AMB ULLS DE GOS
(pàgina 1-2)
-Ens acabem de creuar amb una noia que fa olor de
canyella, d’albercoc, de violeta...
-Però això no ho sap gairebé ningú.
-Només uns escollits ho sabem.
-Tothom li diu Laia.
(pàgina 3-4)
-Pujo a l’autobús i vaig cap el seient que hi ha
darrere del conductor.
-Oh! Avui està ocupat.
-Respiro profundament per recuperar la confiança
en les meves passes i continuo avançant fins a
poder seure.
-Tot va bé, tret de la senyora del seient del
costat que no ha mogut la seva maleta.
(pàgina 5-6)
-Unes sabates de taló, un taló tan fi que gairebé
sembla impossible caminar-hi.
-Unes botes gruixudes fetes per trepitjar fort.
-Uns peuets saltadors fan repicar els cordons de
les sabates.
(pàgina 7-8)
-Algú m’acaricia la pell de l’esquena.
-No hi ha res millor que l’escalfor d’una mà.

-Em deixo fer perquè vull gaudir de cada carícia i
sensació.
-De sobte em venen ganes de plorar...
-Per què em venen ganes de plorar?
(pàgina 9-10)
-M’acosto al meu barri i arribant a l’escola
m’atrapen els records.
-M’emociono.
-L’escala que porta fins al primer pis m’espera...
-Però quan arribo als primers graons una bafarada
de moltes olors m’envaeix i noto com se’m desperta
l’estómac.
-Tinc gana...
-I amb gana més val pujar ràpid!
(pàgina 11-12)
-Estic a la segona cantonada després del quiosc i
ja espero sentir l’olor habitual del meu carrer.
-Però avui, l’olor és diferent i molt intensa.
-Puaf! Eeeecs!
-Algun gandul ha deixat dues bosses fora del
contenidor
-Dues bosses pudents, m’aturen.
-Agafo aire i m’hi enfronto a elles com si es
tractés d’un animal ferotge.
(pàgina 13-14)
-Just quan estic a punt d’entrar al meu pis, algú
trasteja la porta del davant.
-Surt un gos.
-Que a gran velocitat i remenant la cua em salta
al damunt.
-Darrere seu, dos segons més tard, surt un home
cridant per evitar el gran desastre.

-Però ja és massa tard: el gos m’ha
terra i amb mi la bossa del pa.

fet caure a

-SORT HE TINGUT DEL MEU GOS PIGALL QUE LI HA
PLANTAT CARA!
(pàgina 15-16)
-He dit sort?
-Els dos gossos se m’han cruspit els panets.

