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NARRACIÓ GUANYADORA CATEGORIA 10 A 12 ANYS 

EL LLAPIS MÀGIC  

Fa uns mesos que va ser l’aniversari d’en Joan. Un dels seus regals va ser un llapis molt bonic, 

però un llapis. Aquest regal no li va agradar gens i el va deixar abandonat a  un calaix. Un dia a 

l’escola, la professora els va dir que fessin una redacció de cent cinquanta paraules. Ell va 

començar a tremolar. Això de fer redaccions no li anava molt bé. 

Quan ja era a ca seva, va pujar a la seva habitació per fer la redacció i va veure que s’havia 

deixat l’estoig a l’escola. Havia de menester un llapis i se’n recordà del que tenia guardat al 

calaix. Mentre el cercava, anava pensant de què podria fer la redacció. 

Quan va tenir tot a punt, es va seure davant un paper blanc i no va saber què havia d’escriure. 

Va picar damunt la taula amb el llapis, després el  va picar damunt el seu cap i finalment es va 

posar el llapis a la boca i el va mossegar. De sobte, li va venir al cap la paraula mar, va tornar a 

mossegar i li va venir la paraula balena, i va tornar a mossegar el llapis i va pensar en una 

barca. Oh!, ja sé de què he de fer la redacció! Va posar el llapis damunt el paper i les paraules 

sortien totes soles.  Aquell llapis era màgic! 

Al cap d’un temps, li tornaren a demanar que fes un altra redacció. Ell tot content va pensar, 

que no havia cap problema, perquè tenia el llapis màgic, seria molt fàcil. L’horabaixa quan va 

arribar a ca seva, va pujar a la seva habitació a fer la redacció. Va collir el llapis que tenia 

guardat al calaix i el va posar damunt el paper, però aquest pic no partia a escriure. 

Llavors, ell va pensar, que ho havia de fer com l’altra vegada. Va picar damunt la taula amb el 

llapis, després damunt al seu cap i finalment el va mossegar, però res de res, ni una paraula va 

escriure el llapis. I així va estar més d’un hora, intentant que aquell llapis li fes la redacció. 

Però això no va passar. 

Ell va veure que no existeix cap llapis màgic, sinó la imaginació, que és l’eina més bona per fer 

qualsevol cosa, i l’única cosa que havia de menester per fer la feina. 

 


