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LA BICICLETA MÀGICA 

En Jaume era un nin de fora vila que volia una bici S-Warks, però era massa cara i la seva 

família era pobra. 

El seu padrí, amb peces velles, n’hi va fer una d’amagat. El dia del seu aniversari, quan es va 

despertar, li varen donar un paquet molt gros. Era una bici vella pintada de color negre i es va 

decebre molt, però va pensar que al menys ara tenia bicicleta i abans no en tenia. 

Va anar a fer una volta pel camp i va veure que la bici tenia un botó, el va pitjar i va començar a 

volar cada vegada més i més amunt, i es va sorprendre molt. 

-Pare, mare, aquesta bici és màgica!!! Puc anar a fer lla volta al món?- Va demanar en Jaume 

-No diguis tonteries! –Varen dir els seus pares. 

Ell no els va fer cas i el vespre es va voler escapar. Però la bici no va volar i se’n va haver de 

tornar a dormir. L’endemà es va aixecar i la seva padrina li va demanar si la podia ajudar i ell 

ho va fer. Quan va acabar, va anar a fer un volt i el botó va funcionar. 

-Què degué passar ahir? – Va pensar – Avui vespre ho tornaré a provar. 

Quan tothom dormia ho va tornar a provar, però tampoc va anar bé. Se’n va tornar dins la casa 

i a l’entrada hi va trobar el padrí, que li va dir: 

-Jaume, has de saber que el botó màgic només funciona quan ets bon al·lot. Per tant, porta’t 

bé i si ho aconsegueixes, aquest estiu quan tinguis vacances, tu i jo farem la volta al món. En 

Jaume se’n va anar a dormir pensant que es portaria molt bé perquè li feia moltes ganes anar-

hi. 

Varen passar els mesos i en Jaume es va portar molt bé. Va treure bones notes i el padrí i ell 

varen partir amb les seves bicis velles a descobrir món. 


