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NARRACIÓ FINALISTA CATEGORIA 10 A 12 ANYS 

LA LLEGENDA DEL LLIBRE 

“La Petita Narració” va aparèixer a les llibreries d’Alemanya, ara fa molts anys. Ningú sabia qui 

era l’autor, ni els mateixos llibreters. 

Un dia, n’Esperança va entrar a la petita llibreria a la que sempre anava, i li va cridar l’atenció 

aquest petit llibre amb uns dibuixos petits però molt divertits. 

Va anar a ca seva entusiasmada i el va començar a llegir. No podia deixar-lo de llegir. 

Aleshores, com altres vegades en Pau, el seu net gran, va anar a visitar-la. L’àvia li va regalar 

“La Petita Narració” a en Pau amb un punt de llibre, amb lletres que no es sabia què deien. En 

Pau es va llegir el llibre en un tres i no res. 

Li va agradar moltíssim. Va decidir fer un petit jeroglífic a la primera pàgina, una mena de joc. I 

va decidir regalar-li’ a na Marta, una nina que sempre veia a la biblioteca del poble on anava 

sovint. Na Marta estava molt contenta de tenir aquest preciós llibre. 

El va llegir molt ràpid a les vacances que passava per pasqua a Mallorca, al poble d’Artà. Allà va 

conèixer una nina alemanya de nom Rukma, i es van fer molt amigues. Quan na Marta va 

acabar de llegir-lo va deixar amb molt d’amor una flor dins d’unes pàgines. I li va regalar a na 

Rukma. 

Na Rukma va tornar a Alemanya en acabar les vacances i va mostrar el petit llibre a la seva 

mare. La seva mare es va quedar paralitzada, entre les seves mans tenia el seu estimat 

compte, ella era... l’autora del llibre! 

Com veieu, els llibres tenen una vida plena de bones històries, que fan gaudir als lectors, i 

donen una gran satisfacció al les autores i autors d’aquestes històries, que a la fi són les mares 

i els pares d’aquestes narracions. 

 


