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—Bon dia, jovent! —diu 
la mestra de Socials—. A 

veure, quins productes 
típics d’Itàlia coneixeu?
La Neus, que per dinar 
s’ha cruspit un plat de 

pasta, ha aixecat el 
dit de seguida: 

—Els macarrons, que 
m’agraden mooolt! 

—Els espaguetis! 
Els raviolis! La 

pizza! —han dit 
els altres.
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En sortir de classe, una colla han anat a un descampat proper a 
jugar a futbol. D’un xut ben fort, la pilota ha fet un bot estrany 
sobre un objecte rovellat. 
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—Què és això? 
—Ostres, és una bomba! 
—No la toqueu! —ha 
cridat la Neus, que és molt 
entenimentada.
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Com que el seu pare és 
periodista, i això és una 
notícia, la Neus se n’ha 

anat corrents cap a la ràdio. 
Els altres s’han afanyat a 
dir-ho a casa i al veïnat.
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del rei, que narra les peripècies d’un 
premianenc del segle XIII.

tcivit@gmail.com

Àlex Valls (Mataró, 1973) és, sobretot, un 
professional del disseny gràfic, però sovint fa 
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es va llicenciar en Escultura Pública. Després 
de treballar en diverses empreses, un dia va 
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