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La família Rata Tui adora els formatges, en menjarien a totes hores!! El 
seu formatge preferit és l’emmental, perquè mentre el roseguen poden 
amagar-se als forats. No saps com de bé que s’ho passen! Fixa’t en el 

que diuen i participa al seu joc!

Ja has vist 
la rateta que 
escombrava 
l’escaleta?

Dels meus 
germans, quants 
porten ulleres? 

Compta’ls!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Segur que estaràs d’acord amb nosaltres: no 
hi ha res més emocionant que explorar un 
cau, una cova o un passadís secret. Oi que sí? 
Doncs això és el que et proposem que facis a 
la Namaka núm. 15! Volem que t’endinsis a llocs 
plens de misteri que et faran volar la imaginació 
i, sobretot sobretot, volem que descobreixis 
un univers ple de forats al·lucinants que et 
portaran a indrets desconeguts. 

Juga amb la família Rata Tui i amaga’t als 
forats d’un formatge, mmm…, quina oloreta! 
Si el formatge t’ha obert la gana, no et perdis 
la recepta de la Mirabai, perquè és ideal per 
tapar els forats de la panxa! Alguna vegada 
has viscut una situació tan vergonyosa que 
has desitjat que se t’empassés la terra? Si és 
així, t’encantarà un dels contes! I, ep!, prepara’t 
per enlairar-te amb nosaltres i fer una ruta pels 
forats més inexplorats de l’univers. T’espera 
un viatge extraordinari, i t’hi acompanyaran la 
pirata Artemisa, l’elefant Nellie i també l’ogre 
Ton. Tot això, i moltes altres coses foradades, 
ho trobaràs a la Namaka núm. 15. Ens hi 
endinsem?

Octubre-novembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes 
activitats hi trobaràs un 
planeta! El color marca 

la seva difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell  
fàcil

nivell  
difícil

nivell  
mitjà

@revistanamaka

www.revistanamaka.com

Segueix-nos a les xarxes i penja la teva foto llegint Namaka 
amb l’etiqueta #NamakaFan
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Amagar-se en un forat

Oooh, nooo!!

La supermegatrompa 
de la Nell ie

Els forats de l’univers

El buit
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La Nama i el Ka són trapelles per naturalesa… 
Mira què els va passar fa un dies quan van decidir cuinar un pastís…



La Nama i el Ka són trapelles per naturalesa… 
Mira què els va passar fa un dies quan van decidir cuinar un pastís…

Ka, t’has 
passat tirant 

els ous al 
sostre!

Nama, corre!!! 
Roooiii!!! On ens 

has enviat?

Oh, no!, crec que m’he equivocat amb 
els càlculs i la Nama i en Ka han passat per 
un forat de cuc que no tocava. Per cert, vols 

saber què és un forat de cuc? Ves 
a la pàgina 20.

Què??? Aquest 
matí no anava 
vestida així!!

Què dius? 
Si has estat 

tu!!

Quin desastre! 
Quin merder! Però, 

tranquils, jo tinc una 
solució!!

Nama, Ka!! Ja ho tinc! Preneu-vos 
aquest xarop i tornareu a començar el 

dia!! Viatjareu a aquest matí!
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Soc tímida. Em poso nerviosa si he de parlar davant de gent que no conec i no 
m’agrada ser el centre d’atenció. Tot i així, he de dir que cada vegada ho porto 
millor. Abans, quan havia de parlar en públic, em suaven les mans, em posava 
supervermella, em tremolava la veu i fins i tot em marejava. Era tan greu que vaig 
haver d’anar al metge per veure si em podia ajudar a superar-ho. La doctora em va 
mirar molt fixament als ulls i va deixar anar: «El que necessites és un forat». I, dit això, 
va treure d’un calaix una enganxina negra de forma circular. La va enrotllar com si fos 
una crep i me la va posar a les mans. «Quan no sàpigues on ficar-te, en els moments 
en què voldries que la terra se t’empassés, llença’l a terra i salta a dins». 

Vaig marxar a casa amb el forat a la butxaca esquerra de l’abric, perquè a la dreta 
ja hi tenia un altre forat i em feia por el que podia arribar a passar si un forat queia 
dins d’un altre. Estava pensant en això mentre entrava al portal de casa i cridava 
l’ascensor. Just quan la porta estava a punt de tancar-se, va entrar en Jan, el veí de 
dalt. No sé què té aquest noi, però sempre que el veig sento un remolí de papallones 
a la panxa, em tremolen les cames i el cor em batega com si tingués un concert de 
batucada al pit. Vam prémer els botons de les nostres respectives plantes i es va 
fer un silenci incòmode, i jo vaig fixar la mirada a terra. Llavors, vaig notar que no 
deixava de mirar-me i em va dir: «Perdona, però… tens un moc». No m’ho vaig pensar 
gaire. Mentre amb una mà em tapava el nas, amb l’altra vaig treure el forat de la 
butxaca, el vaig llençar ràpidament a terra i, sense pronunciar una paraula, vaig saltar 
cap endins. 

Silenci. Foscor. Pau. Vaig esperar que la meva respiració es calmés i que els meus ulls 
s’acostumessin a la foscor. Llavors vaig veure que no estava sola… 

Una dona amb els cabells de color fúcsia va exclamar: «Una altra! Si això continua 
així, ja no hi cabrem!». També hi havia un home que es tapava el cap amb les mans 
i una noia que duia ulleres i feia una cara molt trista. «Però qui sou vosaltres? I què 
hi feu aquí?», vaig preguntar desconcertada. «Som una colla de covards», va afirmar 
la noia. «Jo no ho soc pas! —va respondre la dona dels cabells fúcsia—. Només volia 
un canvi de look, no això! —va lamentar-se mentre s’assenyalava els cabells—. Ara 
semblo un gelat de maduixa!». «És millor que ser calb com jo!», va dir l’home. La noia 
trista va afegir: «Jo soc científica, però no suporto haver de fer conferències i que 
tothom em miri».

A poc a poc vaig comprendre que tots érem allà perquè havíem fugit d’alguna 
situació que no ens agradava. «I tu?», em va preguntar la dona dels cabells fúcsia. 
«Jo…, és que jo… jo tenia un moc». I llavors tots tres van començar a riure i les seves 
rialles eren tan contagioses que jo mateixa em vaig posar a riure. Ens n’acabàvem 
d’adonar: en realitat,  els moments dels que fugíem, segons com, també podien ser 
bastant divertits. Així que vam començar a parlar i a explicar-nos les nostres històries 
i vam acabar decidint que no es pot estar sempre amagat en un forat i que el millor 
seria sortir-ne i canviar la nostra manera de veure les coses. Un darrere l’altre vam 
anar sortint contents del forat, que seguia al terra del ascensor. En Jan, que encara 
era allà, ens saludava a tots bocabadat i, en veure’m, va exclamar: «Espera! Has 
marxat abans que acabés de dir-te que crec que… que això que tenies al nas…, doncs 
que… jo et trobo tan bonica que fins i tot el moc et quedava bé». 

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Volem posar a prova els teus coneixements sobre la 
Namaka que tens entre les mans. Pesca 10 paraules 
que ja has llegit o que llegiràs en alguna pàgina de la 
revista. Et donem una llista a mig fer de les paraules 

que has de buscar.
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L’Artemisa és la pirata més famosa del Mediterrani. No hi ha cap peix, pescador o 
corsari que no hagi sentit a parlar d’ella. Sempre porta un mocador de color vermell 
que li recull el cabell, un barret de color negre amb una calavera i un preciós ull de 
cristall, l’enveja de totes les pirates. 

Ja fa dies, però, que se la veu amb un pegat a l’ull. La gent ha començat a inventar-se 
un munt de (falses) històries sobre com va perdre el seu meravellós ull de cristall. La 
temible corsària Fatumata té la seva pròpia versió i l’explica a tothom que la vulgui 
escoltar: 

Un dia el lloro de l’Artemisa li va demanar l’ull per jugar a bitlles. L’Artemisa 
marxava a dormir i, com que no el necessitava, l’hi va deixar. «I tant! Però ves 
amb compte no el perdis», li va dir. 

L’ocell jugava amb l’ull a la coberta del vaixell quan, de sobte, li va relliscar i 
va començar a rodolar pels taulons de fusta, lluny del seu abast, i finalment va 
caure a l’aigua. L’ull es va enfonsar lentament, fins que va encallar a la sorra del 
fons del mar. Quants peixos podria observar des d’allà!

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Fabiola Correas



1111 Il·lustrat i escrit per: 

I tu? Com creus que va perdre l’ull de cristall l’Artemisa? 
Explica’ns la teva pròpia història i il·lustra-la! Penja la teva 

proposta a l’apartat «Concursos» del nostre web abans del 15 
de novembre. El text i la il·lustració més originals i divertits 

guanyaran aquesta capsa de pintures de MILAN.
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La Nellie té la pell molt rugosa, és de color gris i té una trompa prodigiosa! És 
l’enveja de tots els animals de la sabana. La seva trompa és capaç de fer coses 

extraordinàries, però, de vegades, li juga males passades!

La trompa de la Nellie és 
superflexible perquè té un munt de 

músculs i ni un sol os. Un nus per 
aquí, un estirament per allà… Sembla 
mentida! La seva trompa es mou en 
totes les direccions! Però ves amb 
compte, Nellie, o te la trepitjaràs i 
acabaràs ensopegant. Patapum!!

La supermegatrompa de la Nellie 
té fama de forçuda! Es rumoreja 

que va al gimnàs cada nit per 
aconseguir una trompa de rècord. 

L’altre dia la van veure aixecant 
un hipopòtam que s’havia quedat 

atrapat al fons d’un aiguamoll. Uau!

Il·lustrat per Alba Ortega
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El nas de la Nellie és com una 
trompeta gegant. Agafa aire 

fi ns a posar-se vermella i la fa 
sonar més fort que una botzina. 
Meeec! Nellie, baixa el volum o 

ens deixaràs sords a tots!

El sentit de l’olfacte de la 
Nellie és tan fi  que li permet 
localitzar un bassal d’aigua 
a quilòmetres de distància. 

Però no tot són fl ors i violes! 
La seva trompa també detecta 

les olors de les caques dels 
lleons i els peterrons de les 

girafes. Ecs! Quin fàstic!

La Nellie és capaç d’aspirar un munt de litres 
d’aigua amb la trompa. Quina capacitat tan 
extraordinària! És superútil per dutxar-se, 

rentar els plats, el cotxe, apagar incendis, regar 
el jardí i ruixar els veïns. Buf, quina feinada!

Quina trompa que té la Nellie! Mai a la vida un forat tan llarg i tan fosc havia donat tant de si!
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Il·lustrat per Bernat Muntés 
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La Jana té una professió curiosa: és 
minera! La seva és una feina molt dura, 
però també té les seves recompenses. 
Ahir va localitzar al fons d’una galeria 

uns diamants preciosos. Ajuda-la a 
arribar-hi!!



Il·lustrat per Fabiola Correas
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Feia molta calor i l’Alba no podia dormir, però va tenir una gran idea. Va dibuixar en 
Cai, el seu amic invisible! En Cai era un amic fidel i va acompanyar L’Alba durant molt 
de temps, fins que… En Cai va començar a desdibuixar-se!!
Segur que recordes aquest conte de la Namaka núm. 
14, oi? La Queralt Sau, que encara no ha descobert el 
seu poder amagat, ha escrit un final genial per la història 
del Cai.

Enhorabona, 

Has guanyat aquests 
superetoladors 

de MILAN.

I l’Alba va pensar… potser han passat tants dies que en Cai s’ha desdibuixat. Però si es desdibuixa, 
ja no tindrà aquells poders tan xulos. Uooo! I l’Alba va tenir una idea. Queda un rastre del dibuix! 
El va començar a resseguir i… taran! Va tornar a aparèixer en Cai.
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L’Ovidi ven sabates de taló, sabates planes, 
botes, xiruques i fins i tot vambes. 

Per la seva feina, veu mitjons de tota mena: 
de rombes, de ratlles i alguns que fan pena. 

Això sí que és un gran disbarat, 
aquest mitjó té un bon forat! 

Mira en Tom! No coneix la vergonya,
té els dits plens de ronya.

Dels mitjons de la Meritxell 
en surten ungles de color vermell! 

I els de la Bel? Ecs, quina fortor,
els seus fan molta pudor!

Què? Ja has trobat els mitjons de la Bel, els d’en Tom o els del Manel?

Mare meva, quina urpa, la del Pol,
és més gran que un mussol! 

L’avi Manel porta un forat al taló,
la seva pell és com la d’un meló! 
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El Pere és un gran mestre guitarrer! Fabrica les millors guitarres! Tothom diu que les 
tracta amb molta tendresa i que la caixa de ressonància de les seves guitarres fa que el 
so s’enlairi fins a tocar els núvols i que acariciï els àngels. Però, ep!, en Pere no només les 

fabrica, les decora com ningú!

I tu, t’atreveixes a provar la tècnica de la pintarra que fa servir el Pere? 
Envia’ns la teva guitarra a info@revistanamaka.com, ens encantarà veure-la!
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Tots els quadres que decoren les parets d’aquesta sala són molt especials. 
Saps per què? Són quadres plens de forats!! Sí, sí, aquestes obres d’art han patit 

algun accident. Si vols descobrir què els va passar, llegeix, llegeix…

Al Doctor Grosvenor li encanta reparar 
quadres a casa seva en companyia del seu gat 

Padme. Quin gat tan tranquil i dòcil! Però el 
Dr. Grosvenor no sabia una cosa… El seu gat 

no suporta els retrats d’homes amb perruques 
estrafolàries. Un dia, quan el Padme es va 

colar al taller, hi va veure algú que se’l mirava 
molt fixament, quina por! El Padme va agafar 

embranzida, va fer un salt amb les urpes a 
fora i… La resta te la pots imaginar, oi?

Il·lustrat per Edurne Lacunza 

T’imagines vendre un quadre per 139 milions 
d’euros i destrossar-lo abans d’enviar-lo a la 

persona que l’ha comprat? Un dia, l’Steve Wynn 
estava ensenyant aquesta obra de Picasso a uns 
amics: «Mireu quins colors! I la noia, amb qui deu 

somiar?». De sobte, va fer un pas enrere i va caure 
d’esquenes sobre el quadre. Es va sentir un soroll: 

«RAAAS!», i allà on hi havia el somriure tendre 
de la Marie-Thérèse, ara hi havia un 

enorme forat! Quin desastre!

Retrat de 
John Michael Wright

El somni de Picasso
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El Padme i el protagonista de la següent 
història tenen una cosa en comú. Saps 
quina? Els encanta destrossar obres 

d’art!! Imagina’t l’escena: un jove 
entra a la sala d’un museu on s’exposa 
aquesta obra de Van Gogh. El noi està 
molt enfadat perquè ja no rebrà una 

ajuda per seguir pintant, així que corre 
cap al quadre amb un ganivet a la mà i 
descarrega tota la seva ràbia damunt 

d’ell. És cert que la senyora del quadre fa 
una mica de por, però calia fer-li això? 

La gronxadora 
de Vincent Van Gogh

El mariner de Picasso

L’Steve Wynn té molta mala sort… I, a 
més, la seva maledicció sempre recau 

sobre les obres de Picasso! Estava 
a punt de vendre aquest quadre i a 

la sala on el tenien exposat estaven 
fent algunes reparacions. Un operari 
acabava de pintar una paret amb una 
brotxa. L’operari va badar un moment 
i… «RAAAS!», la brotxa va travessar 
el quadre!! Pobre mariner!  Segur que 
corria menys perill a alta mar que a 

terra ferma!
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«Ha arribat el dia d’acabar de decorar el piset!», això és el que s’ha dit la 
Marina només llevar-se, i de seguida s’hi ha posat! Però els veïns i les veïnes 

no estan gaire contents amb la seva jornada de penjar quadres a les parets…

Il·lustrat per Ro Ledesma



ROC-ROC
Transforma un rotlle de paper de vàter en una magnífi ca granota 
empassamosques! Ajuda-la a atrapar tots els insectes que ronden 
per la teva habitació i, és clar, embruta’t les mans amb una mica de 
pintura, que això sempre t’agrada!

Pinta l’exterior d’un rotlle de 
paper de vàter de color verd i 

l’interior de color vermell.

Dibuixa-hi o enganxa-hi 
uns ulls ben grans.

En una cartolina verda, 
dibuixa les potetes i 

retalla-les.

Dibuixa i pinta una mosca en 
una cartolina blanca i retalla-la. 

Fixa’t en la foto!

Grapa el cul de la granota i 
enganxa les potetes amb cinta 
adhesiva igual que a la imatge.

Enganxa la mosca amb cinta 
adhesiva  en un extrem del fi l 
i l’altre extrem enganxa’l dins 

de la boca.

Decora la granota com vulguis. Imaginació al poder!!

Què mengen les granotes? Investiga-ho i ofereix-li d’altres insectes per 

menjar. T’atreveixes a dibuixar-los, oi? 

Agafa la granota amb la boca enlaire i mou-la cap amunt i cap avall. Ets 

capaç d’encistellar la mosca a dins de la boca? 

Ensenya’ns com t’ha quedat la granota! Envia’ns una foto a: 

info@revistanamaka.com. La penjarem a les xarxes socials!
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Què mengen les granotes? Investiga-ho i ofereix-li d’altres insectes per Què mengen les granotes? Investiga-ho i ofereix-li d’altres insectes per 

Agafa la granota amb la boca enlaire i mou-la cap amunt i cap avall. Ets Agafa la granota amb la boca enlaire i mou-la cap amunt i cap avall. Ets 

1 rotlle de paper de vàter, 1 cartolina blanca i verda, 1 fi l vermell, 1 llapis, pintura, llapis de colors, tisores, cinta adhesiva i grapadora.
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La Terra és plena de forats: cràters, caus d’animals, coves i túnels que serveixen 
per anar d’un lloc a un altre. Però la Terra no és l’únic indret foradat, l’espai està 
farcit de forats misteriosos. Alguns d’ells són forats molt petits i d’altres són més 
grans que els nostre sistema solar. Entra a la nostra nau, ens enlairem en 3, 2, 1…

Mira per la finestreta i observa un forat negre. Com? Que no el 
veus? D’acord, tens raó! Un forat negre no es pot veure, però 

sabem que hi és perquè és una zona molt fosca al voltant de la 
qual giren un munt d’estrelles. No ens hi podem acostar gaire, 

ja que, si ho féssim, ens xuclaria tan ràpid com quan t’empasses 
un flam de cop. El camp gravitatori dels forats negres és tal que 
engoleixen tot el que els envolta. Per entendre’ns, és una mena 

d’aspirador que ho xucla tot, fins i tot la llum!

FORAT 
NEGRE

FORAT BLANC

Seguim la nostra ruta galàctica per 
explorar un forat blanc. Posa’t unes 

ulleres de sol o t’enlluernaràs! Un 
forat blanc és una superexplosió de 
llum i matèria, justament a l’inrevés 

que un forat negre, i pot arribar a 
brillar tant com milers de milions 

de sols. Però sabies que avui dia és 
impossible veure un forat blanc? De 
fet, encara no se n’ha trobat cap i la 
majoria de científics diuen que no 

existeix.

Il·lustrat per Anna Falcó 
Amb la col·laboració de l’Aleix Roig, director d’Astroprades
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Algunes preguntes
sense resposta

FORAT DE CUC

23

Estem a punt d’endinsar-nos en 
un forat de cuc. Corda’t el cinturó, 
agafa’t ben fort i ves amb compte 

amb les sacsejades! Un forat de cuc és 
una mena de túnel que enllaça una part 
de l’univers amb una altra, és a dir, és una 

drecera que ens permet viatjar en l’espai i el 
temps. Però… existeixen realment els forats 
de cuc? T’hem de dir que teòricament sí, però, 

de moment, no s’ha pogut comprovar que siguin 
reals. T’agradaria que existissin?

Fa molt de temps que els científics 
estudien l’espai exterior, però encara 
tenen un munt de preguntes per 
respondre. A nosaltres se’ns n’han 
acudit unes quantes:

On aniries a parar si se t’empassés un 
forat negre? Podries sortir per alguna 
banda?

I si la força d’absorció d’un forat negre 
ve d’un altre univers? Ostres, tu, quina 
por!

Si l’univers és infinit, és a dir, si no 
s’acaba mai…, ets capaç d’imaginar-te’l?
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On t’agradaria viure quan siguis gran?

En una mansió amb un munt d’habi-
tacions plenes de joguines. Una taula ben parada i un menú complet i 

variat.

Estudies bé el disseny i dibuixes els plànols abans de començar a excavar.

Escarxofar-te al sofà i llegir durant 
hores i hores.

Tocar la guitarra.

El rei lleó.

En una caseta petita al mig del bosc. 
Seria el teu amagatall! Un pot de mel i una cullera. Mmm, que dolça!

Uff, quina mandra! Amb un foradet en tens prou. On és la pala?

Pescar un bon exemplar de salmó i 
menjar-te’l.

Rascar-te l’esquena.

El llibre de la selva.

En una casa-cova ben aïllada de l’ex-
terior. Necessites silenci per llegir.

Aliments de color verd. T’encanta la verdura!

T’emociones moltíssim, tant que fins i tot series capaç de fer-lo amb les dents!

Observar els núvols ajagut a la gespa i 
veure com passen.

Punxar les olives del vermut.

Majoria d’ Majoria de Majoria de

Ratatouille.

Per menjar necessites…

Quan decideixes fer un forat 

a la sorra de la platja…

D’aquestes tres pel·lícules, la que més t’agrada és:

T’has deixat les ungles llargues per…

El que més t’agrada del món és:

Imagina una casa sota la sorra 
amb habitacions per jugar, 

pintar, llegir i patinar… El cau 
de la marmota és molt gran 
i està ple de passadissos. Té 
diferents entrades i sortides; 

ideal per sortir corrents si 
arriba una visita no desitjada!

Contesta les preguntes d’aquest test i 
esbrina a casa de quin animal aniries a 

viure. Quan hagis acabat, compta quantes 
respostes tens de cada lletra. Quina és la 

que has marcat més vegades? Ja ho tens! El 
teu cau preferit és el del...

Ets una persona senzilla i només 
necessites allò indispensable 
per viure. El refugi de l’os és 
ideal per tu. Aquesta casa 
subterrània només té una 

habitació amb un llit gegant al 
mig. Quin silenci hi ha aquí! I si 

dorms una estoneta?

La tranquil·litat és molt 
important per tu. Després d’un 

dia de col·le molt dur, el que 
vols és aïllar-te de tot. Al cau 
de l’uombat ho aconseguiràs! 

Aquest marsupial es passa 
l’any amagat a casa seva. Per 

què no li llogues una habitació?

x x x



Des de Namaka et volem proposar tot un seguit de llibres que 
tenen a veure amb alguna de les seccions que has llegit fins ara i, 

és clar, amb forats. No te’ls pots perdre!

El plano de metro de 
Nueva York
Autor: Emiliano Ponzi
Editorial: SM

Tú estás aquí
Autors: Aleksandra 
Mizielińska i Daniel 
Mizieliński
Editorial: Maeva Young

Olor animal
Autora: Emmanuelle Figueras
Il·lustradora: Claire de Gastold
Editorial: Zahorí Books

En Tristany s’encongeix
Autora: Florence Parry Heide
Il·lustrador: Edward Gorey 
Editorial: Blackie Little

Un bon dia, en Tristany s’adona 
que comença a encongir-se… 

Quina bogeria, oi? Es va fent petit 
petit, tant que, de fet, entra a 

qualsevol forat, i sembla que els 
seu pares no vulguin entendre el 
que li passa al seu fill. Prepara’t 
per riure de la mà d’aquest nen 

tan i tan especial!

No et demanarem que 
entris al forat del nas de 

l’ogre Ton (pàg. 28), però 
sí que descobreixis de més 
a prop les nàpies del regne 

animal! Sabies que els gossos 
tenen més desenvolupat el 
sentit de l’olfacte que el de 
la vista? I que les formigues 

oloren amb les antenes? 
Flipant, oi?

Si vols saber més coses de 
l’espai exterior (pàg. 20), 

aquest és el teu llibre! T’es-
tan esperant hores supe-
rentretingudes de lectura 
sobre telescopis, brossa 

espacial, vida extraterrestre 
i moltes d’altres curiositats. 

Ja ho tens tot a punt per 
embarcar-te a la teva nau?

T’has quedat amb ganes de 
conèixer el món del disseny de 

més a prop (pàg. 27)? Ja ho 
saps, fes una visita al Museu 

del Disseny de Barcelona 
o enamora’t de les pàgines 

d’aquest superllibre. Hi 
descobriràs la fascinant història 

del plànol del metro de Nova 
York, un dels més grans del món!

25
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Un matí, la família Rius es va endur una bona sorpresa: aquella nit algú s’havia 
dedicat a cavar forats al jardí. No es tractava pas de dos o tres forats, no. N’hi 
havia per tot arreu! Els nens s’ho miraven des de la finestra, el pare no parava de 
queixar-se i el iaio Pep hi treia importància mentre espolsava les seves sabates, 
plenes de sorra, a la paperera: «Va… No n’hi ha per tant! Això és que hi ha un talp 
al jardí…».

La següent nit, el fill petit de la família Rius va sentir sorolls al menjador, però no es 
va atrevir a treure el nas. L’endemà va al·lucinar: la paret de la xemeneia semblava 
un formatge gruyère! El pare no deixava de remugar: «Què, avi? Ara diràs que 
el talp ha entrat a casa…». El iaio Pep no podia deixar de mirar la paret amb un 
somriure mentre netejava la punta del bastó amb un mocador. «No, no, res de 
talps! Això és que ara les parets ja no es fan com les d’abans!».

Al matí del tercer dia, el misteri es va fer encara més gran… La butaca de flors del 
iaio Pep semblava un colador. Els nens estiraven l’espuma que sortia dels foradets 
i el pare treia foc pels queixals: «Això no pot ser! Què està passant aquí? Ja n’hi 
ha prou!». El iaio Pep es mirava l’escena mentre guardava unes tisores al calaix: 
«Tira, home, i deixa ja de rondinar! Això és que tenim un somnàmbul a la família!».

Els següents dies van continuar passant coses estranyes a casa dels Rius. Cada 
matí descobrien més forats: n’hi havia a les estovalles i als tovallons, als sòcols de 
les parets i fins i tot a l’armari del rebost… Tothom estava molt preocupat, tothom 
menys el iaio Pep, que era l’única persona que semblava passar-s’ho bé amb tot 
allò: «No n’hi ha per tant! O és que no sabeu que tots aquests forats s’hauran 
d’omplir algun dia?».

Sembla increïble, però l’activitat perforadora que es vivia de nit a casa dels Rius 
va parar en sec el dia que el iaio Pep va caure malalt. Ara la família estava més 
capficada per l’avi que no pas per tots els forats que havien aparegut. I van fer bé 
d’amoïnar-se, perquè el iaio Pep va morir pocs dies després, a l’hospital. Va morir 
amb un somriure als llavis mentre el fill gran feia dibuixos de ratolinets, el mitjà 
regava la planta que li havia portat, el petit endrapava un bon plat de fideus i el 
pare li agafava la mà des de la butaca. 

La tornada a casa va ser molt trista, l’absència del iaio Pep es notava a cada 
racó i el temps semblava haver-se aturat. Sense dir res, el fill gran va agafar les 
pintures i va començar a dibuixar ratolinets i caus als sòcols de les parets. El 
mitjà va decidir arreglar el jardí: a cada sot hi va plantar un roser i, al centre del 
pati, un preciós llimoner. El petit va tenir una idea genial: va fer una barreja amb 
fideus, cola blanca i una mica d’aigua i amb aquesta mescla va tapar els forats de 
la xemeneia i el de la porta del rebost va quedar genial! I el pare? El pare, amb 
molta paciència, es va dedicar a cosir pedaços de les estovalles i els tovallons a la 
butaca de flors del iaio Pep. 

Després d’aquells dies de tanta activitat, els forats de la casa dels Rius van 
desaparèixer. Miressin on miressin, el pare i els nens tenien molt present el iaio 
Pep, perquè tot els recordava a ell, i això, és clar, els dibuixava un somriure als 
llavis. Sense saber-ho, la família Rius va descobrir que, gràcies a les malifetes de 
mitjanit del iaio Pep, el seu record els acompanyaria per sempre més. 

Escrit per Helena Ortiz 
Il·lustrat per Xiana Teimoy
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El món està ple de forats,
descobriu-los, els agosarats! 

Hi ha cràters i esvorancs*, 
en alguns hi viuen molts crancs. 

Hi ha clots, pous i caus,
a tots s’hi entra sense claus. 

De dimonis i de feres 
estan plenes les cavernes. 

Per túnels i cavitats
estan perforades les ciutats. 

Hi ha buits, racons i sots,
en alguns hi veuràs bruixots.
Hi ha barrancs i perforacions, 

a tots s’hi senten ultrasons.

El món està ple de forats,
descobriu-los, els agosarats! 

28 *Esvoranc: buit que es fa en una cosa quan 
en cau un tros.
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A Vilasot tothom espera el diumenge amb moltes ganes, perquè és el dia en 
què l’ogre Ton s’ajeu a la fresca i dormisqueja tota la jornada. És aleshores quan 
s’inaugura oficialment el Festival de CeraTon, que se celebra al forat de l’orella 

dreta del Ton. I tu, te’l perdràs?

Il·lustrat per Mireia Pujol

FINS EL PROPER DIUMENGE!
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10.30 h - L’ogre Ton dorm com un tronc? 
Ajuda’ns a comprovar-ho a la cantata 
popular! Ens acompanyaran els galls de 
la supersoprano Castapiore.

11.30 h - Visita el taller del Yamin i aprèn 
a fer escultures de cera. És el curs 
que necessites per poder treballar a 
qualsevol museu de cera del món!

16.30 h - Que el fàstic no et tiri enrere: 
participa al concurs de cera moguda! 
La persona que aguanti més estona 
submergida a la cera, té premi assegurat!  

17.00 h - Et garantim una experiència 
brutal a l’Orella Parc! Tira’t pel tobogan 
i endinsa’t al cervell de l’ogre Ton. 
Descobriràs els seus secrets més íntims?

12.30 h - Bomba l’aigua de l’orella del 
Ton i capbussa’t a la piscina amb l’Ona 
Parponell, estrella retirada de la natació 
sincronitzada.

13.00 h - Desenreda els pèls de l’orella del 
Ton i flipa amb els looks més canyerus 
del barber Bongueres, expert en perru-
queria ogrina!

 17.30 h - Fes equilibris a la corda fluixa 
i, encara que no sigui el seu aniversari, 
fes-li una bona estirada d’orelles al Ton. 
Diversió garantida!

18.30 h - Calça’t les bambes i fuig corrents 
abans que l’ogre Ton es desperti amb 
el tradicional repic de campanes de 
l’elefant Eustaqui!

Programa d’actes

FINS EL PROPER DIUMENGE!

Matí

Tarda 



32 Recepta vegana, sense lactosa ni sucres afegits. 
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Segur que t’ha passat algun cop: tens tanta gana que sembla que un forat 
enorme s’hagi apoderat de la teva panxa. Però… tenim la solució més 

saludable!! Porta un parell d’aquestes galetes a la motxilla i tindràs la panxa 
ben neta i el forat ben tapat! 

Consells

D’altres opcions fabuloses per tapar 
un forat enorme a la panxa

Pela el             i aixafa’l dins d’un bol amb u forquilla fi ns que quedi una textura ben 

cremosa.

Afegeix-hi els              i la              i remena-ho bé.

Fes            amb la massa i posa-les una mica separades en una safata coberta amb 

paper de forn. 

Cobreix les              amb un altre paper de forn i aixafa-les amb el palmell de la mà 

fi ns que tinguin un dit de gruix. 

Retira el paper de forn del damunt i cou les galetes al forn preescalfat a 200º 

durant 20 minuts. 

1 plàtan ½ tassa 
de fl ocs de 

civada

½ culleradeta 
de canyella 

en pols 

Bon 
appétit!

Les galetes quedaran una mica toves i no pas cruixents. 

Pots afegir a la massa altres ingredients, com trossets de nous o 

d’altres fruits secs, panses, nibs de xocolata… 

Qualsevol fruita meravellosa: poma, pera, raïm, préssec, meló, 

nabius, mores…

Fruits secs crus: ametlles, avellanes, anacards, nous de macadàmia, 

pistatxos…

Fruita seca: panses, prunes, figues, dàtils, albercocs, làmines de 

coco.

Talls de formatge.

Si vols fer-me alguna consulta sobre alimentació, pots escriu-

re’m al següent correu: info@mirabaigaya.com o seguir el meu 

compte d’Instagram: @mirabaigaya.

33Recepta vegana, sense lactosa ni sucres afegits. 

Escrit per Mirabai Gayà

Pela el             i aixafa’l dins d’un bol amb u forquilla fi ns que quedi una textura ben 

Afegeix-hi els              i la              i remena-ho bé.Afegeix-hi els              i la              i remena-ho bé.

Fes            amb la massa i posa-les una mica separades en una safata coberta amb 

Cobreix les              amb un altre paper de forn i aixafa-les amb el palmell de la mà 
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I, si compres ara la subscripció en paper, 
emporta’t les últimes

 6 revistes per 6 € més!!

www.revistanamaka.com

So
lu
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on

s 
de

ls
 

pa
ss

at
em

ps

La pesca de lletres

Oferta vàlida fins el 22 de novembre del 2019

Les 12 diferències

Laberint
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Oferta vàlida fins el 22 de novembre del 2019

Descobreix 
el ratolí 

dormilega!

La Quima no s’ha 
canviat els pantalons! 
Quin forat que hi té!

La Mali no 
para de fer 
burilles! La 

veus? 
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                                és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

i la creativitat. Pensada per personetes 
intrèpides de 6 a 11 anys i recomanada 

per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


