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A la Ciutat De Tots Els Dies, els 
nens es passaven la vida jugant, 
corrent fins a les classes i aprenent 
coses noves que el món sembla haver 
d’explicar.  



Després de l'escola, la Carlota anava a ballet, 
Martín a futbol i Gabriel jugava amb els seus 
amics a l’estudi.  



La nit semblava tenir menys energia, tot i 
que hi havia espai per als deures, un bany 
i el sopar. 

Però el millor era el saber que l’endemà, 
després d’una nit de dormir, ho tornava 
tot altra vegada.



Sí, a la Ciutat De Tots Els Dies podien comptar amb els seus amics.  
Quan el Gabriel i la Carlota es trobaven era una autèntica festa.
Sempre tenien secrets per compartir, nous jocs i cançons.
De vegades amb lletres inventades, d’altres no.

Eren veritables millors amics.

Quan la Carlota va rebre la seva nova nina, a la que va anomenar Inés, 
la va compartir amb ell.  Així com totes les aventures.
Entre una viola rosa i una guardiola de porquet.  Al Gabriel, en canvi, 
li agradava córrer i jugar a la consola, però era amb el seu amic que les 
abraçades eren fortes, felices.



Vivia en una cova on dormia a 
les fosques.  I a la Ciutat De 
Tots Els Dies, ningú no 
sospitava de tal criatura.  

Ningú no coneixia els seus 
poders.

Un dia, els jocs van ser molt 
divertits, però tant divertits, 
que la forta amistat de tots els 
nens va fer tremolar La Ciutat 
De Tots Els Dies.  I sense que 
ningú se n’adonés, el gran 
Corona Vilà es va despertar.

Enmig de tants jocs no es van adonar que se’ls 
escoltava.  És que, quan estem molt feliços, hi ha 
una part del cor que aparentment crida.

A l’altra banda de la ciutat, ben amagat, vivia 
un autèntic rondinaire.  A qui mai no li agradava 
l’afecte, el soroll de nens o adults.  Li agradava 
el silenci i no ser molestat. 
Preferiblement, tot al mateix temps.



Ell estava molest.  Com podrien despertar-lo?  Com 
hi havia amistats tan fortes i capaces d’aquest acte?
Va ser llavors quan va sortir de la seva cova.
Va decidir separar a tots els nens.
Volia silenciar La Ciutat De Tots Els Dies i portar 
solitud a tots els seus habitants.
Al caminar pel carrer, la seva maldat era tan gran 
que la gent va començar a fugir.
Després de tot, els seus poders tenien aquesta 
habilitat.  N’hi havia prou de tocar la porta perquè 
els habitants feliços tinguessin por.

Tant és així que van 
començar a quedar-se a 
casa.

En poc temps la ciutat va 
estar buida.  

Els nois eren ara a casa 
seva, on jugaven sols i 
trobaven a faltar els dies 
normals.



La Carlota ara sols jugava 
només amb les seves nines, 
feia exercicis a la taula de la 
sala, cuinava amb la seva mare 
i el temps passava.  
Lentament.  Però ja no era el 
mateix.  

Trobava a faltar els 
professors, el ballet, les 
abraçades i, especialment, al 
Gabriel.  I, mentrestant, 
Corona Vilà estava guanyant.  
Tenia el silenci de tornada.  

La terrible sensació estava al 
carrer i no podia ser més feliç.



Just allà davant. 
Primer va intentar parlar 
amb ells, però no se 
sentia res.  Així que va 
intentar utilitzar tots
els colors que tenia a 
casa per fer un dibuix.  
Al cap i a la fi, encara 
no sabia escriure.  
El va penjar al vidre.

El Gabriel també era a casa seva. 
Un bon dia va mirar per la finestra del saló 
i va caure en una cosa curiosa.  A l’altra 
banda del carrer hi havia altres nois.  
Dins de les seves cases.
 



Els colors eren tan forts que els 
nois que estaven a les seves 
cases es quedaven encantats.  En 
poc temps, totes les finestres 
van tenir arc de Sant Martí, 
dibuixos de tots els colors i 
formes. 

El poder de la imaginació va 
guanyar ales i va començar a 
estendre’s per tota la ciutat.
Tot i que en silenci, la ciutat 
adquirí nous tons, on l’amistat i 
l’amor es pintaven amb ceres i 
rotuladors.

L’amistat no necessitava parau-
les.  Els habitants es van adonar 
que podien ser més forts.  N’hi 
havia prou de quedar-se a casa i 
utilitzar la imaginació.  Aleshores 
va passar una cosa màgica.  Els 
pares també es van ajuntar.  
Tots van aplaudir a les finestres, 
van cantar l’himne, es van fer 
riure els uns als altres, van donar 
concerts des de casa i es van 
atrevir a estar més units que 
mai.



La Ciutat De Tots Els Dies va tremolar.  
Una i altra vegada.  Van haver de passar 
vàries setmanes perquè el malvat s’adonés 
que mai no seria capaç de silenciar aquests 
habitants.  Dia rere dia anava perdent
força.  Ja no era capaç de mantenir 
l’equilibri, se sentia feble caminant pel carrer 
i se’n va adonar. 
No hi podia fer res.

La Carlota i el Gabriel 
ara jugaven amb el 
mòbil, imaginaven altres 
mons i continuaven 
compartint secrets. 
 Cadascun a casa seva, 
junts per l’amistat.



Els habitants van abandonar 
lentament les seves cases i van guarir 
la seva nostàlgia.  Gradualment i 
sempre units, van tornar a ser La 
Ciutat De Tots Els Dies, on les 
abraçades encara se sentien millor.

La ciutat va tornar a tremolar.  
Aquesta vegada, Corona Vilà va 
tenir la força per espantar ningú.  
I a poc a poc va anar desapareixent.  
Primer els peus, després el cos, i 
finalment el cap.


