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La caixeta de mistos
Això era una vegada un poble, tan menut, tan menut, que fins i tot
tenia el nom en diminutiu: Benipoquet. Quan acabaren de fer les cases,
l’església i l’ajuntament, es van adonar que s’havien oblidat de l’escola.
«Mare de Déu de l’anda coixa! I ara què fem?», es preguntaven angoixats, perquè ja no quedaven diners ni espai per a fer l’escola.
Algú digué mig de broma que l’únic que cabia era una caixeta de
mistos, i un altre algú, per seguir la broma, digué: «Doncs jo en tinc
una». I la va traure al mateix temps que la sacsejava, que és el primer
que es fa sempre quan es té una caixeta de mistos a la mà. Els quatre
mestres del poble, però, que eren gent imaginativa i disposta, i no
estaven per a bromes, digueren: «A veure? Deixeu-nos-la».
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Instal·larem la caixeta en un bon lloc i després, campanudament,
amb tota la pompa i circumstància que feia al cas, l’obriren i es clavaren
dins. La gent del poble no s’ho podia creure. «Però, com és possible que
s’hagen ficat allí dins?», deien, obrint unes boques com unes taronges
i uns ulls com uns raps, o millor al revés: ulls com taronges i boques
de rap. Al cap de poc temps, isqueren els mestres i digueren que havien estat arreglant l’escola i que havien conservat els mistos perquè
podien venir bé per a donar-li una miqueta de calor i espurneig a la
cosa. Tots els xiquets del poble volien entrar i, l’un darrere l’altre,
en fila índia, entraren. Els 60!
Els adults miraven perplexos aquell prodigi, però desconfiaven i no s’atrevien a entrar, perquè els adults
desconfien sempre; si no, no serien adults. Però
quan els xiquets isqueren de la caixeta i començaren
a contar que la seua escola era màgica, i que no els
havia faltat espai, i que el temps se’ls havia fet tan
curt, i que havien navegat per mars infestades de
taurons i pirates, i davallat al centre de la terra
per un volcà i molts altres prodigis, als adults començà a
picar-los la curiositat. La
picor era tan gran que, a
poc a poc, anaren entrant i
també a ells els va il·luminar
la llum màgica d’aquells mistos.
Molts començaren a recordar i
a contar les seues experiències i
les seues històries. Amb el temps, tot
el poble de Benipoquet, encara que no
era molt gran, cabé a la caixeta de mistos.

Aquell succés extraordinari no tardà gens a escampar-se, primer,
als pobles veïns; després, als que quedaven una mica lluny, i més tard,
fins i tot, a llocs i pobles on no havien sentit parlar mai de Benipoquet;
i per a tot el món hi havia lloc, i a tots arribava la llum sàvia i càlida
d’aquella escola. Més avant, li posaren unes rodes perquè la caixeta
de mistos poguera moure’s amunt i avall i explicar per tot arreu com
s’havia fet, perquè s’estenguera i cresquera l’exemple. I encara avui,
sempre hi ha algú o altre que quan entra es pregunta: «Amb què deu
estar feta aquesta caixeta que hi cabem tots?». I una veu baixeta, que
ningú no sap d’on ix, contesta: «Amb tota la il·lusió del món».
Carles Cano. La màquina dels contes

Després de la lectura...
1 Marca les respostes correctes.
Benipoquet era un poble que havia crescut i havia deixat de ser menut.
Quan acabaren de construir-lo, es van adonar que no havien fet l’escola.
Només quedava lloc per a una caixa de mistos.
Els quatre mestres del poble van protestar molt.
Els mestres condicionaren la caixeta de mistos per a fer l’escola.
Els xiquets del poble es negaren a entrar a la caixeta de mistos.
Tots els xiquets començaren a contar que l’escola era màgica.
El fet extraordinari s’escampà i no tardaren a tancar l’escola.

2 Torna a escriure les frases incorrectes de l’activitat anterior, però transformant-les perquè
siguen correctes.

3 Escriu la frase següent davall de la vinyeta que la represente millor.
«Tots els xiquets del poble volien entrar i, l’un darrere de l’altre, en fila índia, entraren.»

4 Benipoquet és un poble tan xicotet que, fins i tot, té el nom en diminutiu. Seguint amb el joc,
escriu els diminutius de les paraules següents.
escola, mestre, taronja, tauró, pirata, volcà, poble, roda, il·lusió

5 Imagina’t que pots entrar dins de l’escola de la caixeta de mistos... Què creus que hi pots
trobar? Fes-ne una descripció detallada.
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