


Açò no és una d’aquelles 
contalles de l’any tirurany, açò 
és una història ben real. La 
protagonista és Joana, una 
xiqueta molt espavilada, que 
està a punt de viure el dia 
més important de l’any... el 
dia del seu aniversari.

Jo sóc Lluc Llaret, el 
geni de la casa, l’esperit 
protector de Joana des que 
va nàixer.

Ah! Que no sabíeu que 
tots teniu un geni que vos 
cuida? Però m’ajudareu 
a guardar el secret, no? 
Estic segur que sí. Au, 
vinga! Anem a veure què 
li passa a Joana... 



–Estic nerviosa, comboiada, intrigada... bé, com 
diria ma mare, tinc tots els estats d’ànim... Uf! Farà bon 
oratge demà? 

Joana no para de pensar mentre pega voltes al llit, 
mira l’hora en el seu despertador del Micalet Galàctic.

–Joana! Encara estàs desperta? Ai, filla meua! –diu el 
pare, movent el cap.

Ha entrat a l’habitació perquè ha vist el llum encés.
–Mira, filleta... crec que tinc el remei perfecte perquè 

pugues descansar. Et cantaré una cançó de bressol.
El pare l’acarona i Joana somriu entre els seus 

braços, sentint aquella melodia tan dolça.
I abans que s’acabe la cançó, la xiqueta s’adorm, i jo, 

Lluc Llaret, em pense que també.



Amb les primeres clarors del dia, Joana obri els ulls. 
No han fet falta ni el gall, ni el despertador. Corre cap a 
l’habitació dels pares i es llança amb un salt al mig 
del llit.

–Va, ganduls! Ja és hora d’alçar-se, que hem de 
preparar moltes coses! Però... això és que plou? Vaja! 
Justament hui! Tindré la festa passada per aigua –diu 
Joana posant mala cara.

–Xica! Tan bonica i necessària que és la pluja –diu el 
pare–. Per cert, estàs preparada per a jugar? 

–Això mateix! Perquè enguany hauràs de buscar el 
teu regal, serà un joc d’endevinar. Vols començar? –diu 
la mare seguint el joc.

–Però... i si no el trobe? I si no tinc temps? I si no ho 
endevine? I si no para de ploure? 


