
Piga, 
Castanya  

Basto



Un cop de vent 
remena el poble de 

Linyoleta. Miquel Piga, Clara 
Castanya i Fina Bastó surten d’una 

revolada de la cabana que s’han construït 
sobre un arbre –ben enlaire, perquè la seva 

amistat és cada dia més alta. Els adults 
s’han quedat immòbils, com estàtues 
de granit, i el vent no només ha 
fet brogit, sinó que ho ha 
desordenat tot. 



En un racó de la plaça, una tortullona escolta el vent amb 
atenció. Al costat, un girafant passa revista al seu cos que 

el cop d’aire també ha barrejat. Seran ells dos els qui 
explicaran a Piga, Castanya i Bastó l’encàrrec 
del senyor Vent: aprofitar aquest petit 
desastre per construir un món millor. 



A Can Piga, el vent també ha fet de les seves. Ha deixat entapissats sofàs i cadires amb la gespa del 
camp de golf del poble. Ha arribat l’hora de construir un món millor, i els tres amics han de pronunciar les 
paraules que els ha transmès el girafant i la tortullona, amb qui ja són carn i ungla: “Un, dos, coop, torna al 
teu lloc!”, si volen retornar la gespa al camp de golf Foradetmeu. O “Un, dos, coop, bravo, xaloc!”, si accepten 
el canvi de la ventada. Deliberen. Els camps de golf destrueixen la natura, gasten molta aigua i ocupen molt 
territori que només trepitgen uns quants. Prenen la primera decisió a tot vent. Sense discrepàncies.

—Un, dos, coop, bravo, xaloc! 



Mentre dalt del cel, el sol i la lluna 
fan brega, dalt dels arbres pengen bitllets 
verds en lloc de cireres vermelles.
—Aquí el vent l’ha encertat de ple — exclama Fina 
Bastó, amb posat de rata sàvia—. Quin és el problema dels diners?  
Que hi ha gent que en té molts i gent que en té pocs. 

—Ep, i gent que no en té! —afegeix Clara Castanya.

—Doncs d’aquest gran mal en pot sortir un gran bé. Collirem els diners dels 
arbres i els repartirem casa per casa, porta per porta, butxaca per butxaca.

Tots assenteixen amb el cap. L’acord és unànime. 

—Un, dos, coop, bravo, xaloc! 



La rotllana té la forma 
d’una llesca de pa. Els 

animals discuteixen sobre 
el seu futur : recuperar la 

forma o mantenir-se barrejats. 
No tots ho veuen igual. El 
marigat està orgullós de 
carregar el color vermell a 
l’espatlla. El rossilleó, espantat 
amb la nova crinera.   

El pelipantera, descontent amb el nou aspecte.  
La babella, desorientada amb la seva producció de mel. 
La gosmiga, apoderada amb el nou lladruc. 



Bastó és a punt d’intervenir i decidir per ells,  
però Castanya li tapa la boca. 

—Però què fas, Bastó, no facis com el pelipantera, 
que es vol imposar! Deixa que siguin ells els 

qui prenguin les seves decisions a l’assemblea de feres. 

Quan els tres amics aixequen la vista, els animals ja voten. 
Urpes, becs i potes exhibeixen targetes verdes o vermelles.  S’imposa 
el color herba. La majoria aplaudeix.

 —Un, dos, coop, bravo, xaloc! 

 El rinogüí, aliè a la votació, llegeix absort Moby Dick.



—I què passarà  
amb els cotxes,  
si no hi ha gasolina? 

—Ens podem desplaçar amb bicicleta!  
I per a trajectes llargs, utilitzar els cotxes elèctrics,  
que contaminen molt menys.

—I amb aquests sortidors, tothom té aliment assegurat!

—Un, dos, coop, bravo, xaloc!

Piga, Castanya i Bastó brinden amb llet, suc i sopa.

Per la gasolinera, més que un cop 
de vent, sembla que hagi passat 
un tsunami. Els tres sortidors que 
abans proveïen de gasolina ragen 
ara suc de taronja, llet fresca i 
brou de l’àvia. Miquel Piga ensuma 
i fa el signe de victòria.



—I què passarà  
amb els cotxes,  
si no hi ha gasolina? 

—Ens podem desplaçar amb bicicleta!  
I per a trajectes llargs, utilitzar els cotxes elèctrics,  
que contaminen molt menys.

—I amb aquests sortidors, tothom té aliment assegurat!

—Un, dos, coop, bravo, xaloc!

Piga, Castanya i Bastó brinden amb llet, suc i sopa.

— Mireu el soldadet de plom... sembla que tingui vertigen! 

Bastó, com sempre, vol intervenir, però Piga l’atura a temps.

—Sols s’apanyen bé. Si ens necessiten, ja ens ho faran saber.

I té tota la raó: la Ventafocs, el Cigronet, la Caputxeta, el Patufet,  
cooperen com una gran família i aconsegueixen entrar de nou als seus llibres.

El terrabastall a la biblioteca és 
majúscul perquè amb el cop 
de vent els personatges dels 
contes han caigut. Però que no 
s’estengui el pànic: fan pinya i 
aixequen un castell ben alt per 
tornar als seus llibres.



El girafant fa  
estona que es mor de set.  

És normal: cada dia necessita omplir la seva  
cisterna-estómac amb trenta litres de líquid. Per això fan cap 

a les piscines del poble.  Allò és el més increïble que han vist en 
tot el dia: el vent ha fet caure els estels i ara suren esmorteïts. 

—De pressa! Han de tornar dalt del cel abans que s’apaguin!

I en un tres i no res es posen mans a l’obra: Bastó pesca els estels amb un salabret, Piga els transporta 
amb molta cura fins al tirador de la Castanya, que gràcies a la seva bona punteria els torna al cel. El girafant, 

per la seva banda, els llança un a un amb la trompa, mentre que la tortullona els transporta a lloms. Això sí que és 
treballar en equip! Quan desapareix l’últim estel, els cinc amics fan una esmaixada amb les mans: “Un, dos, coop!”.



Piga, Castanya i Bastó  
pugen contents a la cabana 

que tenen dalt de l’arbre i observen 
orgullosos el seu poble, que està 
més tranquil i verd que mai. 
Clara Castanya, amb la seva veu 
aflautada, canta «La gran ventada».

Enmig de la plaça, el carter 
conversa amb la Lourdes Mantega, 

la pastissera de Linyoleta, que es 
dirigeix a la lletalinera a proveir-se 

de llet per fer bunyols. 

A la tortullona se li escapa una rialla.  
El girafant es grata l’orella amb la trompa.
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