
LA MALALTIA DEL RIURE

Hi havia una vegada a la Vall del 

Món  Tot  Blau  com  us  podeu 

imaginar el cel cada dia era blau, i 

quan  plovia  en  tot  el  cel  no  hi 

havia  cap  núvol.  Els  camps  no 

eren blaus, sinó d'un color verdós 

molt bonic, i  cada casa era d'un 

color diferent.

En  una casa  molt  gran de  color 

vermell  hi  vivia  el  Porc  Aranya 

que estava molt  malalt!  Tenia la 

malaltia  del  somriure  i  no  podia 

riure mai!

El Porc Aranya tenia unes potes molt llargues, era molt fort i menjava amb les 

potes. Tenia dos cabells i quan es posava content, com que no podia riure, 

volava. La gent del poble l'estimava i ell els protegia dels perills.

A la Vall del Món Tot Vermell, que estava al costa de la Vall del Món Tot Blau, hi vivia 

en Connaia.

La Vall del Món Tot Vermell estava plena de gelats, gominoles, piruletes, caramels...



En  Connaia  tenia  molts  amics.  Amb  ells  vivia 

aventures  fantàstiques  com  anar  al  Turó  de  les 

Galetes, anar al Passeig de la Gelatina i saltar sobre 

ella,...

En Connaia era una rei molt conegut, li deien Rei 

Conegut Connaia. Tenia unes ulleres de 2 metres i 

feia els ulls molt petits, el nas d'un pam i uns llavis 

de peix. Feia 1 metre d'alçada, pesava 99 Kg i era 

molt ferm.

Només portava un botó a la camisa perquè no li cabien més i els pantalons sempre 

estripats.

El Rei conegut Connaia quan es treia les ulleres concedia desitjos.

El Porcaranya estava tan trist que va anar a buscar en Connaia perquè li digués què 

havia de fer per tornar a riure. En Connaia es va passar una bona estona pensant què 

fer per treure un somriure del Porcaranya. 

...Fins que va tenir una idea.

Davant del Porc Aranya en Connaia es va treure les ulleres i va guarir-lo de la seva 

malaltia. Un cop curat el Porc Aranya ja podia riure i somriure, ja no volava quan 

estava content. Va organitzar una gran festa i va ser el primer dia que va riure i el dia 

que va riure més de tota la seva vida.
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