
MISTERIOSA EXCURSIÓ

Un  dia  vaig  conèixer  una  nena  molt  amable.  Es  deia  Petita 

Vergonya, que el seu nom no tenia res a veure amb el seu caràcter, 

doncs era molt directa. Tenia els ulls 

blaus,  els  cabells  rossos,  era  força 

alta i tenia 12 anys. Sempre portava 

un jersei vermell i deia que li portava 

bona sort. Aquell jersei era especial, 

li va regalar la seva àvia. A mida que 

creixia  la  Petita  Vergonya  el  seu 

jersei vermell també ho feia.

Un  dia  la  Petita  Vergonya  i  jo  vam 

decidir anar d’excursió a la muntanya. 

Era una muntanya que al mig hi havia 

una cova anomenada El Forat Petit. El 

Forat Petit era molt llarg i molt ample. 

Estava  ple  de  ratpenats,  aranyes, 

excrements de ratpenats i moltes coses 

més.  Mentre  ens  anàvem  endinsant 

se’ns van acabar les piles del lot i ens 

vam quedar a les fosques. No sabíem si 



havíem d’anar endavant o endarrere. Resumint,  ens vam quedar 

atrapades.

Però  en  aquell  precís  moment  vam 

veure  una  estranya  llum,  era  una 

persona,  però  semblava  un 

extraterrestre. Es deia Bill, tenia els 

cabells rossos, tres ulls, dos nassos i 

una boca. Tenia el coll molt curt i era 

molt baix i prim. Tenia un bastó blau 

i màgic que el podia fer volar. Vivia 

en un poble molt petit a prop d’Olot. 

Ell era molt mandrós, però quan es 

tractava  d’escalar  no  hi  havia  qui 

l’aturés. A ell li agradava fer viatges sol i era tot un aventurer.

El Bill ens va portar al cim de la muntanya. La Petita Vergonya i jo 

estàvem  al  cim  de  la  Roca 

Foradada i  ens  vam trobar  amb 

problemes per baixar. 

Nosaltres dues vam explicar-li  el 

problema  i  en  Bill  va  decidir 

ajudar-nos. Ens va dir:

- Afanyeu-vos, que marxem.

Vam començar a volar i en aquell 

precís  moment  van  començar  a 



rodolar  pedres  gegants.  Vam  fer  servir  el  bastó  màgic  per 

destrossar les pedres gegants fins que vam aterrar. 

La Petita Vergonya i jo vam viure molts i molts anys i en Bill va 

desaparèixer per sempre més.
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