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Per venjar-se  dels cucs als espagueti, el senyor Culdolla va ordir  una broma molt 
hàbil i malvada. 
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Tot va començar un dia d’hivern de l’any 2005.  

 
El senyor Culdolla i la senyora Culdeplat es dirigien al restaurant Spaguetini per tal 
de celebrar el 49è aniversari de la senyora Culdeplat.   

L’elecció del restaurant va ser a càrrec del senyor Culdolla, que ja hi havia anat 
algun cop a dinar.  

 
Dintre del restaurant la decoració era molt carregada. A les parets s’hi podien veure 
quadres signats per famosos. En un racó, hi havia un quadre del Julio Iglesias, on 
s’hi podia llegir:  “de part de Julio Iglesias, molta sort amb el nou restaurant”. Al 
costat, hi havia un quadre petit del Ronaldinho.  

 
La parella van seure a una taula del racó.   

 
Quan va venir el cambrer,  
el senyor Culdolla es va demanar  
els espaguetis Tupinni  
i la senyora Culdeplat  
es demanà el rissotto Tomatinni. 

 

 

 

 

 
 

A la cuina hi havia en Luigi, el cuiner, i el seu fill, en Granets, un nen prim, baix i molt 
entremaliat. En Granets tenia el costum de gastar bromes pesades als clients del 
restaurant.  

 
Aquell matí, en Granets portava una bossa amb cucs de terra que havia trobat a la 
muntanya.  

En veure el fantàstic plat d’espaguetis Tupinni que havia preparat el seu pare per al 
senyor Culdolla, a en Granets se li va ocórrer buidar la bossa dintre del plat. 
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El cambrer va agafar els plats del senyor Culdolla i la senyora Culdeplat i els va 
portar a la taula on estaven asseguts. 

 

 
 

 
 
 
El senyor Culdolla va fer una primera forquillada als seus espaguetis, se’ls va posar 
a la boca i va xuclar l’espagueti més llarg fins que tots van ser dintre de la seva 
boca.  

El sabor dels espaguetis no era el que ell recordava, a més, va notar com si alguna 
cosa s’estigués movent dintre de la seva boca. 

En mirar al plat va veure tot de cucs llargs i fastigosos entre els seus espaguetis... 
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 DESENLLAÇ 

4tA Escola Salvador Espriu – Sant Feliu de Llobregat 
 
La senyora Culdeplat va veure com el seu home es ficava aquells cucs tan 
fastigosos a la boca i va començar a cridar com una boja:  

- Noooo, atura’t, son cucs!! 

 
Tot el restaurant va quedar en silenci, un silenci esgarrifós. Tots els ulls miraven en 
la mateixa direcció, tots a la taula del senyor Culdolla i la senyora Culdeplat.  

 
El senyor Culdolla estava blanc com la neu i la senyora Culdeplat, vermella com un 
tomàquet.  

 
Des de la cuina, en Granets, reia malèficament, com el bruixot més dolent d’un conte 
de fades.  

 
El cambrer que havia servit el plat, va córrer cap a la taula i sense dir paraula va 
retirar el plat d’espaguetis amb cucs i va girar cua cap a la cuina.  

En aquell moment veu en Granets rient tant fort que se li veien les llàgrimes relliscar 
per les seves galtes.  

El cambrer va entrar en polleguera i va anar amb força cap al nen.  

 
Mentrestant, el Luigi (el cuiner i responsable del restaurant) ja estava tranquil·litzant 
els senyors i disculpant-se de forma molt emotiva. Com a compensa de la mala 
estona que havien passat, el responsable els hi va oferir que durant tot un mes, 
esmorzarien, dinarien i soparien els menjars més suculents a cost zero, es a dir,  
convidats pel restaurant Spaguetini. 

 
El senyors, molt més tranquils i entenent que a vegades passen coses que no es 
poden controlar, van acceptar les disculpes i la proposta del restaurant.  

 
Quan tots els clients del restaurant van estar molt més tranquils, en Luigi va tornar al 
seu lloc, a la cuina, amb la intenció de saber què havia passat.  

 
A l’entrar a la cuina, es troba amb una gran baralla entre el cambrer i en Granets, 
tots dos cridant i fent espavents amb les mans.  

- Prou!   -va cridar en Luigi.  

 
I tots dos es van aturar i el van mirar amb els ulls ben oberts. 

- Què passa aquí?   -pregunta enfadat en Luigi. 
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Una altra vegada, el cambrer i el nen comencen a cridar alhora, no s’entenia res.  

El Luigi cada vegada més enfadat els torna fer callar i demana al cambrer que 
comenci a donar la seva versió dels fets.  

És quan li va dir que ha estat en Granets el responsable de tot aquest enrenou.  

 
El pare, mira al seu fill i s’adona que el cambrer diu la veritat.  

 
El pare, agafa aire, respira fons, i li diu al nen,  amb molta tranquil·litat:  

- Tu, que volies fer un apetitós plat d’espaguetis, seu aquí (li apropa una 
cadira a la taula de la cuina),   i... Bon Profit! 

 
- “Això volia dir que em mengés el plat d’espaguetis amb cucs. Quin 

fàstic!!!”  -va pensar en Granets.  

 
Però encara així, va tancar els ulls i es va ficar a la boca una mica d’aquell menjar.  

No estava pas malament, era estrany, desconegut, però alhora interessant. Li va dir 
al pare que els provés, i entre tots dos es van menjar el plat sencer, mentre parlaven 
de com millorar-lo, a fi de poder-lo afegir a la carta del restaurant.  

 
Després, es van posar el davantal i amb una mica de sal, una mica de ceba i una 
mica fregidets, el nou plat estava enllestit.  

 
 
 
 
Li van posar el nom  
d’ “Espaguetis del Sr. Culdolla”,  
en homenatge al mal moment  
que aquest havia passat.   
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L’endemà, quan va venir el senyor Culdolla i la senyora Culdeplat, li van presentar el 
nou plat estrella del restaurant.  
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Estaven encantats.  
Al final la broma  
no havia anat tan malament.  

 

 

 

 

 


