
EL PROBLEMA AMB EL DICCIONARI 

 

Fa molt i molt temps, quan encara no existia la tecnologia, hi havia una petita 

paraula anomenada Alegria, ella vivia a un diccionari d’una escola de primària, 

anomenada Mogent. 

Era un dia qualsevol, els nens entraven a l’aula i quan tenien dubtes agafaven 

el diccionari. 

Una nena, sense adonar-se’n, va relliscar amb l’aigua que hi havia a terra, i li 

va caure el diccionari. Totes les paraules van caure de les pàgines. 

– Com cauen les paraules? 

– Es un conte fill! 

– Perdó mare, segueix, segueix. 

La nena va agafar totes les paraules i les va tornar a posar al diccionari, com si 

res. 

La pobre Alegria estava a la “T”! Amb la definició de Taula! I no era l’única: 

Vaca estava a la “C” amb la definició de Caca! 

Tot era un enrenou. Les paraules contraries com Veritat i Mentida no paraven 

de barallar-se. 

L’Alegria ja estava farta de veure les paraules discutint i algunes enfadades per 

no estar al seu lloc. Va agafar el mòbil i va trucar a Cridar. 

– Espera, espera! Les paraules no tenen mòbil! 

– T’ho torno a dir, Joan: és un conte! 

Cridar va arribar de seguida. Li va dir a l’orella: 

– Pots cridar: “voleu callar d’una vegada”? 

– És clar! ...VOLEU CALLAR D’UNA VEGADA!!! 



Totes les paraules es van tapar les orelles i van mirar: 

– Bé... tranquil·litat, d’acord? Encara estic pensant què podem fer... 

– Sí, ja, com si fos tan fàcil trobar cadascuna el seu lloc. – va dir el Verb. 

L’Alegria es va quedar callada, no sabia què fer. Totes les paraules es van 

posar a parlar entre elles. 

D’entre totes les paraules va sortir la Intel·ligent i va dir: 

– Sí Verb, és molt fàcil, jo us guiaré, em sé tot el diccionari. 

– D’acord, moltes gràcies. 

I així totes les paraules i les definicions van tornar al seu lloc. I durant molt de 

temps no ha tornat a passar. 

– I si aquest conte t’ha agradat, dóna’t per ben espavilat! 

– Ja està? 

– Sí. T’ha agradat? 

– És clar, però una mica curt. 

– Per això es diu conte curt! I ara a dormir. Bona nit... 
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