
Senyores i senyors, nens i nenes, 
pareu atenció!

Vingut directament del 14  Premi  
de conte infantil Hospital Sant Joan de Déu, 

us presentem el grandiós,
únic i increïble espectacle de

 

La Puça ruSSa  

un conte de Gemma Martí O’Toole
il.lustrat per Noemí Villamuza

La pu a russa es diu Polina i és tan fina que res no li agrada més 
que anar sempre ben vestida. És una presumida. Però en comptes 

d’anar de vint-i-un botó, com que és tan menuda,  
amb un botó en té prou per cordar-se cada muda. 

La Polina treballa en un circ, propietat d’en  Pavlo Penkov, 
un senyor baixet i rabassut amb un bigoti tan pelut que sembla 

extraordinari que no caigui de l’escenari. 

El circ es diu Magnífic i hi ha artistes de tot arreu,  
de l’altra banda del Pacífic, de l’altra banda de l’Egeu,  

i si no us ho creieu, mireu: 

Hi ha un mag i la seva ajudant que vénen directament del Sudan. una 
colla de pallassos que han de ser anglesos per nassos. un home for ut 
que aixeca pesos, va venir de M xic fa mesos. un malabarista japon s, 
fa rodolar pilotes i bitlles com si res. Hi ha també un domador que em 
sembla que és natural del Salvador. acròbates, trapezistes i saltimbanquis, 
tots van deixar casa seva d’estranquis.

I per la corda fluixa passa una senyoreta que és filipina i camina ben dreta.  
I Polina, la pu a… doncs Polina, la pu a, és russa.
L’actuació de la Polina consisteix en el següent: en Penkov espera que 
entri tota la gent i mentre tothom s’asseu, tots còmodes i al seu lloc, ell 
reparteix binocles, perqu  hi vegin de prop. Llavors surt la Polina amb el  

I és que en Penkov és un tirà, roí com pocs n’hi ha,  
que cada nit els fa treballar per poc més que un tros de pa. 
_ No hi ha descans, has de complaure els fans _ diu en Penkov.  
_ Però és que tinc l’escarlatina  _ implora la Polina. 
_ Doncs pren-te una aspirina. Si estàs malalta m’és igual. Aquí no 
es fa festa ni per Nadal! No ho veus, Polina, que tu ets l’estrella 
aquí, i sense tu la gent es quedaria a casa a dormir? I qu  seria de mi, 
sense els c ntims de la gent? Com ho faria per menjar calent? Si no ho 
fas per mi, fes-ho pels companys, que sou amics de fa molts anys! 

seu acordió i toca bona música mentre entona una can ó. 
_ Xiiit, xiiit, que no la sentireu! Mireu-la quin posat més greu, 
si n’està de concentrada i que bé que canta la tornada! aquesta pu a 
és un prodigi musical, veieu com el preu de l’entrada s’ho val? Però no 
tot rutlla a l’arena, hi ha problemes a cada estrena.




