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Hi havia una vegada 
un pallasso que es deia 
Patatu, i vivia dalt 

d’una muntanya,
en una caseta vermella,

amb dues finestres 
i una porta.
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Un dia en Patatu 
passejava pel bosc i li va caure 
una pinya al cap. 

Era plena de pinyonets. Va decidir 
menjar-se’n uns quants i va 
agafar una pedra per obrir-los.
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Xing!!
Xing!!

Xing!!



A mesura que menjava 
pinyons, cada pinyó li 
pintava una part del 
cos d’un color. Es va 
menjar un pinyó i el braç de 
cop i volta... xing!...vermell!
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Un altre pinyó i xing!...  
la cama groga. 

Un altre, i el nas blau. 

Un altre, i els cabells de color 
taronja… 

I així fins a deu pinyons i deu 
colors diferents.
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En Patatu no s’adonava de res, ja 
sabeu que és força despistat. Quan va 
arribar a casa seva, en Martí, que pot 
veure a través del temps, ja l’esperava…

—Patatuuuuuu… però que  
no t’has vist? Tot tu ets de colors!

—Ai, mare! Però què he fet?  
—va exclamar en Patatu.
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—Els pinyons, Patatu, els pinyons, 
que t’has menjat un munt de 
pinyons màgics! La pinya era del 
Bosc Encantat, i ja saps que tot el 
que prové d’allà pot tenir propietats 
especials o poders màgics inesperats.

—Uauh… i ara què faig?




