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Gener

La neu

El primer dia d’escola, després de les vacances de Nadal,  
estava esmorzant al costat del meu germà, l’Adrià.  
A la ràdio, la dona del temps deia que aquell dia la neu  
podia arribar a qualsevol lloc! 

La mare es va afanyar a agafar els gorros de llana, els guants 
i les bufandes que havia fet l’àvia i també els anoracs 
i els paraigües. Ben equipats, el meu germanet i jo vam sortir  
cap a l’escola. De camí ens vam quedar parats mirant cap al cel. 
Era de color blanc, no era blau com cada dia. 

A mig matí, mentre jugàvem al pati, van començar a voleiar 
unes cosetes blanques. Eren flocs de neu! Estava nevant!  
I al cap d’una estona el pati ja era tot ben blanc, cobert de neu.
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I mentre preparava el sopar, l’avi em va explicar: 
a tu, Berenguer, que t’agrada tant mirar el cel, quan el vegis 
ben blanc i faci molt fred, vigila que la neu arribarà com un coet.
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Febrer

Els ocells que volen baix quan ha de ploure

Cada dia d’hivern em llevava esperant descobrir un fenomen 
nou. Després de la nevada van arribar uns quants dies de sol 
i de molta calma. 

Una tarda estava jugant al parc amb la meva amiga Jana. 
Vaig alçar el cap per mirar el cel i aquell dia els ocells volaven 
molt baix. Els nostres avis ens miraven des del banc asseguts. 
Amb la Jana de la mà, vam córrer cap allà i pel camí 
vam empaitar alguns insectes voladors. 

Al vespre, l’avi em va explicar un secret: quan ha de ploure, 
els insectes volen més baix i els ocells també baixen més avall. 
D’aquesta manera els ocells es poden menjar els insectes. 
Al cap d’una estona ja van caure les primeres gotes. 
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Just abans d’anar a dormir, el meu avi em va dir: a tu, Berenguer, 
que t’agrada tant mirar el cel, quan vegis que els ocells volen baix, 
prepara el paraigua que l’obriràs.

Mirant el cel.indd   5 28/04/15   9.07



Primera edició: juny del 2015

Aquest llibre també es pot adquirir en la col·lecció "Grumets", sense el calendari del final.

Disseny i maquetació: Estudi Claris
Icones del temps dissenyades per Freepik

Edició: Olga Portella i David Monserrat
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats

© 2015, Mònica Usart, pel text
© 2015, Roser Calafell, per les il·lustracions
© 2015, La Galera, SAU Editorial, per aquesta edició en llengua catalana

La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona
www.lagaleraeditorial.com 
lagalera@lagaleraeditorial.com

ISBN 978-84-246-5645-4
Imprès a Cachimán
Rec del Molinar, 6. 08160 Montmeló

Dipòsit legal: B-9.432-2015
Imprès a la UE

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra resta rigorosament 
prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets 
Reprogràfics, www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia o l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi 
estiguin interessades.

Mirant el cel.indd   32 28/04/15   9.07




