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La meva veïna és una bruixa?
Il·lustracions d’Escletxa

La Paula i en Miquel, el seu germà, van 
al poble a passar les vacances. Passejant 
pel bosc descobreixen una casa molt 
tenebrosa que és a tocar de la seva.  
A la porta, hi ha asseguda una dona 
gran, amb el nas molt llarg i una 
berruga. No hi ha cap dubte! És una 
bruixa!

Carmen Gil i Escletxa han creat un 
conte sobre la fantasia prodigiosa que 
tenen els més menuts.
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La Paula estava nerviosa. Estava a 

punt de sortir de viatge amb la seva 

família per passar les vacances en  

una casa de camp. No podia deixar-se  

la Buba, la seva cibermascota; havia 

d’alimentar-la, tenir-ne cura...  

I fins i tot renyar-la quan es portava 

malament!



–Jo vull emportar-me en Peco –va 

dir el seu germà Miquel, arrossegant 

un ós més gran que ell.

–Bub-bub –va bordar en Trufo, que 

en el llenguatge dels gossos vol dir: 

«Ei!, no us oblideu de mi».

Tan bon punt va arrencar el cotxe, la 

Paula i en Miquel es van adormir.
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–Ja hem arribat –els va despertar la 

mare quan van ser a la casa.

Quan la Paula va obrir els ulls es 

va quedar bocabadada. La casa era 

blanca i estava envoltada d’arbres 

alts amb enormes copes verdes. 

Semblava de conte!
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–Bufa! Segur que per aquí a prop  

hi viuen una pila de fades. Oi que  

sí? –va dir la nena.

–Oi que sí? –va repetir en Miquel.

–Bub-bub –va bordar en Trufo, que 

en el llenguatge dels gossos vol dir: 

«M’agraden les fades».
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La Paula va recórrer la casa sencera 

amb el seu germà, que la seguia 

pertot arreu com una ombra.


