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Encara que a la Mare Ànega i als seus 
germans no els fa gens de gràcia, 
l’aneguet vol ser submarinista. La seva 
afició el portarà a enfrontar-se amb els 
cignes, però li valdrà per a guanyar-se 
un amic: el salze.

Mariasun Landa ha escrit molts llibres 
per a nens i joves i ha guanyat el 
Premio Nacional de Literatura Infantil. 
Les il·lustracions d’Armand han donat 
vida a l’estany d’aquesta història.
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Aquell aneguet va néixer a l’estany 
del parc més bonic de la ciutat  
i tan bon punt va fer els primers 
xipolleigs va decidir que volia  
ser submarinista.
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No va trigar gairebé gens a dir-ho 
als altres:
–Mare… He d’anar sempre darrere 
teu?
–Sí, amor meu. Mentre siguis petitet,  
has de fer el que jo et digui.
–Però jo no tinc temps a perdre,  
mare! Jo el que vull és ser 
submarinista i bussejar sota l’aigua 
per trobar tresors!

6



Quac! Quac! Quac! Les  
riallades escandaloses dels seus 
germans van espantar els pardals que 
s’havien posat a les branques del  
salze de l’estany…
–Però què dimonis passa ara? –es va 
queixar el salze tot enfadat–. Una 
vegada més, aquests maleïts ànecs han 
espantat els meus amics  
cap a l’Àfrica!
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Dit això, es va posar al capdavant  
de la fila d’aneguets i va anar cap  
a l’aigua, mentre els seus fillets  
la seguien amb passets maldestres  
i indecisos.
L’un darrere de l’altre es van anar 
tirant a l’aigua i amb el cap ben alt 
bellugaven les ales fent xip-xap, 
volent aparentar una seguretat  
que els faltava.

La Mare Ànega també semblava 
enfadada, ja que va parlar al seu 
aneguet acabat de néixer d’una 
manera molt brusca i desagradable:
–Que vols ser submarinista? Vinga, 
va, no diguis rucades i de moment 

aprèn a surar!
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