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Quatre nens que segueixen camins molt diferents des de la 
seva infantesa fins a la maduresa. Què uneix les seves vides, 
què els guia en la seva lluita per una vida feliç? Descobreix 
com l’amor i l’amistat poden canviar una vida i dotar-la 
del màxim sentit. Els nostres petits protagonistes, cadascun 
a la seva manera, troben el seu destí gràcies a la poderosa 
força de l’amor, força que els permet seguir endavant, tot i 
les enormes dificultats que han de superar, i els confereix 
valor fins a l’heroisme. Vols convertir-te com ells en un 
heroi de l’amor?

Col·lecció Viatge 
en Globus
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La Pelussa estava acostumada a aconseguir sempre el que volia. Tots els nens i 
nenes de la classe la obeïen sense piular. Un dia, va reunir un grup i, traïdora-
ment, va esperar que el Ranquet tornés tot sol a casa des de l’escola. Cinc nens 
li van impedir el pas, disposats a fer-li passar una mala estona. Però la Pelussa 
va cometre un error de càlcul. El carrer era el territori de la Lena. A la Lena no 
li feia por res i la injustícia i la covardia la revoltaven, provocaven la seva ira 
sense límit. La Lena va veure l’escena i va començar a maleir en veu alta, mentre 
s’acostava als nens a la velocitat del llamp. Era espigada i forta. L’Igu va sentir 
els seus crits i es va acostar per a veure què passava. Aquesta va ser la primera 
vegada que va veure la Lena. I va descobrir què és fascinar-se davant la pre-
sència d’un heroi de carn i ossos. Fins llavors només els havia trobat en els seus 
llibres. Però aquesta noia alta i esvelta el va deixar sense parla. Tenia uns ulls 
enormes, de color verd. A l’Igu li va semblar que li deien: “Anima’t, vine amb 
nosaltres, no siguis covard!” La Lena anava a enfrontar-se sola a cinc nens, per 
defensar el Ranquet, sense ni tan sols conèixer-lo.
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-¡Deixeu en pau aquest noi, malparits! Està sol i ranqueja.

La veu ferma de la Lena va posar fi al plor espaordit del Ranquet. Es va posar en 
peus, mocs muntanya amunt, al costat de la seva nova i inesperada amiga. En 
aquestes, l’Igu, tremolant de por, però molt decidit, es va acostar i va agafar la 
mà al seu amic. Mirava de reüll la Lena amb l’esperança que ella, al seu torn, li 
donés la mà, però la noia no semblava ni tan sols adonar-se de la seva presència.

-Ja podeu anar marxant, no m’ho feu repetir o hi haurà mastegots per a tothom.

Ah sí? -va dir la Pelussa-. Tu sola contra tots nosaltres?

-No està sola -va dir l’Igu.

-No està sola -va dir el Ranquet.

Dit això, l’Igu i el Ranquet, gairebé es van desmaiar de pànic.

-Ja ho heu sentit- va dir la Lena-. Som tres i jo valc per quatre de vosaltres. 
¿Correu o rebeu?
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Es va acostar a un d’ells amb el puny aixecat. Era molt llesta, es va dirigir primer 
al més baixet. El nen va començar a córrer i ella, sense aturar-se, va passar al 
següent. Va passar el mateix. La Pelussa, en trobar-se cada vegada més desem-
parada, va donar l’ordre de retirada. Vermella de ràbia, va mirar una darrera 
vegada a la Lena i li va jurar:

-Mai m’oblidaré de tu. Pagaràs per això! T’ho asseguro.

La Lena reia esvalotadament, sense poder parar. En la seva valentia, era d’una 
imprudència temerària. El seu bon fons li impedia preveure la maldat d’alguns 
éssers. Pagaria molt cares aquelles riallades i aquella confrontació. Mentre s’allu-
nyaven, va seguir insultant els sequaços de la Pelussa, proferint tota mena de 
paraules grolleres i ofensives. 
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ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE LA LECTURA

Què creus que causa la malenconia de l’ Igu quan és un nen? Creus que li van 
faltar amor i comoditats o més aviat va estar molt protegit a casa seva?

Què creus que passa quan no t’enfrontes a allò que et fa por?

Per què la Lena aconsegueix arrencar l’Igu de la seva malenconia? Què fa per 
a què ell gaudeixi més de la vida i estigui més alegre quan està al seu costat?

Per què la Lena aconsegueix que l’Igu sigui més valent?

Per què la Pelusa no és feliç durant la seva infantesa? Creus que els seus amics 
són autèntics? Li surt a compte aconseguir tot el que vol manipulant a les per-
sones o amenaçant-les?

Per què l’ Igu no vol ser amic de la Pelusa i prefereix la companyia del Ranquet? 
La Pelusa té moltes ganes de ser amiga de l’Igu. L’estima molt, no et sembla? No 
és molt dur l’Igu amb ella? O és que desconfia de la bondat dels seus sentiments 
cap a ell?

Per què la Lena defensa el Ranquet si ni tan sols el coneix i no sap el què ha pas-
sat? ¿No és una mica manefla?

No et sembla estrany que la Lena no vulgui veure a l’ Igu quan és a la presó, 
que fins i tot s’enfadi amb ell quan aconsegueix entrar-hi? Sembla que no l’es-
tima gaire, oi?

Per què l’Igu se sent obligat a acompanyar la Lena en la seva desgràcia? Pot ell 
alliberar-la de les seves penes fent el sacrifici que fa?

¿S’ha tornat l’Igu valent per l’amor que sent cap a la Lena?

Creus que el Ranquet és un bon amic de l’Igu i la Lena? ¿No hauria d’ haver 
ingressat també a la presó per a fer-los companyia?

Per què el Precari sent que necessita el violí de l’ Igu? Quan tenim una pena 
molt gran, creus que l’art, la música, poden aportar-nos consol?
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