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EL PLANETA SENSE COLOR  

Vet aquí una vegada hi havia un planeta sense color. Aquell planeta era molt gran i no hi 

tenia habitants.  

Al planeta Terra, a l'any 2009 es va llançar una màquina a l'espai per buscar nous 

planetes i, al final, al 2015 es va trobar un nou planeta: era l’Extrofia, justament aquell 

planeta gran i sense habitants.  

I la setmana següent, es va llançar a l'espai al millor astronauta d'Europa: l'Àlex, amb el 

millor uniforme que s'ha creat al món i amb un bon coet.  

Quan va arribar l'Àlex a l’Extrofia, es va trobar unes plantes molt estranyes. Quasi 

després d'haver investigat el planeta, es va trobar uns éssers encara més estranys que 

les plantes. Els científics i les científiques van nombrar a aquests éssers “baliosorus”. 

Aquests éssers tenien sis potes inferiors i superiors, com si fossin braços.  

L'Àlex va intentar parlar amb ells, i els va dir: Hola?  

Tot seguit, es va espantar a l'escoltar la resposta dels éssers: Hola! Bona tarda, 

humà.  

I l'Àlex va cridar ben fort: Haaaaa!  

A la seva resposta els éssers van dir: Tranquil·lizeu-vos, humà!  

L'Àlex va sospirar i va dir: Bona tarda... Baliosorus?  

Els baliosorus van dir: Després de milers d'anys, ha aparegut algun humà que ens pugui 

ajudar a pintar el nostre planeta.  

L'Àlex va quedar confós. Els éssers van continuar parlant: Nosaltres, els baliosorus, no 

podem utilitzar el pinzell màgic perquè pesa molt i, per això, el planeta està encara sense 

color.                         

L'Àlex el va entendre i va estar d'acord en ajudar-los. El noi va respondre: D'acord!         

Els baliosorus van dir: El pinzell màgic està a la cova.                                                         

El noi va entrar a la cova amb una llanterna i va trobar el pinzell màgic, però veia uns ulls 

molt grans. Després de cinc segons, el noi va poder veure aquella criatura. Era molt gran, 

era un baliosorus, però en gegant. El noi va començar a córrer. Després d'una estona 



fugint de la criatura, va recordar que els baliosorus li havien donat un arma per matar-lo. 

Va agafar l'arma i el va matar. Després d'una estona, va agafar el pinzell màgic i va sortir 

de la cova molt content, perquè acabava d'ajudar a un planeta. A la tarda, va agafar el 

pinzell màgic i va pintar tot el planeta amb colors molt bonics. 

Al dia següent, es va acomiadar dels baliosorus i va entrar al coet per tornar a la Terra. 

Després d'haver aterrat, va explicar als científics i a les científiques tota la seva aventura, 

però no el van creure. Va explicar la seva aventura a la seva família, i tampoc el van 

creure. Tot seguit d'explicar la seva aventura a algú altre, tampoc el va creure. Per tant, el 

noi era l’únic que sabia la veritat.  

I vosaltres què en penseu, el creieu?  

I vet aquí un gos i vet aquí un gat, que aquesta història s'ha acabat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


