
-LES ENTREMALIADURES D’EN BIGOTIS I EN ROBY- 

 
Fa uns quants anys, hi vivia en una petita casa la Samara. Tots el del seu poble li 

deien Sam.  La Sam era una nena molt peculiar i molt carinyosa. Tenia els cabells 

amb rínxols. Vivia amb els seus pares la Rosa y en Carles. També tenia un gat, es 

deia Bigotis. Era un gat molt pelut y de color gris. Al seu costat hi vivia el seu millor 

amic, en Nick. En Nick era un nen pèl roig, i li encantava el futbol. Només tenia a la 

seva mare, la Lorena, perquè el seu pare va morir fa uns tres anys, en un accident 

de cotxe. També tenia un gat, es deia Roby, i era un gat molt entremaliat i de color 

canela. Anaven a la mateixa escola. La Sam anava a 5éA i en Nick a 5éB.  

 

Ells dos es van assabentar d’una noticia molt impactant. Van fer un pla per 

investigar-lo. Quan la Sam i en Nick es van assabentar, els hi van dir a la seva 

mestre, i van sortir corrents de l’escola. Van anar directement a dir-lis als seus 

pares.  

 

-Pare, Mare! En Bigotis i en Roby, han desaparegut!- va dir la Sam molt 

preocupada. 

-Què?- va dir el pare de la Sam, en Carles. Jo us ajudaré! a trobar-los.  

-Mare! En Roby i en Bigotis han desaparegut!- va dir en Nick a la seva mare. 

-Què?- va dir la seva mare, la Lorena. Jo us ajudaré també a trobar-los. 

La Lorena i en Carles, es van disposar a ajudar amb la investigació. Es van reunir al 

parc i van fer-se preguntes entre ells. Van estar parlant una bona estona, fins que la 

Lorena va tenir la solució. 

-Ja ho tinc! Hem d’anar a casa de la Sonia, baixar per l’escala d’incendis. D’allà cal 

ficar-nos per una clavaguera. 

-Però, perquè no podem anar tranquil.lament per la vorera?-va dir en Nick confós. 

-Perquè estan fent obres, i no podem passar!  

-Ahhh-van dir tots a la vegada. 

-Doncs, què fem aqui parats? Som-hi!!- va dir en Carles molt content. 

 

Quan van entrar a casa de la Sonia, ella no entenia res. Els hi va obrir i la Sam li va 

explicar tot. Després la Sam, en Nick, la Lorena i en Carles van baixar per l’escala 

d’incendis. A tota pressa, van baixar per una de les clavegueres. Per sort ningú els 

va veure. Quan estaven dintre de la claveguera, van començar a caminar. Van 

veure un munt de brutícia, rates, bitxos, etc… Fins que, van trobar un forat negre. Es 

van mirar entre ells molt sorpresos, però els quatre van entrar molt decidits. De 

sobte, van baixar per un tobogan enorme. Era un nou món! Hi havien botigues de 

roba, parcs gegants, hi havien botigues per portar menjar anomenades Mc Ronald i 

Burriking i moltes botigues de llaminadures. Allà van veure a en Roby menjant una 

hamburguesa, i a en Bigotis devorant un gelat de xocolata. 



 

-Roby, Bigotis esteu aquí!- van dir en Nick i la Sam a la vegada molt feliços. 

 

Des d´aquell moment, la unió entre les dues famílies va quedar lligada per sempre.  


