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L’ Ona vivia en una casa amb els 

seus pares, l’ Àngel i l’ Anna. 

Sempre havien jugat molt, eren 

feliços amb la seva família i els 

seus amics, però tenien la 

impressió que alguna cossa no 

funcionava bé des de feia un 

temps. 

Poc a poc, misteriosament, 

anaven desapareixent els colors 

de la seva vida, tot es quedava 

en blanc i negre. Les joguines de 

l’ Ona ja no tenien color, ni 



tampoc els vestits que duien, ni 

els retoladors, ni els menjars. 

Els tomàquets eren grisos, les 

maduixes també. Les llimones 

eren blanques ,com totes les 

parets de casa. Els mobles 

s’havien tornat negres.  

Una 

espècie de 

tristor 

anava 

apoderant-

se de tots 



ells.  

Però l’ Ona, l’ Anna i   l’ Àngel no 

es conformaven amb tot allò 

que estava passant; així doncs, 

van decidir  canviar aquella 

estranya situació. 

- Però que farem? va 

preguntar el pare. 

- Però com ho farem? Va dir 

la mare. 

Després d’una estona, la més 

petita de la família va dir: 



-Ja ho sé! Anirem pel món a 

buscar la solució! 

Dit i fet! Van fer les motxilles i 

van començar a recórrer els 

països més llunyans que un es 

podia imaginar. 

Van anar a la Xina, a Bolívia, a 

Romania, al Senegal i a molts 

països més. Van fer la volta al 

món. Allà on anaven 

preguntaven a tots els habitants 

si coneixien la solució a la seva 



grisor, però no en varen trobar 

cap.  

Els seus vestits encara eren ben 

grisos, negres o blancs. Tristos i 

cansats, però contents perquè 

havien conegut molta gent 

diferent, van arribar a un lloc 

molt i molt fred. 

L’ Àrtic em sembla que es deia. 

Un lloc on 

pràcticament 

tot era de color 

blanc, excepte 



el cel, que era ben blau, el blau 

més bonic que mai havien vist. 

Aquella gent que allí vivia, els 

esquimals, és clar, tenien un 

costum que venia de molt lluny, 

tan lluny com la memòria dels 

temps pot arribar.  

(sabeu quin és?) 

Doncs, sí, sempre es feien 

petons! Per dir-se bon dia, per 

dir-se bona nit! Per anar a jugar, 

per anar a dinar, abans d’anar al 



cole... Però no us penseu que 

eren uns petons qualssevol, no!,  

eren PETONS D’ESQUIMAL! 

(algú sap com són els petons 

d’esquimal?) 

 

Doncs bé! l’ Anna, l’ Ona i l’ 

Àngel van començar a fer-se 

petons d’esquimal a totes hores 

i vet aquí que poc a poc els seus 

vestits, els seus cabells, la seva 

llengua van tornar a recuperar 

el seus colors vermells, blaus, 



verds, grocs, taronges amb 

totes les seves tonalitats. Varen 

tornar a alegrar els seus ulls i les 

seves vides. 

Va arribar el dia de tornar a casa 

i tots tres varen tenir una 

estranya sensació. 

Funcionaria quan tornessin a 

casa? 

És clar que sí! Va funcionar a la 

perfecció i també van descobrir 

que no importava si els petons 

eren d’esquimal, de papallona, 



grans o petits. El més important 

era que els petons fossin  

d’estima, si així era, omplirien 

tot el món de color. 

Des d’aquell dia l’ Àngel, l’ Anna 

i l’ Ona van regalant petons a 

tort i a dret. 

Fins i tot avui dia diuen que 

quan surt l’arc de Sant Martí 

sempre ho fa per damunt de 

casa seva.  
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