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El bagul de les disfresses   
No t’agradaria ser algú altre durant una estona? Avui et 
proposem que et transformis en un ésser ben diferent sense 
sortir de casa: en tens prou amb una mica d’imaginació.

Veritat o mentida?

VERITAT. La idea del 
llibre se li va acudir en un 
viatge en tren. Segons 
explica ella mateixa, quan 
va acabar el viatge ja 
tenia tots els personatges 
de la novel·la. No és 
l’única vegada que 
aquests objectes són 
importants en la vida 
d’un personatge famós: 
Leo Messi també va 
signar el seu primer 
contracte amb el Barça en 
un tovalló de paper. 

Quin és el renom de Marc 
Márquez? 
a. El Flash  
b. El Tro de Cervera 
c. La Bala del Llobregat 
 
 
Quin d’aquests no és un 
volcà de la Garrotxa? 
a. Cruscat 
b. Montsacopa 
c. Filibert

Respostes: 1.b   2.c

Salvem el planeta Les tovalloletes 
humides no són com el paper de vàter, que es 
desfà. Són un residu molt perillós, perquè 
embussen les canonades i arrosseguen altres 
residus. Per això s’han de tirar sempre a la brossa. 

Who am I?

Solution: 
Count Dracula

1. I’m the main character 
in a horror novel 
2. I have no reflection in 
mirrors 
3. If I bite you, you’ll turn 
into a vampire

CATiquès

Vocabulary 
Character: personatge 
Reflection: reflex 
Mirrors: miralls 
To bite: mossegar

TEXT CRISTINA SERRETIL·LUSTRACIONS MARTA CAYUELA

J.K. Rowling va 
començar a escriure 
Harry Potter i la pedra 
filosofal en tovallons 
de paper 

BRUIXA O BRUIXOT 
 
1. El barret  
No hi ha bruixa ni bruixot que no dugui barret. 
T’imagines com seria el teu? Alt i punxegut? Rodó i 
decorat? Dibuixa’l com més t’agradi i després pinta’l.

2. L’encanteri 
Totes les persones que fan màgia tenen un o diversos encanteris 
que els serveixen per fer tota mena de trapelleries, com ara 
transformar la gent en granotes. Com seria el teu? Escriu-lo amb 
una lletra especial. 

3. La mascota 
Gats, òlibes, aranyes… Les bruixes i els bruixots sempre tenen un 
animal fidel que els ajuda i els fa d’espieta. Quin seria el teu? I quin 
nom li posaries? Dibuixa’l ben eixerit.


