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El diplodocus petitet
U n diplodoc us ac aba de trenc ar l’ou però no veu ningú al s eu voltant. E s
troba s ol, el terra tremola, i s ’ac os ta un tiranos aure Rex amb intenc ió de
c rus pir- s e’l. A bans que ens envaeixi la por i ens fac i patir més del
c ompte, arriben els pares per s alvar el s eu fill i fer fora el dolent. I aquí
s ’ac aba tot... o pots er s eria l’inic i d’una gran his tòria, però malauradament
en aques t c onte no hi és . H i ha moments que inventem per als infants
petites his tòries per omplir un breu es pai de temps : a la s ala d’es pera del
metge, en un trajec te d’autobús , en el moment d’anar al llit... A vegades
no s ón unes his tòries meravellos es , però fan el s eu fet. E l diplodoc us
petitet podria s er una his tòria d’aques tes , però no per això c al c onvertir
en llibre les his tòries que no tenen una c lara voluntat literària. E ls textos
infantils han de tenir una intenc ió literària, i no s ’hi val fer un mal ús de
«la s enzilles a i la s implic itat» quan ens dirigim al públic infantil.
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