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Aquest conte...

...vol parlar de la gent que estimem.

...pretén recuperar les cartes  
escrites a mà.

...parla de sentiments com  
la nostàlgia i la melangia, que  

també poden ser motiu d’alegria.
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Ho sabies?Ho sabies?

«Per als qui m’heu recolzat i encoratjat  
a escriure dibuixant.».

Laura Duran

«xxx».

Dedicatòria Grup

Llibre local = Lector compromès
Aquest és un llibre publicat amb el segell Llibre local, que garanteix 
que el 100% de l’elaboració –des del disseny fins a la impressió– 
s’ha dut a terme per professionals i empreses catalanes.
Visita llibrelocal.cat per conèixer millor aquesta iniciativa.

Si voleu reproduir, distribuir o transformar aquesta obra,  
poseu-vos en contacte amb Nanit (editorial@nanit.cat).

Fem els nostres contes amb paper Fem els nostres contes amb paper 
que respecta els arbres i els boscos, que respecta els arbres i els boscos, 
perquè són els pulmons del nostre perquè són els pulmons del nostre 
planeta i volem cuidar-lo.planeta i volem cuidar-lo.
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Un nou dia ha començat.  
En Miquel respira lentament  
i es lleva a poc a poc. El dia està 
un xic ennuvolat i ell també.



En Miquel ha canviat de casa. Ara viu a un altre poble. 
Ja ho sap que aquest lloc és bonic, però és lluny  
de les seves amistats i la seva família, i els troba a faltar.

8 9



La seva mare el veu tan moix  
i melangiós que li proposa  
que els escrigui una carta.

–Una carta? –pregunta en Miquel.

10 11



12 13

–Una carta és la possibilitat de fer arribar a casa de qui 
vulguis una sorpresa. Pot ser un dibuix, unes paraules, un 
trosset del teu cor, un somni, un regal... –li explica la mare.



14 15

En Miquel primer escriu als seus amics  
i amigues. Els diu que al poble on viu  
on ara viu no tot és fàcil; que està bé,  
però que li agradaria tenir-los a prop.



16 17

Llavors decideix escriure  
als seus avis i els conta la seva  
vida en un paper. Els explica  
què fa cada dia i com se sent.



18 19

Té moltes ganes que li responguin,  
però quan mira la bústia sempre està buida.



20 21

Escriu a la seva antiga escola i als veïns 
i veïnes del seu carrer i els explica  
com enyora els moments compartits.



22 23

També escriu a l’Aixa, la seva millor amiga, 
amb qui havien dit de caminar per les 
estrelles i arribar junts fins a la lluna.



24 25

Cada dia demana a la cartera si té res per a ell.
–No, avui tampoc, Miquel –li contesta.



26 27

Això de fer arribar notes amb el que sent li agrada  
i decideix escriure una carta a la seva germana.  
L’hi amaga en un calaix de la seva habitació,  
perquè la trobi per sorpresa.



28 29

Un dia, quan en Miquel menys s’ho espera, 
la cartera li pica la porta. Avui duu  
la bossa plena de somriures. 



30 31

Tothom li ha contestat i, a través les paraules, tots i totes són allà amb ell. Li diuen 
que no pateixi, que tard o d’hora tot tornarà a ser fàcil. Li diuen que es veuran aviat 
i que mentrestant guarden el seu somriure, el que tan sols ell, en Miquel, sap fer.



Hi havia una vegada un nen que es deia Miquel.  
Va néixer a Terrassa, estudiava música i va aprendre a tocar  

la guitarra i el piano. Sempre escrivia i li encantava llegir. De gran 
va començar a estudiar per ser mestre, però un bon dia va decidir 

seguir un somni: deixar-ho tot i intentar triomfar com a músic.  
I sabeu què: ho va aconseguir! Aquest nen és en Miki Núñez.

Ja el coneixeu, en Miki ha fet moltes cançons, algunes  
de molt conegudes. També ha escrit algun llibre i ha presentat 
programes de televisió. Ell es defineix com a optimista i feliç.  
Per a ell és molt important pensar en positiu. Sap que les pors  
i la tristesa existeixen i són necessàries, però intenta ser feliç 

fent les coses que més li agraden: tenir temps per als amics i les 
amigues, la gent que estima i dedicar-se a allò que el fa sentir bé.

En Miki diu que fa «pop divertit», és a dir, música perquè  
la gent vagi als seus concerts a passar-ho bé i gaudir,  

però també compon cançons emotives perquè creu que  
és molt important dir el que sentim, sigui el que sigui.

MIKI  
NÚÑEZ



I ara que tot ha acabat 
que no et tinc al meu costat 
et sento diferent. 
Amago en un calaix les mirades d’amagat, 
les cançons que em vas cantar 
són les que vull cridar. 
Si m’esperes allà fora et cantaré:

Escriurem que tot no va ser fàcil…

T’escriuré que sí que va ser fàcil, 
t’estic cantant la nostra història  
en un paper. 
Marxaré recordant tots aquells dies 
i amb el somriure que tu sols sabies fer.

Escriurem que tot no va ser fàcil…

 
Miki Núñez (2019)

Un nou dia ha començat 
em llevo al teu costat, 
respires lentament. 
Un nou dia t’ha abraçat,  
et lleves i no saps 
que enyorarem aquest moment. 
Les casualitats són les que ens han portat 
a viure aquest present 
que jo no en soc conscient 
si m’esperes allà fora et cantaré:

Escriurem que tot no va ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, 
marxarem amb els dies regalats 
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, 
marxarem caminant per les estrelles 
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.

VOLS ESCOLTAR LA CANÇÓ?



A la pàgina 15,  
quan en Miquel escriu  

la primera carta a la seva 
habitació hi ha una planta. 

Us heu f ixat què li Us heu f ixat què li 
passa a la planta a passa a la planta a 
mesura que en Miquel mesura que en Miquel 

va escrivint més va escrivint més 
 i més cartes? i més cartes?

En una de les pàgines  
hi ha un senyor que dona  

menjar a uns ocellets. 

A veure  A veure  
si el trobeu.si el trobeu.

A Nanit creiem que els infants s’han de poder emocionar  
amb la música i volem oferir-vos moments per gaudir en família  

a través de la lectura, per això creem contes que tenen vida  
més enllà de les seves pàgines.

La Laura Duran ha amagat un seguit de secrets  
i detalls a les il·lustracions que us convidem a descobrir.  

Us hi animeu?

Trobareu les solucions  
a aquestes propostes  
i descàrregues gratuïtes  
a nanit.cat. 

Heu escrit mai una carta?  
Us convidem a agafar un paper.  

Feu-hi un dibuix o escriviu-hi alguna 
paraula bonica i envieu-lo a algú  

a qui vulgueu sorprendre. 

Us atreviu a veure  Us atreviu a veure  
què passa?què passa?

Us heu fixat que  
en Miquel duu una mena  

de xapa al pit, al costat del cor? 

Què creieu que hi surt Què creieu que hi surt 
dibuixat? Us heu f i xat dibuixat? Us heu f i xat 

en qui més porta  en qui més porta  
aquesta xapa?aquesta xapa?

A la pàgina 22,  
en Miquel ens parla de  

la seva amiga Aixa, però també  
surt dibuixada a tres pàgines  

més del conte. 

Sabeu a quines?Sabeu a quines?



Us agraïm la confiança de deixar-nos  
entrar a casa vostra a través d’aquest conte.

Voleu compartir les vostres sensacions i l’opinió  
dels petits lectors i lectores de la família?  

#escriurem i #contesdeNanit

Us donem la benvinguda  
a Nanit i al nostre món!

@editorial_nanit @editorialnanit @Editorial Nanit
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En Miquel ha canviat de casa i viu 
en un lloc nou. Sap que s’hi acabarà 

acostumant, però ara mateix troba molt a 
faltar la gent que estima. Decideix escriure’ls una 

carta i explicar-los com se sent. Els conta la seva vida 
en un paper. I sabeu què? Que aquelles cartes li serveixen 

per adonar-se que la seva família i les seves amistats el segueixen 
estimant com sempre i que hi continuaran sent passi el que passi.

Escriurem és un conte basat en la cançó homònima de Miki Núñez  
que parla d’estimar, de la necessitat d’escriure cartes i de dir el que sentim,  

perquè és quan compartim que podem arribar a caminar junts per les estrelles.

nanit.cat
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