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Aquest conte...

defensa la llibertat de poder triar des del cor.

va en contra de les expectatives que sense voler  
projectem, sobretot, en els infants.

vol ser un cant a la música de carrer,  
a la propera, a la que ens fa vibrar.
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Saps què és l’ecoedició?Saps què és l’ecoedició?
A Nanit creiem que els contes s’han de fer amb tot l’amor possible.  
Per això, fem els nostres llibres amb el màxim respecte mediambiental  
i social i intentem que la petjada ecològica de cada un d’ells   
sigui el més petita possible. 

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).

Aquest conte ha estat imprès  
amb paper procedent de boscos 
gestionats de manera sostenible  
i amb un 40% de fibres reciclades.

Gatejar i viure més vides que la nostra és, probablement, el més 
proper a ser petit sent gran i el més pròxim a ser gran sent petit.

La Pegatina

Per a la Marta.

Anna Aparicio Català
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Hola! Soc el gat, el gat rumberu.
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Dels gats, en diuen moltes coses: que portem sort,  
que som solitaris, que sempre caiem de peus (o de potes, vaja)...  
També diuen que sobrevivim a tot, i que, per això, tenim set vides.

Si em deixeu, us explicaré la meva història.  
Ja veureu que intentant trobar el meu lloc al món,  
hi he acabat donant unes quantes voltes.



Quan era més petit, en una de les meves  
vides vaig ser estudiant. Anava tirant,  
però vaig veure que l’escola no era  
el meu fort i que m’havia d’espavilar.
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Vaig voler salvar cent vides amb el casc  
de bomber, però no he nascut per ser un heroi  
i em vaig cansar de cremar-me amb el foc.
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També vaig provar de ser poeta, però ningú entenia  
la meva lletra i mai trobava res que rimés: ni amb tinta xinesa,  
ni amb el color negre ni amb la paraula planteta.
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Em vaig posar a fer de pagès. M’agradava estar a la natura, 
rodejat de plantes i flors, però m’hi sobraven els animalons.  
A més, confonia les tomaqueres amb les maduixeres i,  
dels meus arbres, mai vaig aconseguir que en sortís  
ni una sola patata. Encara ara no entenc per què!
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Després vaig provar de fer d’advocat,  
però em feia un garbuix amb la toga,   
i vaig acabar amb el cap com un timbal  
amb tantes lleis i tantes normes.




