
Gega n
t ís si ma
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<<Diuen que sóc pet ita i  per això de vegades parlen 
de mi quan es pensen que no els sento.   
Però els esp io i  m’assabento de tot. . . >>

Un dolç relat que parla de fer-se gran 
i  de l ’arr ibada d’un nou membre a la famíl ia .

9 788416 520503

10137199

G
eg

an
tí

ss
im

a
Be

l O
lid

   
  M

àr
ia

m
 B

en
-A

ra
b

 

 

 

 

 

  AURORA

  Cristina, Montse

  CRISTINA

  4

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Cartoné  

  240x270

  245X276

  245X276

   

  8

 

 



Gega n
t ís si ma

Gegantissima-MAQUETA-OK.indd   5 19/2/16   14:52



A la Bruna, la meva gegantíssima.
A en Blai, el meu gegantot.

A l ’Ada, la meva gegantiniua.
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Diuen que sóc petita.
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De vegades ho diuen rient.

«Caganiu!».
«Ninona!».
«Barrufeta!».
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De vegades ho diuen amb pànic.

«No toquis això, que ets petita!». 

«No facis això, que ets petita!». 

«No vagis per aquí, que ets petita!».
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Jo no sóc petita.
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Bé, jo no sóc  
taaan petita. 

Una mica petita,  
potser. 

Una micona  
de res.
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Diuen que sóc petita i per això de vegades parlen de mi quan  
es pensen que no els sento. Però els espio i m’assabento de tot...
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...si no passa el camió de les escombraries just a mitja frase.
—Creus que li agradarà, tenir una ge(*** * )eta? 
—Segur que sí!
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