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Per a l’equip 
d’en Claude,

l’Alison E., l’Alison S., 
l’Emma i l’Anne.



a les pistes d’esquí

ALEX T.  SMITH



A l’avinguda Cua Alegre,
número 112, hi viu un gos.
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Un gos petit.
Un gos petit i rabassut.
Un gos petit i rabassut 
que porta sabates, jersei 
i una boina molt maca. 

5

El gos es diu Claude.
Hola, Claude!

Boina molt maca

Jersei

Sabates



Viu amb el senyor i la senyora 
Sabatesbrillants…
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…i amb el seu millor amic del món, 
el senyor Mitjonetborrissol, que tan 
aviat és un mitjó com un borrissol. 
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Cada dia, quan el senyor i la 
senyora Sabatesbrillants han 
sortit per anar a treballar, en 
Claude es posa la boina i surt a la 
recerca d’aventures amb el senyor 
Mitjonetborrissol. 
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On aniran avui?
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Un matí (era un dimarts), en 
Claude es va despertar d’un 
humor especial.

Es va posar a xiular molt fort 
mentre es cordava els cordons de 
les sabates. Va cantussejar amb 
entusiasme mentre es posava bé el 
jersei sobre la panxa. 
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Tan alta que 
l’escuma del 
caputxino del senyor 
Mitjonetborrissol va volar 
a l’altra punta de la cuina. 

es va dir a ell 
mateix, en 
veu molt alta:

I, mirant-se al mirall, 


