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—No sé si aquesta nit dormiré gaire—va dir la 

Luna.

—Per què no? —va preguntar en Karlo, el panda 

vermell, que acabava d’entrar per la finestra per 

saludar la seva amiga. 

—Demà començo a l’escola nova —li va explicar 

la Luna, tota emocionada—. A partir d’ara hi 

aniré sempre. Seré una nena de matins!

—Una nena de matins? Però si ets una nena 

durant tot el dia! —va opinar en Karlo.



La Luna va somriure d’orella a orella.

—Sí, tens raó —va dir—. El que vull dir és que 

només aniré a l’escola al matí. No tot el dia.

—I per què hi vas? —va preguntar en Karlo.

—La mare torna a treballar —va explicar-li la 

Luna—. Per tant, no podrà cuidar-me tot el dia.



—Treballar? I això per què? —va preguntar en Karlo, 

estranyat.

—Bé, perquè vol guanyar diners —li va contestar la 

Luna.

En Karlo va parar les orelles.

—I per què en necessita, de diners? —va voler saber.

—Jo crec que tots els pares en necessiten, d’una 

manera o altra —li va explicar la Luna —. Per poder 

pagar-ho tot. El menjar i les coses boniques. I una 



Diners

casa i roba. I també potser per poder anar de viatge. 

De vacances. O a la platja! 

—Però per fer això, un no necessita treballar! —va 

exclamar en Karlo—. Això ho sap tothom. La teva 

mare hauria d’haver parlat amb mi. Si és molt fàcil: 

quan una persona necessita diners ha d’anar a un 

caixer. Allà te’n donen. Ho he vist amb els meus ulls!



La Luna va arrufar les celles.

—Crec que no és tan fàcil! —va dir—. Primer de tot 

s'ha de fer alguna cosa i treballar. I després et donen 

diners per la feina feta. El banc o el caixer són com 

una guardiola per a adults. Més o menys.

—Doncs a mi no se m'acudiria mai treballar. Els 

pandes vermells no treballen! Treballar estaria molt 

mal vist. Per aquesta raó tampoc necessitem ni 

bancs ni caixers—va dir en Karlo, que va inclinar el 

cap i li va preguntar amb un to una mica sarcàstic—:

A tu també et faran treballar a l’escola?

—No, és clar que no. A l'escola hi ha molts nens i 

mestres. Fins i tot t’hi pots esvalotar, si et ve de gust. 

O jugar a fet i amagar o construir castells. 

O s'organitzen jocs en què participem tots els nens. 

T'ho passes molt bé. Almenys és com ho recordo de 

la meva escola d’abans.



—Ah! Llavors és un lloc bonic —va dir en Karlo una mica 

preocupat—. I hi haurà altres nens. Però jo no hi seré!

I que serà de mi, quan te'n vagis a l'escola? Tindràs 

temps per jugar amb mi?

—Què dius? És clar que sí, naturalment! —va  

exclamar la Luna, espantada—. A  l'hora de dinar ja 

seré a casa. I llavors jugarem plegats. Seguríssim!

Va acariciar el cap d'en Karlo. Però el panda vermell 

no es va deixar convèncer tan fàcilment.

—Això només ho dius per consolar-me —va opinar  

en Karlo.


