HISTÒRIA D’UNA TORTUGA
En una època molt antiga vivia una tortuga jove i elegant. Tenia 4 anys i estava a la classe de
P-4. El seu nom era Tortugueta.
A la Tortugueta no li agradava anar a l’escola. Preferia estar a casa amb la seva mare i el seu
germanet. No volia estudiar ni aprendre res de res; només li agradava córrer i jugar amb els
seus amics o passar l’estona mirant la televisió. Li semblava horrorós haver de fer sumes i
sumes i els problemes de matemàtiques que mai entenia. Odiava a mort llegir i ho feia
bastant malament. No se’n recordava mai de portar les coses de l’escola.
A la classe, mai escoltava a la mestra i es passava l’estona fent sorolls que molestaven a
tothom. Quan s’avorria i, passava molt sovint, parava la classe cridant o fent tonteries que
feien riure a tothom. A vegades intentava treballar, però ho feia molt ràpid per acabar aviat i
es tornava boja de ràbia quan, al final, li deien que ho havia fet malament. Quan passava això
arrugava les fulles o les trencava en mil trossets. Això passaven tots els dies.
Cada matí, de camí a l’escola, es deia a sí mateixa que s’esforçaria al màxim perquè no la
castiguessin durant el dia. Però al final sempre es ficava en alguna baralla. Casi sempre
s’enfadava amb algú i es barallava constantment, encara que només fos perquè creia que el
que l’havia empès a la cua ho havia fet expressament. Estava sempre en mig dels problemes i
va començar a estar tipa de l’escola. A més, hi havia una idea que començava a preocupar-la:
“sóc una tortuga molt dolenta”, es deia. Va estar pensant en aquest tema durant molt de
temps i es sentia molt malament.
Un dia, quan es sentia més trista i desanimada que mai, es va trobar amb la tortuga més gran
i més vella de la ciutat. Era una tortuga sabia, tenia almenys 100 anys i era molt grossa. La
Tortuga sàvia es va apropar i li va preguntar que li passava. La Tortugueta va trigar una
estona en respondre, impressionada pel tampany de la seva companya. Però la tortuga vella
era tan bona com gran i estava encantada d’ajudar-la. “Hola”, va dir amb veu greu i forta,
“t’explicaré un secret. No entens que portes sobre teu la solució pels problemes que et
preocupen?”
La Tortugueta no sabia del que li estava parlant. “La teva closca, la teva closca!”, va exclamar
la tortuga sabia, per això tens una closca! Pots amagar-te a l’interior sempre que et donis
conte de que el que estàs fent o dient et fa ràbia. Llavors, quan et trobis dins la closca tindràs
un moment de tranquillitat per estudiar el teu problema i buscar la millor solució.
Això que, ja ho saps, la pròxima vegada que t’enfadis, posa’t immediatament dins la closca”.
A la Tortugueta li va agradar la idea i estava impacient per provar el seu nou secret a l’escola.
Va arribar el dia següent i, de nou, la Tortugueta va cometre un error i va embrutar el full
blanca de paper. Va començar a tenir, una altra vegada sentiments de fúria i ràbia i, quan
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estava a punt de perdre la paciència i arrugar la fulla, es va recordar del que li havia dit la
vella tortuga. Ràpidament, va encongir els braços, les cames i el cap, apretant-los contra el seu
cos, ficant-se a l’interior de la closca. Va estar així fins que va tenir temps de pensar que era el
millor que podia fer per resoldre el problema amb el full. Va ser fantàstic per ella trobar-se allà
tant tranqui-la i còmode dins la seva closca on ningú podia molestar-la.
Quan finalment va sortir de la closca es va quedar sorpresa al veure que la seva senyoreta la
mirava somrient. La Tortugueta va explicar que s’havia enfadat perquè havia comès un error.
La mestra li va dir que estava orgullosa d’ella perquè havia sabut control-lar-se. Després, entre
les dues, van resoldre l’error del full. Semblava increïble que amb una goma i esborrant amb
compte, el full podia tornar a estar net.
La Tortugueta va continuar aplicant el seu secret màgic cada vegada que tenia problemes,
inclús en el pati. Aviat, tots els nens que havien deixat de jugar amb ella pel seu mal caràcter
van descobrir que no s’enfadava quan perdia en un joc, ni pegava a tothom per qualsevol
cosa. Al final de curs, la Tortugueta va aprovar-ho tot, i mai li van faltar amics.
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