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El quadrat de Mondrian 
vol ser un ciclop
Violeta Monreal
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El quadre de MONDRIAN s’avorria de no fer res.
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El rectangle groc estava avorrit.

Els dos rectangles blaus estaven avorrits.

El quadrat vermell estava molt avorrit.

Les línies negres estaven avorrides.

Quan un quadre s’avorreix, pot passar qualsevol cosa.
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VULL SER UN CICLOP!

VULL FER ALGUNA COSA DE PROFIT!

Va passar a l’hivern, el dos de febrer a les tres en punt. 
El quadrat vermell gran ja no va aguantar més l’avorriment; 

d’una revolada, es va escapar del quadre de MONDRIAN tot 
cridant.
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El rectangle groc es va oferir 
a ser el cap del ciclop.

—Amb un cap podràs pensar; però 
no sé si, sent un ciclop, podràs fer al-
guna cosa de profit —li va dir.
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NECESSITO UNS PANTALONS.

VULL FER ALGUNA COSA DE PROFIT!
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Els dos rectangles blaus 
es van oferir a ser els pantalons  
del ciclop:

—Amb pantalons no tindràs  
fred. El que no sabem és si, sent un 
ciclop, podràs fer alguna cosa de 
profit —li van dir.



11

I TAMBÉ NECESSITO UNS PEUS.

NECESSITO UNES CAMES.

VULL FER ALGUNA COSA DE PROFIT!




