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Marsupial, no 
siguis animal!
Elena O’Callaghan i Duch

Il·lustracions de Lluís Filella





A“ls ‘cangurs ‘bons.

A“ls ‘bons ‘cangurs.





_B“oin@, “vinæ ‘aquı! A“ltrå “√±gadå  
‘ßæ “µ´“hå «escapa†!
L“å “cangurå G“urå ‘jå “no “sabiå 
‘quê «ƒe® ‘∂e¬ ‘ßeu «fil¬. E‘stavå ‘∂´‘allò 
“µéfi «enfadadå.
_L´‘hau®Æ ‘∂æ “lliga®! A“ques† «fil¬ ‘µeu 
“no “sÆ “pafi “å “qu^ “hå ‘sorti†.



I “πe® ‘allı “passa√±> “u> ‘gruπ  
‘∂æ ‘cangu®efi «ƒen† «‘running», ‘quæ ‘jå  
“só> ‘ga>efi ‘å ‘aquel¬efi “ho®efi ‘∂e¬ ‘matı.  
_Q“uæ “™eu “vis† «e¬ “µeu «fil¬?



I “unå ‘cangurå ‘quæ ‘duiå “vam∫±fi  
“√±r∂efi ‘amb ‘cordonfi ‘grocfi “l^ “vå 
‘con†esta®, “to† “saltan†:  
_L´“™æ “vis† «e> ‘di®ecció ‘å “lå “piscinå!  
_G“ràc^efi!  
I ‘caπ ‘allâ “vå ‘ana® “lå G“urå, ‘cadå  
“√±gadå “µéfi «en‡adadå.  
_Q“ua> “¬´«enxampi...



P«erò ‘å ‘lå ‘piscinå, ‘no ‘lå ‘va>  
‘∂eixa® «entra®.
_H‘o “ßento “ßenyorå _“vå ‘di® «e¬  
“por†e®, “u> ‘cangu® “√±l¬ “^ “malcara†.  
_D«eixi´“µ «entra®, “l^ ‘di©. S“^ “no  
«eµ “vul¬ “pafi “banya®, “noµéfi “vul¬  
“®ecuπera® «e¬ “µeu «fil¬.



_H‘aurâ ‘∂æ “paga® “¬´«entradå.  
_N‘o ‘µ´‘atabal^, ‘quæ “µ´“™æ ‘∂eixa†  
«elfi ‘di>erfi ‘å ‘caså.  
_Q“uæ “no, ‘quæ “no “lå ‘∂eixo “passa®.  
_D“igui´“m, ‘alµenyfi, “s^ “hå “passa†  
“u> ‘cangu®e†, «e> B‘oin@, “no «e¬ ‘co>eix?  
M“ir^, ‘∂´‘aquestå “midå!



I “l^ «enßenyavå “lå “bosså.  
_E“scolt^, “ßenyorå, ‘∂´‘aquestå “midå,  
‘aquı ‘dint®æ “>´“h^ “hå “u> “mun†. C‘oµ  
“vo¬ ‘quæ “sàpigå, “jo, ‘qu^ «éfi «e> T‘oin@?  
_B‘oin@, “no T‘oin@!  
_T‘oin@, T‘oin@... L‘å ‘quæ «eµ «faltavå!



I “miravå ‘å “travéfi ‘∂æ “¬efi “™er∫±fi  
‘quæ «ƒe^e> ‘∂æ “pa®e† “πe® “√±u®æ “s^  
‘guipavå ‘algunå ‘coså.  
N‘oµéfi “vå “√±u®æ “to† ‘∂æ ‘cangurfi «ƒen† 
“saltfi ‘dal† ‘∂e¬ “trampolı ‘^ ‘cridan†  
‘coµ ‘å “bojofi:
_S‘al† “mortaaaaaa¬!  
X‘o‡‡‡!  
I “to† ‘∂´‘aplaudiµentfi.
_D‘ob¬æ “sal† “mortaaaaaaa¬!  
I “psssssiiiiuu, “xo‡, “splas™!  
M«éfi ‘aplaudiµentfi “^ “µéfi «fortfi.




