


LA GINA I LES MENTIDES

La Dana i les lletres
edebé



La Gina é∫ nova a l’escola i li costa fer amic∫.



El dijou∫ la Gina n& ve. Té al·lèrgia al pol·len.
Tot∫ el∫ company∫ quedem per parlar.

El∫ nen∫ i nene∫ estan disgustat∫. 
La Gina diu mentide∫.



En Guillem explica.

L’Olga aixeca la mà.

La Gina cuina 
bunyol∫ de pastanaga, 

mandonguille∫ 
de gallina i gelat 

de castanya. 

La Gina diu 
que el∫ diumenge∫ 

rega i talla la gespa 
de tot∫ el∫ jardin∫ 

del barri.



La Gina té un amic japonè∫. 
Li ensenya a parlar amb el∫ 
cargol∫ i les formigue∫. 

La Gina té una col.lecci≈ de 
mineral∫ exposada en un 
museu de Parí∫.



En Josep explica rient. La tieta de Girona de 
la Gina fa hamburguese∫ 

de girafa i de goril·la. 
Ven le∫ hamburguese∫ a 

la seva pàgina web.



A mi la Gina 
mai m’ha enganyat. 

Li costa fer amic∫ i té molta 
imaginaci≈. S’inventa històrie∫ 

divertide∫.



La Gina ja ha tornat a l’escola. 
Ara ja juga amb tot∫ el∫ seu∫ 
company∫.



La Gina é∫ la meva millor amiga. É∫ original, 
divertida i n& diu mentide∫. Amb la seva 
imaginaci≈ ha guanyat el concur∫ de conte∫ 
de Sant Jordi.

LA GINA I LES MENTIDES

La Gina és la nena no va de la classe. Ja fa un mes que ha c omençat el curs i no t é gaires amics, sempre està sola 
al pati. El dijous la Gina no v a a l ’escola perquè està malalta per l ’al·lèrgia i la mestr a aprofita per fer una reunió 
amb tot el grup. Vol que entre tots pensem com podem ajudar-la perquè ens conegui, jugui amb nosaltres i s’ho 
passi bé.  

Ens reunim a la biblioteca i comença a parlar la Núria, la nostra mestra. Tots l’escoltem, fins que ens demana idees 
per poder acollir millor a la Gina. Tot de mans s ’alcen demanant la paraula. La mestra deixa que t othom digui la 
seva.  El cas és que tothom creu que la Gina està sola perquè diu mentides. En Guillem, l’Olga, l’Àngela, en Roger i 
en Sergi expliquen les mentides que els hi ha dit. De primer tots es queden  bocabadats perquè no es poden creure 
que la nena nova s’inventi tantes coses! però acaben rient i fent comentaris de la Gina que a mi no m’agraden gens: 
que si ha vist moltes pel·lícules, que si ens vol impressionar i que té molta barra…. i vinga a riure, i vinga riure fins 
que la Núria ha dit PROU. Llavors jo aixeco la mà i parlo seriosa enmig d’un gran silenci. 

– Doncs a mi la Gina mai no m’ha explicat cap història estrafolària. Em parla de com li agradaria ser una més de la 
classe, de com li costa fer amics i de com enyora els companys de l’altra escola.  

Ningú diu r es. Llavors la Núr ia ens fa pensar c om ens sen tiríem nosaltres si ens can viéssim d’escola. Ens e xplica 
que no és fàcil trobar un amic quan tots ja en tenim molts, que potser la Gina diu men tides per a cridar la nostra 
atenció o potser és que és tant divertida i eixerida que ens posa a prova.

El dilluns, quan ar riba la Gina a l ’escola, sembla una estr ella de cine . Tots els c ompanys i c ompanyes de classe 
s’interessen per saber com està de l’al·lèrgia, li expliquen els treballs que hem fet aquests dies, i a l’hora de pati tots 
volen jugar amb ella. La Gina està  encantada i una mica sorpresa d’una  rebuda tan especial.

La Gina és la meva millor amiga, és molt bromista i original. A l’hora de pati ens ho passem piruleta amb tots els 
de la classe. 




