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El soldadEt dE plom



	 10 El soldadet de plom

KCK

Aquell dia fred de tardor era l’aniversari de l’Enric.  
En tornar de l’escola, l’esperaven damunt la taula diversos 
regals, entre els quals hi havia una gran capsa de cartró. 

—Soldadets de plom! —va dir entusiasmat en obrir-la.
Vestien uniforme vermell i blanc i portaven el fusell a 

l’espatlla.
Eren tots iguals, tret d’un que era coix, però que es 

mantenia sobre la seva única cama tan ferm com la resta.
El noi va obrir els altres regals. Destacava un magnífic 

castell de cartró.





	 12 El soldadet de plom

KCK

L’envoltava un bosc amb arbrets de fusta.
Davant la porta, hi havia un estany, fet de miralls, amb 

ànecs nedant.
Però el millor de tot era una senyoreta que apareixia 

dempeus vora la porta.
Anava abillada amb un vestit de seda blanca i al coll  

duia un bonic collaret. Tenia els braços alçats i un  
peu enlaire perquè era ballarina.

L’Enric va col·locar els soldadets en fila damunt la taula.



KCK




