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Un dia, en tornar de sembrar el terror 
pel bosc, el Llop Feroç va telefonar a la 
seva germana per veure com estava…
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—Hola, germaneta. Com va tot?
—Ai, germanet! Estic molt 

preocupada!
—Preocupada? Què et passa?
—És pel meu fill… No em dona sinó 

disgustos!
—De debò? Què fa?
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—És un problema molt gros! Molt 
gros! Resulta que el teu nebot és… 
BONÍSSIM!

—Què…? Què vols dir que és 
boníssim?

—Estudia molt i fa tots els deures, es 
passa el dia llegint, té l’habitació ben 
endreçada, i l’altre dia… UÀÀÀÀÀÀÀ!
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La Lloba Feroç es va posar a plorar.
—Què? Què va passar l’altre dia?
—Doncs que l’altre dia… va ajudar 

una senyora a travessar el carrer! 
UÀÀÀÀÀÀ!

—Però, què dius?!
—Tal com ho sents! UÀÀÀÀÀ!  

No sé pas què fer amb ell!
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El Llop Feroç no es podia creure  
el que estava sentint.

Els llops feroços són unes bèsties 
malvades i cruels, i sentir que un nebot 
seu es comportava d’aquella manera  
li trencava el cor.
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—Escolta, germaneta. No ploris més. 
Fes venir el Petit Llop aquest estiu  
a passar les vacances amb mi. Jo li 
ensenyaré què vol dir ser Feroç!  
El convertiré en un Llop Feroç, com  
la seva mare, com el seu oncle,  
com ho van ser els seus avis!

—Quina alegria! Gràcies, germanet! 
Demà mateix te’l faré venir.

—No et preocupis, germaneta. Deixa-
m’ho a mi. Jo faré que el teu fill sigui 
digne de portar el cognom Feroç.
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L’endemà, el Petit Llop va arribar  
a casa del seu oncle.

—Hola, nebot. Benvingut.
—Hola, tiet! Quant temps sense 

veure’t! Fes-me un petó!
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El Llop no li va fer cap petó. El que sí  
que li va donar va ser un clatellot.

—No em vinguis amb petons!  
Els llops no fem petons!

—Oh, d’acord! Quantes coses que 
aprendré amb tu! —va respondre el 
Petit Llop fregant-se el clatell, que 
encara li feia mal.

El Petit Llop va obrir la maleta i en va 
treure un dibuix.



21

—Mira, tiet. T’he portat un regal.
—Però, què és aquesta porqueria?
—És un dibuixet, tiet. Som tu i jo! 

Mira que guapos que hem quedat!
—Els llops no fem dibuixos! 
El Llop, enfadat, va estripar el dibuix 

del Petit Llop.
—Ja n’hi ha prou, d’aquestes 

bajanades! Jo t’ensenyaré a ser un Llop 
Feroç autèntic! Vine amb mi!


