
LLOP 
GAMBERRO

Per a aquest llop, és molt important perse-
guir les seves preses amb molt d’estil: unes 
ulleres de sol damunt del musell, una caça-
dora de cuir que li tapa bona part dels ta-
tuatges, un mocador vermell que no es treu 
mai i, sobretot, una moto d’allò més sorollosa 
amb la qual travessa muntanyes i valls.

El llop gamberro va néixer al carrer, per això 
és més probable trobar-se’l al centre de la ciu-

tat que no pas al mig del camp. Però no t’espantis: 
darrere del seu aspecte de tipus dur s’hi amaga un 
gran cor. Per això, si es troba un xai bevent a la 
font, preferirà ensenyar-li a ser previngut i astut 
en lloc de cruspir-se’l. I si veu la fràgil caseta d’un 
porquet, en lloc de bufar, li donarà consells per 
millorar el seu habitatge.
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Malgrat el seu caràcter 
servicial, el llop gamberro ha de mantenir la seva fama i ha d’omplir 
el seu estómac. (6/5 si li toques la moto.)

HABILITATS

És capaç de fer anar  

i pilotar qualsevol moto 

per més desballestada 

que estigui. A més, 

imparteix classes de 

mecànica el divendres  

i el dissabte a la tarda.



S’alimenta de samfaina i macedònia. 
Com que li encanta menjar fibra, aquest 
llop està sa com una poma, o com una 
pera o, fins i tot, com una pruna. Li ve-
nen arcades si veu un trosset de carn, i 
si li ofereixes una salsitxa fins i tot es 
desmaia. Nois i noies, porquets grassonets i cabridets, 

no us espanteu: amb aquest llop, segur 
que estareu fora de perill, a menys, és 
clar, que us confongui amb una ma-
duixa o una coliflor. En aquest cas, es 
posarà de mala llet i haureu de men-
jar-vos el coco per escapar-vos.

  
LLOP 

VEGETARIÀ
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A menys que t’hagis 

perfumat amb el nou 

Beixamel núm. 5.  

Si és així, fuig!

HABILITATS
Produeix la seva pròpia mel i prepara uns iogurts boníssims a casa.  Per llepar-se’n els dits!
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Perquè, amb una mica de sort, sentiràs que s’acosta gràcies a la seva grollera 
rialla.

HABILITATS

És l’autor d’uns quants 

recopilatoris d’acudits, 

escrits i il·lustrats per ell 

mateix, però també llegits 

i valorats només per ell 

mateix. Si t’interessen, 

pots trobar-los a les pitjors 

llibreries.

A aquest llop li encanta fer bromes, però el problema és 
que gairebé mai no fa gràcia (per no dir mai). Quan passe-
ja pel bosc, els esquirols s’enfilen als arbres, els talps s’ama-
guen als caus més profunds i els ocells es tapen el cap amb 
el niu. Vaja, que tots temen el llop bromista, però no per 
la seva gana cruel, sinó perquè, quan troba algú, li venen 
unes ganes sobtades d’explicar-li un acudit. I, si això pas-
sa, no hi ha res a fer, perquè els seus acudits són d’allò 
més dolents. Pesats. Soporífers. Només cal dir que va ser 
ell qui va fer que una tal Bella s’adormís al bosc perquè li 
va explicar l’acudit d’un cangur que entra en un bar.

Se sol veure el llop bromista perseguint cabres, ovelles i 
fins i tot nenes amb caputxa. De lluny, es pot pensar que 
el que pretén és clavar-los una bona mossegada, però no. 
Les segueix per provar un número còmic o explicar-los un 
acudit. I t’asseguro que les seves víctimes fugen encara 
més de pressa que si anés a devorar-les.

  
LLOP BROMISTALLOP BROMISTA



LLOP LLOP DEDE MAR MAR
L’Atlàntic, el Pacífic, l’Àrtic i tot allò que acabi en «-ic»  
no té secrets per a ell. Li encanten la dorada i les gam-
bes, i cal reconèixer que es creua amb més peixos  
que no pas porquets. El llop de mar no va enlloc sen- 
se les aletes i el tub de bussejar, que li donen un aspec-
te menys feroç i, sobretot, no el deixen córrer gaire en 
cas d’una persecució endiablada.

Si vius al bosc, no has de tenir  
por: tots els científics estan 
d’acord que és impossible que  
vagi riu amunt contra cor-
rent fins a arribar a un  
rierol serpentejant enmig 
del bosc.
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Sobretot si hi ha  

marea baixa.

HABILITATS
Segon premi en el concurs de pesca a peu de  Peix Flotant.


