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Al regne de Nadir no existien els 

animals mamífers. Hi havia mosques, 

granotes, canaris, teuladins i, fins i tot, 

serps, però no hi havia cap animal mamífer. 

I tot per culpa de la caça.

Durant molts anys, els nobles de Nadir 

s’havien dedicat a caçar mamífers salvatges, 

des de lleons fins a cérvols. En van caçar 

tants que no en van deixar cap de viu. 
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I aleshores es van dedicar a caçar 

mamífers domèstics: vaques, cavalls, 

ovelles... Al final, tampoc va quedar cap 

d’aquells animals.

Passava el temps i la gent s’anava 

oblidant dels mamífers. De vegades,  

en llegien els noms en els llibres vells  

i pensaven que es tractava d’uns éssers 

inventats, com els dracs i les sirenes. Se’ls 

imaginaven com unes criatures terrorífiques 

i els adults els usaven per a espantar  

els xiquets menuts. 

Per exemple, si un xiquet no se’n volia 

anar al llit, els pares li deien: «Al llit, que ve 

el gat!». 

I, si es negava a menjar-se la sopa,  

li deien: «Si no et menges la sopa, vindrà 

l’ovella i se t’endurà!». 

Per això els xiquets tenien molta por als 

mamífers i es pensaven que eren monstres. 







  Però Joana era diferent. No li            

  feien por. Havia llegit un muntó  

 de coses sobre els animals i estava 

convençuda que existien de veritat.
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—Estàs tronada, Joana! —es burlava el 

seu germà—. Et creus tot el que diuen els 

llibres vells! Un dia diràs que les estreles són 

tan grans com el Sol i que la Lluna no està 

feta de formatge, sinó de roques!

—És que és la veritat —contestava 

Joana molt seriosa—: les estreles són tan 

grans com el sol, el que passa és que estan 

molt més lluny i per això es veuen tan 

xicotetes. I la lluna no està feta de formatge, 

sinó de roques. Ho he llegit fa poc.
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—Sí, clar. I també creuràs en els gossos 

i en els ratolins. Quin pensament! Animals 

coberts de pèl  Quina favada!

—Sí que existixen —insistia Joana—. 

Tenen pèl per tot el cos, i donen de mamar 

els seus fills, i no ponen ous, sinó que els 

fills creixen dins del cos de la mare fins que 

naixen… Ho he llegit en els llibres!

Quan li sentien dir aquestes coses, els 

pares de Joana la miraven amb llàstima i, 

després, es miraven entre ells com dient: 

«No hi ha res a fer. La nostra filla és un cas 

perdut». 

Joana, aleshores, es posava molt trista:

«I si tenen tots raó i jo no? —pensava—. 

I si tot el que està escrit en aquests llibres 

antics és mentida? Tant de bo hi haguera 

una forma de descobrir-ho!».
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El castell d’un regne on no hi ha animals mamífers 
patix una maledicció terrible: no podrà tornar 
a habitar-lo ningú fins que hi haja una persona 
que s’enfronte als monstres terrorífics que s’hi 
amaguen… Joana és una xiqueta molt valenta i vol 
trencar aquest encanteri. Ho aconseguirà?

Amb «Joana Sense Por» aprendràs…
La importància de preservar els animals mamífers 
al seu medi natural i la necessitat de valorar-los i 
respectar-los.
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Per a fer més gustosa la lectura!




