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Per Liz Pichon
(A qui agraden les sabates, no pas la guerra.)

guerRA
sabates

la

de  les
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Aquest llibre de  
sabates pertany a:
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Per a

en MARK.

(Feliç 30è 

aniversari!)
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 «SABATANADA»
 Acció de dur sabates rares i incòmodes.
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A peu ferm

8

Hi ha una vella dita que fa més o menys AIXÍ:

 

Creus que és cert?

   Mira’t les sabates 

  ara mateix.

     Què diuen de TU?

            T’agrada l’esport?

 Potser prefereixes la comoditat.

O feies tard a l’escola i t’has fet un embolic?

Perquè algunes sabates NO són el que semblen…

Pots saber MOLT  
d’una persona fixant-te  
en les sabates que duu…

persona  

sàvia  

qualsevol
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Aquí tens dos parells de sabates.

 (Totes dues apareixen un munt en aquesta història.)

El PARELL A té uns ULLS GROSSOS  

i SORTINTS, punxes  

de metall amenaçadores  

i una ENORME  

boca oberta plena de dents afilades. 

Aquestes sabates fan por. Si te les posessis,  

clarament destacaries entre la multitud, això és segur.

El PARELL B són unes sabates planes, pulcres  

i boniques, del tipus que faries servir per anar a l’escola, 

perquè als professors els ENCANTEN  

les sabates assenyades, oi? Aquestes  

són unes sabates pràctiques, però un pèl avorrides.

Així que la PREGUNTA IMPORTANT és:

Quin parell triaries TU si et trobessis 

en AQUESTA situació?
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Imagina’t que estàs caminant per un carrer, xiulant  

una alegre melodia. (Si no pots xiular, CANTA.)

   DE COP I VOLTA, sents un gos   

   que lladra MOLT FORT. 

     Et gires i veus que corre cap a tu, i NO en pla 

amistós de «fes-me pessigolles a la panxa». 

Com més a prop és el gos, més pinta d’empipat té.  

Millor dit, de FEROTGE. Les dents li brillen 

amb la bava de gos que li surt volant de la BOCA!

 El primer que penses és: TOCA EL DOS 

tan ràpid com puguis, abans que sigui massa tard! 
 (I és massa tard, per cert.)

Grrrr rrrrr!
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Ja tens el gos trepitjant-te els talons i grunyint.

Aguantes la respiració i no mous ni un dit,  

amb l’esperança que no vulgui mossegar-te.

   (Vol mossegar-te.)

El gos entretanca els ulls i se t’acosta més i més. 

 

S’està preparant per SALTAR 

i enfonsar les seves DENTS al teu
 

GRAN…

SUCULENT ...
Grrrr rrrrr!

BC00613801_ShoeWars_interior_catalan.indd   11 1/2/21   15:14



…ESPERA!
 CONGELA l’escena un segon.

UH?

El PARELL A:
les SABATES DE PINTA  

ESGARRIFOSA
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Si haguessis de triar un parell de sabates per PROTEGIR 

els teus peus d’un GOS DESPIETAT, 

quines serien LES TEVES sabates?

Si no et decideixes, pensa-t’ho una estona:

      

S’ha acabat el temps. Has triat el PARELL A,  

les SABATES ESGARRIFOSES, les que tenen punxes  

metàl·liques i dents AFILADES?

Doncs has pres una decisió COMPLETAMENT…

El PARELL A:
les SABATES DE PINTA  

ESGARRIFOSA

o el PARELL B:
les SABATES DE PINTA  

ASSENYADA

PING!
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…equivocada!  Vet aquí per què.

En primer lloc, pertanyen a algú  

que es diu Wendy Falca, i si li prens  

les sabates s’empiparà COM UNA MONA  

i t’enviarà un dels seus gossos DOLENTS  

          i esbojarrats per recuperar-les. 

           En segon lloc, 

 MIRA-LES UN MOMENT!

 Són punxegudes,  

feixugues, estrafolàries  

i insegures. QUI podria caminar, i molt menys 

CÓRRER, amb un parell de sabates com aquestes?

(A part de la Wendy Falca, és clar.)

EN CANVI, has triat  

el PARELL B?

 Bé, aquestes sabates potser no tenen  

  un aspecte especial, però en realitat ho són.
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CARAMELS

15

Tot el que hauries de fer per ESCAPAR del gos  

de la Wendy és ajuntar els talons i dir:

  «SABATES AMUNT!».

   I llavors, FUUUUAAAASSSSS!

Te n’aniries com un COET i el gos es quedaria 

preguntant-se on ets i mossegant l’aire,  

perquè aquestes sabates poden VOLAR!

   (OI que és emocionant?)

Imagina’t com et DIVERTIRIES  

amb aquestes sabates voladores.  

No tornaries a fer tard a l’escola. 

Arribaries FÀCILMENT a tot el que estigués amunt.

Gent alta que et tapa la vista? 

   Cap problema!

Les sabates voladores són INCREÏBLES.
 TOTHOM en voldria tenir un parell (jo també).

    Però… (Sempre hi ha un «però», oi?)

Din
g DingDing

CLAC
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   Ha! H
a!

16

No t’emocionis massa amb les sabates,  

perquè la persona que les posseeix no vol  

que NINGÚ sàpiga que existeixen.

SOBRETOT una persona en concret:

La Wendy          Falca.

    (Sí, ELLA altre cop.)

Perquè si ELLA descobrís el secret de les sabates, seria un  

   DESASTRE!
Per començar, la Wendy ROBARIA les sabates. 

Després, MENTIRIA i diria que les ha inventat ELLA. 

Tot seguit, aquesta MALA peça les faria servir  

per PARTICIPAR en la competició MÉS prestigiosa  

de TOTS els temps: 

ELS PREMIS SABATA D’OR.

(La Wendy Falca està tan desesperada per guanyar que fa pena.)

Cada QUATRE anys es CONVOCA els MILLORS 

fabricants de sabates de la ciutat perquè competeixin  

al premi de SABATES més important.
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   Ha! H
a!

          H
a! 

Ha!
    Ha! H

a! H
a!
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Durant la GRAN i POMPOSA 

cerimònia, la competència és sempre FEROTGE.  

Es presenten als jutges les sabates més originals  

i increïbles amb tota mena d’artefactes.

              ELS PREMIS SABATA D’OR
Un parell de sabates guanyador pot canviar la vida  

dels seus inventors PER SEMPRE.
Fins ara, això NO li ha passat a la Wendy Falca.

Tot i que participa a cada competició,  

només ha guanyat un premi a la  

MILLOR SABATA DE RIURE…

  i això i tot va ser un error.

10 10 10 10
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No és que la Wendy no hagi intentat guanyar 

  ELS PREMIS SABATA D’OR.

És que els seus models de FALQUES gruixudes  

i poc pràctiques no han impressionat els jutges.

Però amb un parell de SABATES VOLADORES,  

        el primer PREMI seria SEU, i ningú no es tornaria 

   a riure d’ella mai més.

             La Wendy es faria encara MÉS  

           poderosa i MALVADA del que és,  

i QUI SAP quines altres bretolades faria.

Ara ja comprens per què és REALMENT 

important ocultar l’existència d’aquestes sabates. Fins ara, 

han estat un secret molt BEN guardat. 

Sí, fins ara…

            ELS PREMIS SABATA D’OR

1 2 1 2

 MEU!
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…quan TOT està a punt de canviar.

 (El gos està bé, per si te’n preocupaves.

   Mira quina cara de feliç que fa.)
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