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–fii! åvui a l’escola la mestra ha dit que demà vindrà una 
nena «∂unaltrepaís».

–Œue bé! –diu la mare–. åixí podràs fer una nova amiga.

fin ∂ídac mira la bola del món d'en ∂ani, el seu germà 
gran.

–µama, on és «∂unaltrepaís»?

–‹i, potser és molt lluny, o potser és ben a prop.
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fil pare, que ha sentit la conversa, li diu a en ∂ídac:

–∏er celebrar l’arribada de la teva nova companya, 
avui per sopar farem plats «∂unaltrepaís». ∏erò, com que 
són uns plats una mica diferents dels que fem cada dia 
haurem de comprar unes quantes coses.
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fin ∂ídac i el seu pare van junts a comprar els 
ingredients que els calen per fer el sopar. å cal 
fruiter, en ∂ídac pregunta:

–∏erdoni, que sap com és la gent «∂unaltrepaís»?

–£s clar! ∏oden tenir els ulls o la pell o els cabells 
molt diferents!
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∂esprés de córrer pels passadissos del supermercat, 
també pregunta a la caixera:

–∂isculpi, que sap com és la gent «∂unaltrepaís»?

–fl tant! åquí en ve molta a comprar. å vegades, n’hi ha 
que porten vestits molt diferents!
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∂e camí cap a casa s’aturen al forn d'en †oni, un amic 
del pare. fin ∂ídac no deixa passar l’oportunitat de 
preguntar-li també si coneix gent «∂unaltrepaís»:

–‡í, ∂ídac, i n'hi ha que són ben curiosos quan parlen 
d’aquelles maneres tan diferents!
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∂e nou a casa, i mentre els pares fan el sopar especial, en 
∂ídac no pot deixar de pensar en la gent «∂unaltrepaís».

ågafa paper i llapis i dibuixa com s’imagina que serà la 
seva nova companya de classe. †ot resulta tan diferent... 
que comença a espantar-se una mica!
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˘’endemà enf ilen el camí de l'escola i en ∂ídac està un 
pèl angoixat: no té clar si vol anar-hi o no. ∏erò el pare 
el tranquil·litza:

–˙o estiguis nerviós, ∂ídac. ∏ensa que és fantàstic saber 
que avui faràs una nova amiga!
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å l’esbarjo, en ∂ídac va cap al sorral. ållà hi juga la 
nena «∂unaltrepaís»: a classe no ha dit ni una paraula 
en tot el matí.

–™ola, em dic ∂ídac!

–µìmì –diu la nena «∂unaltrepaís», posant-se la mà 
al pit.
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å la tarda, en ∂ídac li ensenya el dibuix al seu germà, 
tot rient.

–Œue n’ets de babau! –diu en ∂ani–. µ’hauries d’haver 
preguntat! ¯o en tinc, d’amics «∂unaltrepaís»: l’åhmed 
encara no parla la nostra llengua prou bé i és molt 
divertit quan fa bromes amb paraules inventades. fl la 
Šrenda, tot i que no és anglesa, sap un tou d’anglès. 
fl tots dos són «∂unaltrepaís»!
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‹ns dies després, en ∂ídac i la µ ìmì coincideixen al 
mateix parc. µentre els seus pares es presenten, ells 
van a jugar. fl tot gronxant-se ben fort, en ∂ídac pensa:

«†é els ulls i els cabells ben bonics. fl la roba també. 
˙o l’entenc quan parla, això sí, però ja l’ajudaré a 
aprendre'n». 
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«‡om diferents, però també som iguals. fl segur que 
“∂unaltrepaís” no deu ser un mal lloc perquè en sap 
molt, de gronxar-se!».






