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Els millors

ACUDITS
del Toto,

un autèntic zero 

a l’esquerra!

TEnS ToTS ElS llIbRES 
dEl ToTo SUPERXISTUS?

Et pixaràs de riure amb el Toto, 
un autèntic zero a l’esquerra!
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Té una germana 
petita.

Li agrada  
la gimnàstica.

Aquest hivern  
s’ha trencat el braç.

A la sortida de l’escola, un divendres a la tarda...  Ah, m’encanten  
les endevinalles.  

Va, que t’escolto!
Papa, aviam si endevines 

qui és. Té els cabells  
pèl-rojos. Porta un jersei 

vermell... 
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Efectivament, dura molta estona. 

Finalment, cinc minuts més tard...  

Què més... què 
més....  

Que ha de durar gaire estona?

Li agrada fer botar  
la pilota de bàsquet.

I com que veig que no ho 
endevines, papa, so‘c jo! Ah, 

per cert, aquí tens les  
notes de l’escola!

De vegades també 
porta ulleres.

Té pigues a la cara.
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Sóc jo, el Toto  

Superxistus!

Ja em deus conèixer, so‘c aquell 

que seu al fons de la classe, al 

costat del radiador. Però si  

t’he de dir la veritat, em passo 

més estona al despatx del 

director. Em deixa en un raco‘ 

i m’obliga a no fer res.

Això em va de primera, perquè a mi m’encanta  

no fer res!

–Senyora, senyora! –diu el Toto–,  
he vist tres cabells que passaven  
per davant de la finestra.
–No, Toto, no són cabells sinó 
cavalls.
–Ah, sí? I com en pot estar tan 
segura, si vostè no estava mirant?
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És el primer dia d’escola. Aquell 
vespre la mare del Toto li pregunta:

–I doncs, Toto, com ha anat això? T’ha 
agradat?
–Sí, però la mestra és un zero  
a l’esquerra. No sap res de res, no fa 
més que preguntar les coses i nosaltres 
l’hi hem de respondre tot!

A la classe de geografia, la mestra explica:—Les grans avingudes també s’anomenen artèries.
—Sí, sí, —diu el Toto—. I si t’atropellen mentre les travesses et rebenten les venes! 9
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El Toto Superxistus no  suporta les classes d’anglès.
La mestra insisteix:–L’anglès és molt important.

El parla mig món, saps?–Ah, doncs si és així, ja en són 
prous, oi?

La mestra s’apropa al Toto i li pren  
el quadern. Té totes les pàgines  

en blanc!
—Escolta’m bé, Toto, fa una hora que hem  
començat la lliçó de càlcul i tu no has escrit res!
—És clar, senyu, però és que jo faig  
càlcul mental.
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Lliçons de bona educació

La mestra pregunta al Toto:

–Si per casualitat aixafes  

el peu a una senyora, què has 

de fer?

–Li he de demanar perdó.

–Molt bé, Toto, això mateix.  

I si la senyora, per 

recompensar-te de la teva bona 

educació, et dóna una moneda 

d’un euro, què fas?

–Ah... doncs li aixafo l’altre 

peu!
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El Toto de vegades té problemes amb  
els pronoms possessius a la classe  
de llengua.
La mestra li pregunta:
—Toto, de qui és aquesta goma?
—És ma meva!
—No, Toto. «És LA meva».
—No, senyu, no, és ma meva!
—Fes el favor, Toto. «És LA meva!».
—D’acord, senyu, si insisteix tant,  
ja l’hi dono...

E l Toto Superxistus escriu a 
l’editor del Gran Diccionari: 
«Això és una vergonya, 
en una obra de tant 
prestigi com la vostra,  
no he trobat ni la paraula 
hortografia».
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El Toto Superxistus 

torna de l’escola.

–Escolta’m, papa, què em dónes 

si et faig estalviar 2 euros?

–La meitat: et donaré 1 euro.

–Ah, perfecte, me’l vols donar 

ara mateix?

–...
–Tu m’havies promès 2 euros 

si no era l’últim de la classe, 

oi? Doncs, ves per on, t’he fet 

estalviar 2 euros!

–PAPA, PAPA, QUAN UN SAP  
ON ES TROBA UNA COSA,  

AIXÒ VOL DIR QUE LA COSA NO ESTÀ PERDUDA, OI?
–ÉS CLAR, TOTO!
–AH, BÉ... PERQUÈ LA TEVA CARTERA M’HA CAIGUT  
AL RIU!
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