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 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre:
 Silvia

 nombre:
 Patrizia, Jordi

 nombre:

 Nº de TINTAS: 5/0

 TINTAS DIRECTAS: P. Fluor 811

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 título: Toto 3

 encuadernación: rústica sin solapas

 medidas tripa: 12,5 x 15,8

 medidas frontal cubierta: 12,5 x 15,8

 medidas contra cubierta: 12,5 x 15,8

 ancho lomo definitivo: 

 Fecha:

TEns ToTs Els llibrEs 
dEl ToTo supErxisTus?

Et pixaràs de riure amb el Toto, 
un autèntic zero a l’esquerra!

10139283

Embolica la troca! 
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és deconya!

Els millors

ACUDITS
del Toto,

un autèntic zero 

a l’esquerra!
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Embolica la troca!
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                             Ens         reconeixes?

Jo sóc el Toto!
Probablement ja em coneixes, sec 

al fons de la classe, al costat del 

radiador.

Però em passo un munt de temps al 

despatx del director. Em posa en un 

raco‘ i em fa estar allà sense fer res. I a mi ja m’agrada, 

perquè em va molt, això de no fer res!

El Gogo!
El Gogo és el meu millor amic.  
El problema del Gogo  
és que està sonat;  
però molt sonat, eh?

6
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El Penques
El Penques és un mandro‘s... pitjor 

que jo! Tot el que fa, ho fa a 

càmera lenta. El seu pare també 

és així, el seu avi també és així.  

Pel que sembla, és una cosa  

que els ve de família.

                             Ens         reconeixes?

Jo sóc el Toto!
Probablement ja em coneixes, sec 

al fons de la classe, al costat del 

radiador.

Però em passo un munt de temps al 

despatx del director. Em posa en un 

raco‘ i em fa estar allà sense fer res. I a mi ja m’agrada, 

perquè em va molt, això de no fer res!

La Mimí

Això de les noies és complicat. Però 

la Mimí és diferent. Els altres ens 

diuen els tomàquets: es veu que 

ens posem molt vermells quan ens 

veiem, ella i jo. És veritat que em 

cau superbé, la Mimí...
7
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El Toto arriba a casa després  

del primer dia d’escola.

La mare li pregunta com  

li ha anat:
—I doncs, Toto. T’ho has  

passat bé?
—Sí, i tant... però hi havia una  

senyora... i tothom li deia  

mestra o «senyu». La veritat és  

que era ella la que espatllava  

l’ambient!

–Hola, nens, sóc la vostra nova 
mestra. Vejam si hi ha cap nen 
que sàpiga com em dic!
–No se’n pot estar, oi? –diu el 
Toto–. Primer dia de classe  
i ja comença a marejar-nos amb 
les seves preguntetes...

8
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—Doncs bé, nens, el meu nom és senyoreta 
Puig. Us en recordareu?
I el Toto, empipat:
—La veritat és que si no som capaços  
de recordar això, no sé pas com ens ho farem 
per aprendre la taula del 9!

9
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La mestra demana:
—Toto, confessa que  
el teu pare t’ha ajudat  
a fer els deures.
—No, senyu, no, t’ho juro.
—Segur?
—Que sí, els ha fet  
ell solet!

–Toto, saps que tota la roba nova que t’hem 
comprat per anar a l’escola ens ha costat 
un ull de la cara. Fes el favor, aviam si ets 
capaç de tornar de l’escola sense un forat 
al genoll dels pantalons. Em sents?
–Molt bé, mare. Si no és al genoll,  
on prefereixes que el faci, el forat?10
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–Toto, saps que tota la roba nova que t’hem 
comprat per anar a l’escola ens ha costat 
un ull de la cara. Fes el favor, aviam si ets 
capaç de tornar de l’escola sense un forat 
al genoll dels pantalons. Em sents?
–Molt bé, mare. Si no és al genoll,  
on prefereixes que el faci, el forat?

No ho entenc. He mirat a dins  
i sembla que sí que hi és...
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El Toto seu a taula per sopar  

i comença a devorar un gran  

pastís que ha fet la seva mare.

—Però què fas, espècie  

de salvatge? —diu la mare—.  

Em podries dir per què comences 

per les postres?

—Saps què passa, mare?  

Aquest vespre tinc l’estómac  

al revés...

12
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S’han acabat les vacances. Per desgràcia al Toto li toca 
tornar a l’escola. No li fa 
cap gràcia, i al cap d’uns 
quants dies, la mestra 
truca als pares del 
Toto.
–Senyora, em sap 
molt greu però li he  

de dir que el seu fill Toto 
s’ho comportat d’una manera 
imperdonable...
–Escolti’m un moment.  
Jo també he hagut de 
suportar el Toto tot l’estiu... 
I no l’he molestat amb cap 
trucada, que jo sàpiga!

13

126 016 TOTO EMBOLICA LA TROCA.indd   13 06/04/16   13:20




