
DosMons
Contes de bessons, bessones i altres

germans incomparables

RAQUEL�SÁNCHEZ�SILVA

En Mabrú i en Teono necessiten el seu espai...,
tot i que no poden viure l’un sense l’altre!

A la Vaela i l’Adalma, encara que són bessones idèntiques,
no els agrada gens que els diguin que són com dues gotes d’aigua!

La Noa i en Neo volen que la seva mare ho sigui només d’un
dels dos, però aprendran que tot es pot compartir, fi ns l’amor!

Benvinguts i benvingudes a DosMons! Sis contes d’aventures, 
divertits i tendres, que refl ecteixen la relació tan particular
que es crea entre germans bessons: l’amor, la complicitat,

la dependència, però també la comparació contínua
o la necessitat d’un espai propi.
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 nombre: Silvia

 nombre: Jordi, David

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: DosMons

 encuadernación: cartone sin sob

 medidas tripa: 210 x 270

 medidas frontal cubierta: 215 x 276

 medidas contra cubierta: 215 x 276

 medidas solapas: 

 ancho lomo:14 mm

 OBSERVACIONES:

FAJA 62 mm alto
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Inclou consells i activitats
per a famílies amb bessons, de la mà

de la psicòloga Alicia Banderas.
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Als meus bessons, Mateo i Bruno. 
Us estimo fins on acaba 

l’última estrella.

A les altres bessones de la meva vida, 
Juani i Marci, i la seva capseta  

de sabates.
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El batec

 
Necessito el meu espai

 
Em falta alguna cosa

 
Com dues gotes d’aigua

 
La mama és meva

 
La nou



El batec

1



El dia d’anar a collir mores és el favorit d’en Teono per jugar 
a fet a amagar.

Ell i el seu germà Mabrú han entrat al Bosc dels Fruits 
Silvestres i en Teono s’ha camuflat entre els arbustos.

En Mabrú avança tot sol i el busca darrere les cortines de 
gerds.



Però, avui, en Mabrú tarda molt a trobar el seu germà  
i es comença a posar nerviós, perquè s’està allunyant força 
del camí.

«On es deu haver ficat el meu germà?», pensa en Mabrú 
preocupat.



Aleshores travessa un grup d’arbres i arriba a una clariana.

Al fons, hi ha una ciutat emmurallada.

—Teono! On ets? Tinc por. No conec aquesta clariana ni la 
ciutat.

De sobte, en Teono salta des de la branca d’un arbre i li 
clava un bon ensurt.

En Mabrú s’enfada i la cara se li posa del color de les mores.

—No m’agrada que m’espantis —diu al seu germà—. Em 
pensava que t’havia perdut.

—Soc aquí, Mabrú. No passa res. Anem junts a veure  
la ciutat de prop.

-Buuuuu!



-Buuuuu!



A la porta de la ciutat nova hi ha un vell porter.

Està assegut en una cadira feta de trompetes petites.

Una trompeta, la més brillant de totes, li penja del coll amb 
un cordill.

—Benvinguts a la Ciutat dels Batecs. Aquí el vostre nom 
no té importància. Només hi podreu entrar amb la firma del 
batec del vostre cor. Vine tu primer —i assenyala en Mabrú.

El vell es posa el nen al costat i inclina l’esquena. Es plega 
fins que té l’orella a l’alçada del pit d’en Mabrú. Li col·loca 
una trompeta sobre les costelles i diu:

—Ara, silenci. Xxxxxit…

Mentre el vell porter escolta el batec d’en Mabrú, amb l’altra 
mà esbossa un dibuix que sembla un ocell petit.

—Llestos! —diu quan acaba—. Aquesta és la teva firma per 
entrar a la ciutat. Ara tu —diu a en Teono.



El vell s’inclina de nou i recolza la trompeta al pit del nen.  
Al cap d’uns segons, l’home empal·lideix.

—És impossible —xiuxiueja obrint molt els ulls—. Silenci  
tots dos!

Els nens el miren sense saber què passa. El vell deixa  
d’escriure.

—Guàrdies! Guàrdies! Veniu de seguida! —crida.

El vell beu un got d’aigua i, nerviós, es menja tres mores  
de la bossa d’en Mabrú.




