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UNA IDEA...
CAIGUDA DEL CEL!

Ja feia força estona que havien tocat les cam-
panades de mitjanit  a Ratford, i els 
passadissos i les habitacions de la universi-
tat estaven immersos en un SILENCI 
profund. 
Després d’un dia de classes, cursos i labora-
toris, estudiants i professors gaudien d’un 

 ben merescut. Gairebé tots, si més no. 
Una claror tènue es filtrava per sota una 
porta al final del passadís del primer pis... 
Era l’ habitació de Robert Show, el pro-
fessor de teatre! 
Assegut al seu escriptori, el professor fulle-
java els gruixuts volums 
de l’Enciclopèdia del cine, a la recerca d’un 
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argument interessant per 
a les classes d’aquell curs...
—Podríem estudiar... els HEROIS DEL 
CINE! —va exclamar de sobte—. Aviam, 
on he ficat l’enciclopèdia de les millors 

 de tots els 
temps... Ah, mi-te-la! És a l’últim prestatge...
Per agafar el llibre, el professor es va enfilar 
sense pensar-s’ho gaire damunt d’una pila 
de llibres i revistes amuntegats en EQUILI-
BRI precari.
—Ja gairebé hi arribo... —va murmurar, 
allargant un braç cap al prestatge més alt.
Mentre s’esforçava per agafar el vo-
lum, no es va adonar que el llibre on repen-
java les  lliscava fora de 
la pila i feia caure un quadern, que va enre-
tirar una agenda, que va fer caure a terra un 
diccionari i...

AAAAAAAAH!!!
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  AUXILIIII
I!



El professor Show va girar els braços com si 
fossin les aspes d’un molí durant uns se-
gons, abans de CAURE  a terra junt 
amb una cascada de llibres, quaderns i toms 
d’enciclopèdia. 
Quan anava per aixecar-se li va caure da-
munt del cap un últim volum relli-
gat que el va obsequiar amb un gran nyanyo. 
Tot i això, al professor se li va il·luminar el 
rostre quan va llegir el títol: 
«Somnis i batecs del cor. 
Els secrets de les comèdies 
romàntiques». 
I va exclamar:
—Visca! L’he trobat! Ja sé quin serà l’ar-
gument  de les properes classes.
El professor va començar a fullejar el llibre, 
subratllant-ne alguns pas-
satges i omplint tot un bloc de notes. 
Al cap d’unes quantes hores, l’esgotament el 
va vèncer i es va ADORMIR com un soc. 
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L’endemà al matí, quan va obrir els ulls, la 
primera cosa que va VEURE  va ser un 
full d’apunts que li havia quedat enganxat al 
front quan es va endormiscar amb el cap re-
penjat a l’escriptori. La segona, va ser el 

rellotge, que li 
anunciava que 
arribava tard 
a la primera
classe del curs!

AI, Q
UE FARÉ TARD!

11

 UNA IDEA... CAIGUDA DEL CEL!


