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El Pol i el Lluc eren dos amics que vivien a Or-
ganyà, un poble de l’Alt Urgell. Tenien nou 

anys i anaven junts a l’escola. El Pol era ros i rin-
xolat i estimava els animals, i el Lluc, amb cabell 
fosc, duia una cueta al darrere i li agradava llegir. 
La mestra sempre els deia que eren uns somiatrui-
tes, i potser sí que ho eren, però qui no somia en 
una superaventura? 

Com cada dia, en sortir de l’escola, els dos amics 
corrien com uns esperitats a la “nau espacial”, el 
seu amagatall. Aquesta nau era en realitat el museu  
del poble i li deien així perquè tenia forma de coet. 
El museu estava tancat, buit i abandonat des que 
el senyor Ramon, el sereno del poble, es va jubilar. 
El Lluc hi guardava llibres vells que havia agafat 
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de casa els padrins i el Pol hi tenia un “hospital 
veterinari”. A l’hospital hi havia la marieta Lola, 
que es recuperava de la poteta, i la formiga Puri, 
que se la veia ensopida des de feia dies. El Pol volia 
ampliar l’hospital amb més animals, potser amb 
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una cuca o una aranya, i així animar la Lola i la 
Puri, que es devien sentir una mica soles.

Una tarda, els nens estaven ben tranquils ju-
gant dins la nau, quan de sobte van sentir que 
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algú intentava obrir la porta. Van córrer i es van 
amagar darrere una cortina empolsinada des d’on 
van veure que dos homes entraven carregats amb  
paquets.

Un d’ells duia una gran figura de cartró, i l’altre 
una capsa que va deixar sobre una taula.

—Ja hem acabat la feina! Aquest museu aviat 
tornarà a tenir vida amb aquesta exposició —va 
dir l’home més alt. 
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