
LES MONEDES VALUOSES 

Era una vegada fa molt de temps hi havia un xiquet anomenat  Emili.  

La veritat es que era un poquet envejós ..., però com ja sabien tots els xiquets de l’escola, 

Emili el nostre personatge era el més savi de tota l’escola i de tots els cursos,  per això 

tots li tractaven com un superdotat .  

Un dia va veure les coses més valuoses dels seus amics. 

Després d’això va decidir trobar alguna cosa molt apreciada. Va buscar i buscar per tota 

la casa, però no va trobar res, després  quan va obrir un caixó que mai no havia obert per 

que estava darrere d’un armari  se’n va destapar un parany sota terra. El protagonista 

sorprès va trobar un cofre molt xicotet ple de monedes antigues d’or de diferents països.  

 El xiquet molt il·lusionat va revelar el tresor als seus pares i tots van decidir gastar una 

moneda d'or en un viatge a Portugal. Tots  ràpidament van preparar les maletes amb tot 

l’equipatge necessari. Quan va finalitzar el viatge de la família d’Emili a l’aeroport  van 

arribar al millor avió que els  portaria a Portugal. 

En arribar van prometre no gastar ni una moneda, després quan van intentar llogar una 

casa van  descobrir que no parlaven el mateix idioma. I per això tenien que tornar a casa, 

però no sabien com perquè no tenien diners excepte les monedes antigues, doncs van 

oblidar la cartera amb els calés. No tenien més remei que pregar l’ajuda del capità de 

l’aeroplà. 

 Quan van anar  a l’avió el pare de Emili va 

reconèixer a un amic seu del col·legi  i  com 

tenia moltes entrades per a l’avio que no 

feia servir li va regalar tres passatges per a 

la família, i per fi van  poder tornar a la 

seua casa guardant les monedes com el seu 

valor més preat. (....). 
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