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Aquesta és la història de les aventures que va viure una joguina ja fa algun temps. Els 
nens i les nenes que hi van jugar encara recorden aquells dies alegres i un somriure es 
dibuixa en el seu cor cada vegada que fan memòria.

En una càlida tarda de primavera, va entrar en una botiga una dona, vestida molt 
humilment, que buscava una joguina per a la seva filla. La nena feia vuit anys i fins 
llavors mai no n'havia tingut cap, ja que a casa els diners es feien servir per comprar 
el necessari per viure dia a dia.

Però la nena es portava molt bé, tenia molt bon cor, sempre ajudava amb totes les 
feines i era molt aplicada en els estudis. Així que tota la família va decidir fer ús dels 
pocs estalvis que tenia per comprar-li una joguina i sorprendre-la.

La dona va estar mirant per tota la botiga, intentant decidir quina joguina podria 
agradar-li a la seva filla. Va mirar i va mirar fins que, finalment, es va aturar davant 
d'una. Era la típica joguina que es regala a les nenes de vuit anys.

El venedor, un home gran amb els cabells canosos i arrugues rialleres, en veure que 
estava interessada en un dels una de les joguines, s'hi va apropar.

Hi ha res que li hagi agradat? —va preguntar el senyor amablement.

La dona va assenyalar de forma tímida la nina que hi havia a la prestatgeria.

—Ah… —va sospirar l'home afirmativament— és una de les millors nines que tinc a la 
botiga. 

La va mirar sabent que aquella dona no podria comprar-la. No obstant això, l'ancià 
tenia molt bon cor i va voler saber-ne més. 

—Què la vol per regalar-la a algú? —va demanar.

—Doncs seria meravellós, però temo que no podem permetre'ns-ho —va respondre la 

dona confirmant les sospites del venedor. La meva filla fa vuit anys d’aquí a dos dies i 
volem fer-li un regal.

—És possible que tingui una cosa que pugui interessar-li més —va contestar l'home 
misteriosament—. Si és tan amable d'acompanyar-me, li ensenyaré de què es tracta.

La dona va assentir i va seguir el venedor, que va anar fins al taulell i li va demanar que 
l'esperés allà. L'home va entrar a la rebotiga i, passats uns minuts, en va tornar a sortir 
amb un cilindre de fusta gastada a la mà. L'hi va ensenyar a la dona mentre girava la 
part de dalt i la separava de l'altra part. Enganxat a la peça superior, hi havia un petit 
tub que acabava en una circumferència i, a primera vista, quedava ocult dins del cilin-
dre. L'ancià s'ho va apropar a la boca i va bufar al bell mig de la circumferència, de la 
qual en va sortir una bombolla bonica i brillant. La dona es va meravellar.

—Això és un bomboller de fusta —va explicar l'home—. És una joguina que fa bombo-
lles si es bufa aigua barrejada amb sabó. No és gaire comuna en aquesta regió del món, 
però en altres països s’hi juga molt. Aquest en concret el vaig trobar durant un dels 
meus viatges a la recerca de joguines de tot tipus. Per desgràcia, és molt vell i està 
massa desgastat per posar-lo a la venda. Els meus fills ja són grans per jugar-hi i els 
meus néts no hi estan interessats. Així que està acumulant pols a la rebotiga. És una 
pena. L'hi regalo per a la seva filla: espero que li agradi i el gaudeixi.

La dona es va quedar sorpresa i, després de xerrar una mica amb l'home, va acabar 
acceptant el regal i va marxar a casa sabent que tenia quelcom molt especial a les 
mans. 

—Aquest bomboller té una peculiaritat única i és que, si les bombolles arriben al cel 
sense esclatar, els somnis de la persona que les ha fet es compleixen —li havia contat 
el venedor.

Quan va arribar el dia del seu aniversari, la nena va rebre el regal. Estava molt contenta 
perquè, malgrat que la joguina era vella, era molt bonica i feia bombolles molt brillants. 
A més, podia compartir-la amb totes les seves amistats: nens, nenes, persones grans… 
Com que la seva mare li havia explicat el secret del bomboller, va decidir compartir-lo 
amb molta gent perquè, amb sort, les bombolles arribessin al cel i tots els seus somnis 
es fessin realitat.

La nena va créixer i va seguir fent servir la joguina, encara que era molt gran per aques-
tes coses. Va continuar compartint-la amb molta gent i, de vegades, les bombolles que 
en sortien tocaven el cel i complien els somnis de les persones que havien aconseguit 
fer-les arribar tan lluny.

Van passar els anys i la nena va tenir un fill i una filla, als quals va regalar la joguina que 
temps enrere havia rebut. Els hi va revelar el secret i va demanar-los que compartissin 
la joguina amb tantes persones com fos possible. Ells van complir la seva promesa i, al 
seu torn, van regalar la joguina als seus fills. I aquests, quan van créixer, l'hi van donar 
als seus fills. I així successivament.

El bomboller va passar d'unes mans a unes altres. Es va perdre, es va trobar, es va tren-
car, es va arreglar… però, sobretot, va fer realitat els desitjos de molta gent amb les 
seves bombolles.

És per això que si alguna vegada algú, gran o petit, se t'apropa i et deixa fer servir el 
seu bomboller, dóna-li les gràcies i desitja que la bombolla arribi lluny, molt lluny. 
Perquè així tots els teus somnis es compliran.
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