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Aquesta és la història de les aventures que va viure un joguet ja fa algun temps. Els 
xiquets i les xiquetes que van jugar amb ell encara recorden eixos dies alegres i un 
somriure es dibuixa al seu cor cada vegada que els fan memòria.

En una càlida vesprada de primavera, va entrar a una tenda una dona, vestida molt 
humilment, que buscava un joguet per regalar-li’l a la seua filla. Complia vuit anys i 
mai n’havia tingut cap fins aleshores, perquè els diners que hi havia a casa 
s’utilitzaven per comprar les coses que eren necessàries per viure dia a dia.

Però la xiqueta es portava molt bé, tenia un gran cor, sempre ajudava en casa i era 
molt aplicada en els estudis. Així que tota la família havia decidit fer ús dels pocs 
estalvis que tenien per poder comprar-li un joguet i donar-li una sorpresa.

La dona va estar mirant per tota la tenda, pensant quin joguet podria agradar-li a la 
seua filla. Va mirar i va mirar fins que finalment es va parar davant d’un. Era el típic 
joguet que es regala a les xiquetes de vuit anys.

El venedor, un home major amb els cabells canosos i arrugues rialloses, es va acos-
tar a la dona al veure-la interessada en un del seus joguets.

—Hi ha alguna cosa que li haja agradat?- va preguntar l’home amablement.

La dona va assenyalar de manera 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 tenda. La va mirar sabent que aquella dona no podria comprar-la. De tota 
manera, el vell tenia mol bon cor i va voler saber alguna cosa més. —Vol regalar-li-la 
a algú?
 

—Això seria meravellós, però em pareix que no ens la podem permetre –va dir la dona 
confirmant les sospites del venedor. – La meua filla compleix vuit anys d’ací dos dies i 
volem fer-li un regal.

—Tal vegada tinga alguna cosa que puga interessar-li més —va dir l’home un tant miste-
riosament. 

– Si és tan amable d’acompanyar-me li mostraré de què es tracta.

La dona va assentir i va seguir al venedor qui va anar fins el mostrador i li va demanar 
que l’esperara allí. Va entrar a la rebotiga i passada una estona va tornar a eixir, duent 
en la mà un cilindre de fusta desgastada. Li’l va mostrar a la dona mentre girava la part 
de dalt i la separava de l’altra part. Pegat a la part de dalt hi havia un xicotet tub que 
acabava en una circumferència, ambdues coses amagades a la vista a dintre del cilindre.
El vell se’l va acostar a la boca i va bufar cap al centre de la circumferència, des del que 
va sorgir una bombolla bonica i lluenta. La dona es va meravellar.

—Aquest és un bomboller de fusta –va explicar l’home. –És un joguet que fa bombolles 
al bufar l’aigua mesclada amb sabó. No és molt comú per aquesta zona, però en altres 
països s’utilitza molt. Aquest en concret el vaig trobar en un dels meus viatges buscant 
joguets de tot tipus. Per desgràcia, està molt vell i gastat per ficar-lo a la venda. Els 
meus fills ja són majors per usar-lo i els meus néts no el voldrien. Així que ací està 
emmagatzemant pols a la rebotiga. És una llàstima. Li’l regale a la seua filla, espere que 
a ella li agrade i el gaudisca.

La dona va quedar molt sorpresa i, després de discutir un poc amb l’home, va acabar 
acceptant el regal i se’n va anar a casa sabent que duia a les mans una cosa molt espe-
cial. El venedor li havia dit: “aquest bomboller té una qualitat única, i és que, si les 
bombolles arriben al cel sense esclatar, els somnis de la persona que les ha enviat es 
compleixen”.

Va arribar el dia de l’aniversari i la xiqueta va rebre el seu regal. Estava molt contenta 
perquè, encara que el joguet fóra vell, era molt bonic i podia fer bombolles molt lluen-
tes amb ell. A més a més podia compartir-lo amb tots els seus amics: xiquets, xiquetes, 
majors... Com sa mare li havia contat el secret del bomboller, ella el va decidir compar-
tir amb molta gent per a que, amb sort, les seues bombolles aplegaren al cel i tots els 
seus somnis es compliren.

La xiqueta va créixer i va seguir utilitzant el joguet encara que fóra molt major per a 
fer-ho. El va seguir compartint amb molta gent i, algunes vegades, les bombolles que 
eixien d’ell aconseguien arribar al cel, acomplint els somnis de les  persones que 
havien aconseguit fer-les arribar tant lluny.

Van passar els anys i la xiqueta va tindre un fill i una filla als que va donar el regal que 
una vegada li havien donat a ella, revelant el seu secret, i demanant-los que comparti-

ren el joguet amb tota la gent que pogueren. Ells ho van complir i al seu moment dona-
ren el joguet als seus fills. I aquestos, quan van créixer, li’l van donar als seus fills. 
I així successivament.

El bomboller va passar d’unes mans a altres. Es va perdre, es va retrobar, es va trencar, 
es va apanyar...però per damunt de tot va complir els desitjos de molta gent amb les 
seues bombolles.

Per això si alguna vegada una persona menuda o major, s’acosta a tu i et deixa usar el 
seu bomboller per llançar bombolles, dóna-li les gràcies i espera fins que la pompa 
arribe lluny, molt lluny... I així tots els teus somnis es compliran.
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