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Fa molts i molts anys, en un país molt llunyà, hi havia un poble on tots els 

seus habitants eren inventors. Aquest poble es deia Inventàlia. 

Tots eren famosos arreu del món per haver creat grans invents. Hi havia 

el senyor Cola que va inventar una beguda molt refrescant, la senyora 

Maria que va inventar unes galetes molts bones i, fins i tot, hi havia el 

senyor Visió que va ser l’inventor de la tele… Però no tots eren grans 

inventors, al poble també hi vivien quatre amics inventors que tothom es 

burlava d’ells perquè els seus invents eren un fracàs. Els quatre amics 

eren: 

- El senyor Motlle, que havia inventat un pa massa tou que no 

agradava a ningú. 

- Mister York, que havia inventat un pernil amb bon gust però que et 

deixava els dits enganxosos. 

- El senyor Fos, que havia inventat un formatge que no te’l podies 

menjar perquè es desfeia a les mans. 

- El pitjor de tots era el senyor Sandwich, que encara no havia fet cap 

invent. 

Va passar el temps i una tarda que estaven tots quatre jugant a cartes a 

casa del senyor Sandwich, els va venir gana i van pensar què podien 

berenar. 

-Què us ve de gust? – va preguntar el senyor Sandwich.  



-Podríem menjar una mica del meu pernil. – Va dir Mister York. 

-Però ens tacarem els dits i deixarem les cartes enganxoses  - Li van 

contestar els altres. 

- I si mengem una mica del meu pa? – Va dir el senyor Motlle. 

- És que no té gaire gust… - li van respodre els demés. 

- Doncs portaré el meu formatge que és molt bo. – Va dir el senyor Fos. 

- Impossible, se’ns desfarà a les mans i no podrem ni agafar les cartes 

per a jugar!  - van respondre tots aterrits. 

Aleshores al senyor Sandwich se li va ocórrer la millor idea de la seva 

vida, i els va dir: 

-He tingut una idea brillant: agafarem el pernil de York i el formatge  Fos i 

el posarem entre dues llesques de pa de  Motlle. D’aquesta manera no 

tocarem el pernil i el formatge mentre mengem i aconseguirem que el pa 

de Motlle tingui molt bon gust. 

Ho van tastar i van quedar encantats. Era un menjar deliciós !! 

-La idea és magnífica !! – li van dir. 

-Quina alegría, ja tens el teu primer invent !!  - com li diràs? 

- A aquest invent li diré SANDWICH !! 

I així va ser com els quatre amics van deixar de ser la rialla de tothom i es 

van fer famosos arreu del món per haver creat aquest invent tant deliciós. 

Aquest conte s’ha acabat i, si no és mentida, és veritat. 


