
 
 
 

 

 
La història del confinament, relatada pel Roc, un infant de 4 anys 

 
Què sent un infant un dijous que li diuen que l’escola estarà tancada dues setmanes? 
Què li passa pel cap a un nen@ quan li ensenyen les notícies i li diuen que el president 
ha dit que no pot sortir de casa? Com deu ser estar sis setmanes sense poder creuar el 
llindar de la porta? 
 
 Què va sentir la canalla quan per fi els van deixar sortir al carrer? Com interpreta tota 
aquesta nova situació un infant? I sobretot que pot fer un nen@ en un món pensat per 
adults on no sempre se’l té en compte? 
⠀ 
Aquesta és la història del Roc, la història d’un nen que no sap qui és el president, que no 
entén que vol dir que el país està tot tancat i que la paraula confinament li sembla molt 
difícil, però que serà ell, com tots els infants qui haurà de reinventar la vida d’entre 
quatre parets. Amb el Roc, els lectors es faran un tip de riure amb les seves ocurrències 
per sortir de casa, es sorprendran amb les reflexions d’un infant que comprèn molt més 
del que els adults pensen i moriran de tendresa amb les solucions que planteja per tal 
de mitigar la situació que li ha tocat viure juntament amb la seva família. 
 

https://tienda.babidibulibros.com/libro/aquells-dies-a-casa_119436/


 
 
 

 

Un llibre que està pensat per a nens i nenes de 9 a 12 anys. Tot i això, se'n poden llegir 
capítols em veu alta a infants molt més petits i a més a més és una picada a l'ullet a tots 
pares i mares i familiars que han viscut el confinament més estricte des de dins. 
 

“Hola! El meu nom és Roc, un nom, per cert, que últimament està molt de moda. Els 
meus pares me’l van posar per la cançó, sabeu quina vull dir, no? Aquella de 

Lax’n’Busto que diu «Trepitja fort!» (...). La veritat és que la cançó parla poc de mi. 
Explica la història d’un nen fort, que domina la piscina, encisa a tothom amb el seu 

somriure i trepitja molt fort. Jo soc més aviat el contrari, de petit la piscina em feia poca 
gràcia, sobretot quan havia de ficar-hi el cap. I, a veure, no és que no tingui un somriure 

bonic, eh? Però a mi això d’encisar a tothom i trepitjar fort, doncs no em va gaire, 
prefereixo seure a mirar un conte o explicar-li coses a la gent que conec”. 

 
“Aquell cap de setmana anàvem a Lloret. Els avis hi tenen un apartament i hi pugem. 

Feia molt temps que no hi anàvem i tots en teníem moltes ganes. (...) Vam acabar sortint 
tard i em vaig adormir al cotxe. (..) 

No havia passat gaire estona quan vaig tornar a sentir el senyor. —Què feu aquí? No 
m’ho puc creure! Com us atreviu? Que no ho heu sentit? El país està tot tancat! La mare 

li va contestar: —Ho acaben de dir, ara venia a dir-li al meu marit, ara parlo amb ell, jo 
crec que marxarem. L’home seguia molt enfadat: 

—Quin morro! I a més veniu amb nens! Que són els que infecten més! I jo soc població 
de risc! No teniu respecte per a res! 

La mare va entrar amb el Rai: 
—Oriol, acaben de confinar tot el país. Ha sortit el Quim Torra dient-ho a la ràdio. Es 

prohibeixen els desplaçaments que no siguin essencials. Crec que hauríem de marxar. 
(...) 

I vam veure el mar de nit, com deia jo, i vam riure molt, el Rai anava fins i tot més ràpid 
que jo amb la seva moto! S’estava fent gran. De camí cap a casa, abans d’adormir-me, 
vaig fer un repàs mental del que havia passat. Tornàvem a casa perquè el país estava 

tot tancat, ho havia dit el president de Lloret, que es deia Quim Torra i estava molt 
enfadat i ens havia cridat. I amb aquesta idea, que explicaria a tothom, vaig adormir-

me.” 
 
SOBRE L’AUTORA 
Júlia Cabrerizo i Puntí (Barcelona, 1988) ha estat 
vinculada al món de la infància i l’adolescència des de 
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incontestable de contes infantils, ha compartit contes i 
històries amb petits i grans, alumnes i actualment els 
seus dos fills. La crisi del coronavirus i l’experiència de 
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https://tienda.babidibulibros.com/autor/julia-punti/


 
 
 

 

 
 
Sobre BABIDI-BÚ Libros 
 
BABIDI-BÚ s’ha consolidat des de 2013 com un segell editorial independent andalús 
líder en ventes i publicacions d’obres de literatura infantil i juvenil arreu d’Espanya. 
 
El 2020, amb 177 obres publicades, 429 autors i autores han confiat en el segell andalús 
per l’edició de les seves obres i han arribat a la xifra de 20.000 llibres venuts en punts 
de venta finals. 
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