
 

                                                    
 

3R PREMI PROSA  JOVES 12-14 

Obra: 395 La pitjor setmana de treball del conserge 

Autor: DEHAN CHEN 

 
 

LA PITJOR SETMANA DE TREBALL DEL CONSERGE 
 

En un zoo hi havia un conserge. Era la primera setmana que tenia aquell treball 

i no tenia gaire experiència. Un dia el propietari li va demanar que vigilés la zona 

de control (on hi havia totes les càmeres de vigilància i els botons que obren les 

gàbies). El conserge va acceptar ja que estava molt avorrit netejant els lavabos. 

Eren les 9:00 de la nit i tenia molta gana perquè no havia menjat res a la tarda. 

Va anar a comprar un refresc i un snack. Quan va tornar, va posar el refresc i 

l’snack al costat del botons que obrien les gàbies dels animals i de cop i volta es 

va aixecar i sense voler va tirar el refresc a sobre dels botons. Per sort no es van 

obrir les gàbies ja que els botons eren impermeables, però quan va anar a 

eixugar-los va apretar massa fort i es van obrir totes les gàbies del zoo. Estava 

molt nerviós ja que l’havia liat molt i, a més, només era la seva primera setmana, 

ni va arribar a un mes! Ràpidament va anar corrent a amagar-se a casa seva 

perquè pensava que no podia fer-hires. Pero després va donar la volta perquè si 

no, a més de perdre el treball, també podia acabar a la presó ja que havia 

alliberat tots els animals del zoo. Llavors va idear un pla. Va pensar en comprar 

el menjar preferit de cada animal i atreure’ls de nou cap al zoo. Va anar al 

supermercat i va comprar plàtans, carn, peix i unes patates per a ell. I quan va 

sortir del supermercat va veure que el carrer estava ple de cérvols corrent, 

elefants aixafant cotxes, micos robant plàtans de la fruiteria, hipopòtams a 

l’estany del parc... Va escoltar a la televisió que un conserge havia alliberat a tots 

els animals del zoo i sortia la seva cara en un dibuix que semblava que l’havia 

pintat un nen de 4 anys. Va començar a fer el seu pla, però quan anava a posar 

el menjar va aparèixer un lleó perquè va sentir l’olor del tros de carn que havia 

comprat i va començar a perseguir al conserge que, per cert, es deia Josep. Va 

començar a córrer, però el lleó era massa ràpid i li va llençar el tros de carn a la 

seva cara i que li havia costat una fortuna. Va tornar a pensar un altre pla perquè 



 

                                                    
 
veia que aquell no funcionava i llavors va tenir la idea de contractar una empresa 

de control animal per atrapar-los. Els va trucar i el de control animal va arribar 

immediatament. L’home li va preguntar:  

—Què vols que faci? Els caço o els mato?  

El conserge li va dir que només volia que els atrapés i els tornés al zoo. Ell 

va acceptar, però el va avisar que no li costaria pocs diners. El de control animal 

va agafar els dards tranquil·litzants i la pistola i va anar corrents a per els animals 

donant un crit de guerra, com si fos Tarzan. Va començar a disparar a tort i a 

dret i, sense voler,un dard li va donar a un senyor que va caure rodó a terra 

perquè li va i es va quedar allà dormint com un liró. El conserge es va refugiar 

perquè no li clavés a ell també i va tornar a mirar la web on havia contactat al de 

control animal. A la descripció posava: “Home de 39 anys, no llicenciat, anterior 

treball: taxista, preu per contractar-lo: 543 euros”. El conserge va flipar perquè 

hauria de pagar una fortuna per un senyor amb un dards tranquil·litzants, no 

llicenciat i que pel seu aspecte semblava que no era gaire intel·ligent.  

Al final va arribar la policia, va aconseguir atrapar tots els animals i els va 

tornar al zoo. Al conserge li van dir que no aniria a la presó perquè no eren 

dolentes les seves intencions, però hauria de recollir les escombreries durant un 

mes. Però allò no era el que més l’enpipava, no. A sobre d’haver de fer treballs 

comunitaris i perdre la feina, havia gastat tots els seus estalvis que va estar 

guardant des de que tenia 10 anys. 
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