
  



  



 

  



  



                            PRÒLEG



  



Hi havia una vegada una tomata alegre i sociable que volia fer molts amics. 

Se’n va anar a una plantació abandonada plena de vegetació de color maragda 

al costat del riu Ebre. En un raconet va trobar una ceba i un all plorant a 

llàgrima viva.  

La tomata molt amablement els hi va preguntar: 

- Què us passa? 

Sanglotant, la ceba va explicar: 

- El pagès s’ha emportat a tota la nostra família i ens ha deixat aquí soles i 

abandonades i no tenim a ningú.  

Llavors la tomata els hi va fer una proposta: 

-Voleu venir amb mi a viure aventures? 

Anaven rodolant per tots els indrets.  

 

 



 



 

En un poble proper, per celebrar l’1 de maig hi havia 

una família que s’estava preparant per anar de 

pícnic a la zona de les barbacoes de Riba-Roja.  

La filla petita Nana, estava molt contenta perquè 

era el seu primer pícnic. Van descarregar el cotxe i 

ho van preparar tot a sota d’un gran arbre.  

 



 



 
Desprès de fer aquell fantàstic pícnic, la Nana jugava 

amb el pa que havia sobrat. El volia amagar per a què 

se’l mengessin els animalons. Abans, però, li va ficar el 

seu nom com sempre ho feia a l’escola.  

Llavors els seus pares quan van acabar de recollir-ho tot, 

la van cridar per marxar: 

-Vinga Nana que marxem!. 

Però amb les presses es van deixar l’oli i van emprendre 

el viatge cap a casa seva.  

 



 



Un grup de formigues afamades van veure el pa i 

van anar ràpides a buscar-lo. Quan havien fet 

arribar el pa fins on estava  l’oli, van ensopegar i 

van fer caure la botella a sobre del pa. Com que 

tenien molta gana van agafar el pa sencer per 

endur-se’l al seu cau, però al passar pel costat del 

riu els hi va caure i el pa va començar a navegar 

aigües endins.  

 

 



 

El pa s’enredà en unes branques i va demanar auxili. La tomata, 

la ceba i l’all el van sentir. Preocupada, la tomata va dir: 

-Anem a ajudar-lo?. 

-Anem. Som-hi! 

 Van arribar rodolant i no podien frenar. Al final, van caure dins 

del pa i amb l’empenta, van continuar tots junts navegant fins 

arribar al mar. 

 



 



 

Aleshores, un peix petit que saltava molt 

s’adonà que se li apropava un artefacte 

estrany. Tenia molta por i, tot seguit va anar a 

explicar-li a la seva amiga la sardina.  

La sardina molt decidida va anar a veure que 

passava i els va dir: 

-Necessiteu ajuda? Jo us puc portar a terra 

més ràpid. 

-D’acord! Puja amb nosaltres! 

 



 

Quan estava a dins d’aquell artefacte la sardina 

els hi va explicar, que totes les embarcacions que 

passaven tenien un nom, i van veure que al pa hi 

ficava Nana, però van decidir que s’havia de 

definir més perquè era molt simple aquell nom. 

Van estar rumiant i rumiant i van decidir ficar-li 

de nom Nana Clotxa.   

 



 

Des de la platja la gent va veure la petita tripulació i 

tothom els hi va fer fotos, van sortir a les notícies...  

 



 

De sobte, una cigonya se’ls emportà  volant. 

 



 

La tomata es queixava perquè estaven molt mullats, així que l’ocell els 

deixà caure a sobre d’una graella de la barbacoa calenta per a assecar-se. 

 



  



La família que havia anat de pícnic va tornar a buscar l’oli i 

van veure a les barbacoes la Nana Clotxa. La nena exclama: 

- És el pa que vaig amagar per a què se’l mengessin els 

animals! 

La mare va mirar tot el que hi havia a dins de la Nana Clotxa 

i va veure que eren aliments.  Llavors li va dir: 

- Nana, això té molt bona pinta, deu estar boníssim. Ho 

provem? 

Tots van assentir i la van provar, estava tan bona que ho 

van explicar a tothom. 

 

 



 



  

La història de la Nana 

Clotxa va arribar tan lluny, 

que per recordar-la es va 

decidir fer una geganta 

sobre aquella aventura. La 

van deixar a la casa de la 

vila i cada any a les festes 

majors acompanya als 

altres gegants a voltar per 

tot el poble.  

A partir de llavors, la gent 

celebra la festa de la Clotxa 

reunint-se amb família o 

amics a les barbacoes i en 

molts indrets de la 

comarca, on es passeja la 

geganta per recordar 

aquella petita embarcació 

anomenada Nana Clotxa.  

Agafen el pa que la Nana 

va amagar, l’oli que es van 

descuidar, la sal que va 



 

  



 


