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A pupi Li AGRADARiA CELE-

BRAR EL SEu ANiVERSARi, 

pERÒ Hi HA uN pROBLE-

MA... pupi NO TÉ ANYS! 

pER AiXÒ, QuAN SENT 

QuE uN ANCiÀ Diu QuE 

A ELL Li SOBREN ANYS, 

pENSA QuE Li’N pODRiA 

DEMANAR uNS QuANTS. 

pERÒ AiXÒ NO ÉS TAN 

FÀCiL. SORT QuE, AMB 

L’AJuDA DE TOTS, pupi 

ACONSEGuiRÀ CELEBRAR 

uNA FESTA FANTÀSTiCA.

María Menéndez-Ponte

L’aniversari  
de Pupi
Il·lustracions de Javier Andrada
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UNA NOVA AVENTURA 

DEL NOSTRE SIMPÀTIC 

PERSONATGE, PLENA 

D’HUMOR I, COM DIRIA 

PUPI, TERESA, O POTSER 

VOL DIR TENDRESA?
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A Diego, 
que té grans idees 

com Pupi.

I a Ignacio, 
que serà un aventurer 

com Natxo.
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Fa temps que Pupi 
té una preocupació. 
Per què tots els xiquets 
celebren l’aniversari i ell no ho fa?

A Pupi li encantaria que la mestra 
li posara la corona de paper 
com fa amb tots els altres.
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I poder portar caramels a l’escola. 
I fer una festa. 
I bufar els ciris del pastís. 
I que li canten Moltes felicitats...

Coque va celebrar el seu fa poc 
en una hamburgueseria, 
amb pallassos i tot.
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Quan arriba al parc, 
pregunta a Coque 
què és el que s’ha de fer 
per a tindre un aniversari.

Però la seua resposta el deixa 
completament abatut:

–Tu no pots celebrar-lo.
El botó de Pupi es torna 

tan gris com el cel.
–I per què no puc?
–Doncs perquè no tens anys. 

Ha, ha, ha...



Però Pupi no es dóna tan fàcilment 
per vençut.

–I on puc aconseguir-los?
Coque esclata a riure, 

i espanta els teuladins 
que picotegen les molletes 
dels entrepans.

Pupi no entén 
per què riu el seu amic.




