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L’aventura dels quatre amics i el follet màgic 

 

Avui a l’escola fan una excursió al bosc de ca n’Oriol de Rubí. És un lloc natural 

molt gran, on hi ha molta vegetació i arbres enormes. Com estan treballant la 

fauna i la flora del seu entorn, han decidit anar a explorar-lo. A la classe són 24 

companys i han hagut de fer grups de quatre per fer les seves exploracions. Un 

d’aquests el formaven la Júlia, el Carles, la Marwa i el Larry. 

Van treure la seva càmera de fotos, la lupa, un mapa i una brúixola. Hi havia 

unes margarides de colors i roselles precioses. També vam trobar esquirols, 

conills, tot tipus d’insectes i garses que volaven d’arbre a arbre i que esperaven 

que caigués alguna molla del nostre entrepà. 

El Carles va començar a explorar amb la lupa els pètals de les margarides per 

veure si trobava algun insecte microscopi. De sobte va veure alguna cosa 

estranya... Era un follet! Era un ésser minúscul, duia un barret vermell amb 

forma d’una fulla. Tenia una barba insignificant i unes petitíssimes sabates 

fetes amb fusta de branques.  

El Carles, molt sorprès, va cridar al seu grup d’amics perquè vinguessin a veure 

a aquell petit personatge que hi havia en un dels pètals de la margarida. Quan 

hi eren tots allà, van veure que aquell follet es volia comunicar amb ells. Van 

escoltar amb atenció i... 

-Neeeeens! Necessito ajuda! – Va cridar el follet. 

- Però, què fas tu aquí? – Contestà en Larry. 

- Sóc el follet del bosc de Ca n’Oriol. La meva funció és vetllar perquè el bosc 

estigui segur i net. Però fa uns dies, quan vaig entrar en el meu món, el món 

dels follets, es va colar una abella gegant. Està desorientada i perduda, però 

nosaltres no podem indicar-li el camí de tornada perquè ens vol menjar.  
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Ràpidament, la Marwa va agafar el follet, de manera molt delicada, i se’l va 

posar a prop de la seva orella perquè li indiqués el camí, el camí que porta al 

món dels follets. 

El follet va començar a parlar i els hi va indicar fins a arribar a un arbre. Quan 

es van aturar i van observar l’arbre es van quedar bocabadats. Era un arbre 

molt diferent a la resta. En comptes d’un tronc de fusta, tenia un bastó de 

caramel de color blanc i vermell. Les branques eren de xocolata i no tenia 

fulles, tenia caramels de diferents sabors. 

El follet els hi va convidar a que agafessin un caramel cadascú i al tastar-lo es 

van adonar que estaven boníssims, els millors que mai havien tastat. Més tard, 

el follet els hi va dir que havien de tocar el botó màgic. Era un petit botó amagat 

entre les branques de xocolata. Quan el van prémer, es va obrir una porta de 

colors molt brillants. Tenien una sensació estranya, ja que cada vegada 

s’encongien més i més... fins a arribar a ser com el follet. Aquest els hi va 

explicar que s’havien encongit gràcies als caramels que havien pres.   

A l’entrar, el fullet els hi va donar una fulla que feia la funció de catifa voladora. 

Es van pujar i van anar fins a on estava l’abella. Aquesta dormia plàcidament a 

dalt d’una teulada. No hi havia ningú al carrer perquè tenia a tots els follets 

atemorits. Aleshores, la Júlia va tenir una idea... A la classe de ciències, la 

mestra ens va explicar que les abelles els hi agrada molt el pol·len de les flors.  

- Agafem unes flors i fem un camí fins a la sortida? – Va dir la Júlia. 

- Bona idea! – Contestà en Carles. 

- Nosaltres en tenim de moltes. – Va acabar dient el follet. 

Van fer un camí que semblava un circuit fins a la porta màgica que comunicava 

el món dels follets, amb el món real. Quan es va despertar l’abella, no es va 

poder resistir a les meravelloses flors que hi havien i va anar una a una fins a 

arribar a la última. Van prémer el botó i la porta es va obrir, fora i havien moltes 

més flors. L’abella va sortir volant a buscar-les. Tots els follets van sortir de la 

seva casa molt  contents i van començar a ballar d’alegria. 
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El grup d’amics havia après una lliçó molt important, ja que gràcies a prestar 

atenció a les classes dels mestres, havien pogut solucionar el problema. Ara 

tenien una nova experiència viscuda. Evidentment, no la podia explicar a ningú, 

ja que eren els encarregats de preservar el món dels follets. Quin dia 

d’investigacions més fructífer! 


