
LES AVENTURES D'EN GLANET 

 

Hi havia una vegada una nena que es deia Alba. Tenia uns amics: la Paula, la 
Sara, en Joan i en Xavi. Tots vivien junts a la mateixa casa i els hi agradaven 
molt les aventures. 

Un dia, quan van anar a la muntanya, es van trobar un porc senglar. No 
n’havien vist mai cap, però el porc els hi va dir que necessitava la seva ajuda. 
No trobava glans en el bosc des de feia molt de temps i aviat seria l’hivern i no 
tindria menjar. Els nois estaven molt estranyats que ja no quedessin glans i van 
dir que explorarien i ho investigarien. 

El porc es deia Glanet perquè li encantaven les glans. Quan van començar a 
investigar,en Joan va trobar unes petjades. Eren de porc senglar. 

Van caminar uns dies fins que van veure una font i van parar per descansar. 
Darrera hi havia una cova i com que ja es feia de nit, van dormir en aquella 
cova. L’endemà, amb la llum del sol, van veure muntanyes de glans dins la 
cova. No entenien res.  

La Sara va sentir un soroll fora de la cova. Quan van sortir tots, van veure un 
porc senglar que els hi va preguntar què feien allà. Ells van contestar que 
estaven investigant perquè no quedaven glans. El porc senglar tenia molt de 
pèl i es deia Golafre. 

Els nois li van preguntar perquè havia agafat totes les glans del bosc. En 
Golafre deia que cada cop hi havia menys glans perquè en el bosc hi havia 
moltes escombraries. Venien moltes persones i deixaven les coses llençades al 
terra i ell recollia les glans perquè no s’embrutessin i se les pogués menjar. 

Els nens li van explicar que en Glanet tenia molta gana perquè no trobava 
glans. El Golafre va dir que volia fer un pacte. Si l’Alba i els seus amics 
ajudaven a netejar el bosc, ell repartiria les glans a tots els porcs senglars. 

Els nois van començar a netejar i van trobar moltes coses llençades al terra. 
Van omplir moltes bosses i les van tirar. Van estar treballant tres dies i quan 
van acabar van dormir un dia sencer.  

En Golafre va començar a repartir les glans que tenia a la seva cova. En Glanet 
estava molt content de menjar glans tan gustoses. Eren les millors glans del 
món. 

Quan va arribar l’hivern, els nois van fer una altra excursió pel bosc i es van 
posar molt tristos perquè el bosc s’havia tornat a embrutar. La feinada que 
havien fet, no servia per res i no volien tornar a netejar-ho tot. 

Llavors van tenir una idea. Van anar al poble i van anar a totes les cases a 
explicar la història d’en Glanet a tota la gent. Apartir d’aquell dia tota la gent 
que anava al bosc no tirava deixalles i les glans sempre estaven boníssimes. 

 

I VET AQUÍ UN GAT I VET AQUÍ UN GOS, AQUEST CONTE JA S’HA FOS... 
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