
EL BOLET MÀGIC

Hi havia una vegada un nen que es deia Josep. Era fill d’un pagès. 

Ell l’ajudava sempre a la masia, però no li agradava gens la feia del 

camp. El  Josep volia ser  aventurer,  sobretot  li  agradava escalar. 

Quan tenia temps anava a la muntanya que estava a la vora de la 

masia; allà escalava.

Un dia va anar al bosc a escalar, de sobte es va fer fosc. Va caminar 

i va arribar a una casa vella. Va xafardejar tota la casa i va trobar 

una habitació molt vella. 

La casa era vella i abandonada, la fusta havia perdut tota la pintura 

i només hi havia un moble atrotinat. Però el que no sabia és que en 

aquella  casa,  al  mig  del  bosc,  hi  havia  un bolet.  L’habitació  era 

fosca i en un pilar petit estava el bolet, clavat una torreta negra i 

molt petita. Aquell bolet era màgic i complia desitjos a la gent. Si 

demanaves massa coses podia tenir conseqüències dramàtiques.

- Hola,  jo  sóc  el  Guardià  del  Bolet  Màgic.  Aquest  bolet  pot 

concedir desitjos, però atenció, si demanes tres coses de cop 

tot  recobrarà  vida.  Jo  t’ajudaré  perquè no et  passi  res  en 

aquesta casa vella. 

Hi havia una porta tancada. Només es podia obrir amb la clau que 

hi havia guardada sota una rajola de la cuina que era diferent a 

totes les altres.



- També ves en compte amb la persona que ve cada nit a la 

casa.  Sempre  vol  prendre  el  bolet  per  venjar-se.  Si  vols 

amagar-te  tanca’t  a  l’habitació  del  costat.  Jo  protegiré  el 

bolet.  Hauràs  d’espavilar-te!  Sempre  apareixeré  si  dius  les 

paraules: “Guardi, guardi, guardià!!”

Al  final  el  Josep  va  poder  aconseguir  el  bolet  màgic.  Va  dir  les 

paraules màgiques per tornar a casa i no va funcionar. Havia de 

donar-li aigua. Així és que en va anar a buscar i no va trobar ni una 

gota. 

Caminant pels voltants de la casa el Josep va trobar una font i va 

mullar  el  bolet.  Tot seguit va començar a brillar  i  li  va demanar 

tornar a casa per segon cop. 

El  Josep  va  tornar  a  casa  esgotat  i  alhora  content  per  la  seva 

aventura. El bolet màgic va tornar a la seva casa del bosc.
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