
 



 



 



 



 



 



 



Hi  havia  una  vegada      que   eren  germans  i  vivien  en  

una    amb  la  seva  . 

Un  dia  la    va  dir  que  ja  eren  prou  grans  per  anar  a  viure  

sols.  

Els      es  van  acomiadar  de  la  seva  . Van  decidir  

que  cadascú  faria  una    de  la  manera  que  més   li  agradés .  



Tots    van  començar   a  caminar  cap  al    dels  arbres  

sempre  verds.  

Quan  van  arribar  al  ,  els   van  dir  com  farien  les  seves  

cases.  El  va  dir  que  faria  una    de  .  El va  dir  

que  faria  una    de  .   El   va  dir  que  faria  una     

de  . 



De seguida tots  van començar a treballar en la construcció de les seves  

cases. 

El  va  acabar  el  primer  la  seva   i va  marxar  a  jugar  a  la   

. 

El   després  d’acabar  la  seva    va  marxar  a  jugar  amb  el   

seu  germà  a  la  .  



El   treballava,  fent  la  seva  ,  des  de  que  sortia  el    fins  

que   sortia  la  .  Va  tardar  molts  dies  en  acabar  la  ,  però  

finalment  va  quedar  molt  forta.  El   estava  molt  content  i  va  

voler  fer  una    a    seva  amb  els  seus  germans. 

A  la  ,  s’ho  van  passar  molt  bé,  i  quan  van  acabar  la  

diversió  van  anar  cadascú  a    seva. 



 



El   estava  amagat   al    i  tenia  molta  gana.  El  seu  nas  

va  ensumar  la  carn  fresca  dels    i  es  va  apropar  a  la  

. Quan  va arribar  a la  ,  el    va  dir: 

-Bufaré , bufaré  i  la    tiraré! 

 I  el    va    molt  fort: fffffffffffffffffffff...  i  la    va  caure  a    

terra , i  es  va  desfer  tota. 



El    va  marxar  corrent  a    del  seu  germà,  el  , però   el   

  anava   seguint   al     de  molt  a  prop,  fins  que  el  va  

veure  arribar  a  la  . 

En  arribar  el    a  la    va  dir: 

-Bufaré , bufaré  i  la    tiraré! 

 I  el   va    molt  fort: fffffffffffffffffffff...  i  la    va  caure  a    



terra,  destrossada. 

El    i  el    van  córrer  molt  ràpid  fins  a  la   del  seu  

germà,  el .  El   va  sortir  corrent  darrere  dels  dos  porquets  

fins  a  la  . 

Quant  el   va  arribar  a    del  ,  es va  ficar  al  costat  

de  la    i  va  dir: 



-Bufaré , bufaré  i  la    tiraré! 

 I  el   va   molt  fort: fffffffffffffffffffff...  i  la    no   es  va   

bellugar.  Llavors  ho  va  tornar  a  intentar:  fffffffffffffffffffff..., però  

estava  tan  cansat  de    que  va  caure  de  cul  a  terra,  doncs  

estava  completament  desinflat.  El   es  va  aixecar  i,  per  tercera  

vegada,  va  :  fffffffffffffffffffff...  i,  en  veure  que  la    no  havia  

caigut,  va  començar  a  donar  puntades  a  la  .   



 



El   va  veure  que  no  podia  tirar  la    a  terra  i  va   

marxar  amb  la  cua  entre  les  potes. 

Els       es  van  ficar  molt  contents  en  veure  que  el  

  havia  marxat. 

El    se’n  va  anar  a  pensar  a  un    i,  després  d’una  

bona  estona,  li  va  venir  al  cap  una  gran  idea:  entrar  a  la     

per  la  . 



Al  dia  següent,  quan  el    es  va  amagar,  i  la    va  sortir, el 

  va  anar  cap  a    del  , va  pujar  molt  silenciosament  

fins  a  la  , i, molt  a  poc  a  poc,  es  va  ficar  dins  de  la  . 

Els         van  sentir  un  soroll  molt  estrany...  El   va  

ficar  el  nas  per  sota  de  la   i  va  sentir  olor  a  . Ho  va 

dir  als  seus  germans,  i  el  va  dir  que  podien  posar  una   



amb  aigua   al     perquè   així   s’aniria   escalfant   fins  a  bullir. 

Dit   i   fet.  Els      es  van   quedar   a  prop   per   veure   què   

passava.   

De   cop   i   volta   van   notar   la   forta   respiració   del   ,  que   

s’anava  apropant.  Van tenir por,  però  de  seguit  van  sentir  un  

soroll  d’alguna  cosa  que  havia  caigut  dins  l’ ,  que  estava  

damunt  del  ,  i  el  crit  llastimós  d’una  bèstia...  Era  el    



que  s’havia  escaldat  i  sortia  disparat,  més ràpid  del  que  havia  

entrat.  Va fugir  per  la    cap  al    com  un  boig.   

Els       es  van  abraçar  molt   contents.  Van  avisar  a  la  

seva    i  van  fer  una  gran  . 

 

Del   no   en  van  saber  mai  més  res,  però  van  aprendre  que   

el  treball  ben  fet  és  l’únic  que  realment  serveix  per  alguna  cosa,   

encara  que  costi  molt  més  de  fer. 



 



 


