
LA   MARTA  I   L’ARNAU  AL   BOSC   DE  LES  
DOLÇAINES 

 

Vet   aquí    una   vegada  dos   germans  que  els  hi  encantava   anar   a  la  muntanya;  passejaven   entre   

els   arbres,  jugaven   a     fet  i   amagar  i   tots  dos  junts  s’ho    passaven   genial.  Tenien   la  sort   de  viure  
al  costat    del   bosc  i   cada     tarda  hi  podien  anar a passar noves aventures.  
A l’hivern feien ninots de neu, a la primavera espiaven a els animalons i oloraven les noves flors que naixien, a 
l’estiu es banyaven al riu i feien concursos de quina pedra rebotava més vegades a l’aigua i a la tardor.... a la 
tardor comença aquesta història. 
 

Una tarda de tardor mentre buscaven bolets, la Marta va veure una petjada molt petita i corrents va cridar al seu 

germà. Junts van començar a seguir les petjades i de cop i volta, davant seu, es van trobar uns Follets molt 
divertits. 
Els Follets sense estranyar-se els van oferir unes pinyes boníssimes de xocolata, unes glans amb  gust de 
caramel, fulles dures semblant al torró, només tocar la molsa la convertien en núvols de sucre. Tot era 
meravellós, havien trobat el bosc de les dolçaines... però aquesta màgia va desaparèixer de cop quan van sentir 
la veu del pare que cridava: 
 
- Maaaarta, Arnaaaaau, cap a casa que és l’hora de sopar!! 
 
A l’endemà, desprès de l’escola els nens van anar muntanya amunt per tornar a trobar els Follets, estaven molt 
emocionats per seguir coneixent aquells éssers tan especials. Van seguir el rastre una altra vegada i allà que 
se’ls van trobar.  
 
Van parlar molta estona i van aprendre moltes coses del seu món: les seves cases eren dins dels bolets, la roba 
se la feien de les fulles que queien dels arbres,  eren tots germans i s’havien de cuidar els uns dels altres, també 
els hi van explicar que els hi encantaven els nens i les nenes perquè són curiosos, divertits, alegres, juganers i 
tenen moltes ganes de  creure en la màgia. 
 
De repent quan més atents estaven en les explicacions dels Follets, van tornar a sentir la veu del pare: 
 
- Maaaarta, Arnaaaaau, cap a casa que és l’hora de sopar!! 
 
I aquell món de fantasia va tornar a desaparèixer com en el dia anterior. 
 
Els nens no entenien el per què tot s’esvaïa quan un adult s’aproximava a la casa dels Follets, i tenien la intenció 
de averiguar-ho. 
 
El tercer dia van fer exactament el  mateix, buscar les diminutes petjades per trobar els seus amics els Follets. 
Aquella aventura era increïble, els nens no podien creure que tenien uns amics tan diferents.  
 
Quan se’ls van trobar, el primer que van fer va ser preguntar perquè s’amagaven quan apareixia el pare, i els 
Follets van respondre: 
 
- Només ens poden veure els nens com vosaltres perquè sou vosaltres els que creieu en la màgia i en la 
naturalesa dels Follets, nosaltres necessitem la il·lusió i la fantasia per viure. 
 
Des d’aquell dia la Marta i l’Arnau es van prometre que mai deixarien d’estimar la màgia i que sempre farien volar 
la imaginació per poder creure en aquells petits amics.!
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!


