
EL GUEPARD QUE VOLIA APRENDRE CANÇONS 
 
Hi havia una vegada un guepard que vivia a la sabana. Li agradava la música i sabia tocar la                   
guitarra, però ningú li ensenyava cançons i mai sabia quina cançó cantar.Va pensar que necessitava               
trobar algú que li ensenyés cançons. 
Primer va anar a trobar els micos de la selva i els va dir: 
- Micos,  em podrieu ajudar a aprendre cançons? 
Els micos van dir: 
- Nosaltres no et podem ajudar. Sabem enfilar-nos als arbres i fer sorolls amb la boca però no sabem                   
cantar. 
Després va anar a  trobar el seu amic  el tigre i li va dir : 
- Amic tigre,  em podries ensenyar cançons? 
- No.- va respondre el tigre- Jo sé esgarrapar, enfilar-me als arbres i les pedres, correr i caçar, però                   
no sé cantar, només sé fer  GRRRRRRRRRR ! 
Després va anar a trobar l’elefant i  li va preguntar: 
- Elefant, em pots ajudar a aprendre cançons? 
- No, jo només sé  agafar i treure aigua per la trompa i fer sorolls com de trompeta, pero no sé cantar. 
Com que cap animal el podia ajudar, el guepard va pensar que faria un viatge a un lloc ben lluny per                     
trobar algú que li ensenyes cançons. 
El guepard li va preguntar a l’àguila si podia pujar a sobre la seva esquena i així anar volant a un lloc                       
ben lluny. Ho van provar però el guepard pesava molt i l’àguila es cansava, i va pensar que hauria                   
de viatjar en un avió. Va trobar un avió, hi va entrar sense que ningú el veiés, i es va amagar sota                      
una cadira perquè no volia espantar a la gent. 
L'avió va arribar a Girona i el guepard va començar a caminar fins que va trobar una escola amb una                    
pineda al costat. Aquesta escola era l’Annexa. Al costat de la pineda hi havia un hort que cuidaven                  
els nens i nenes de p3 i p4. A l’ hort hi va trobar calçots, mongetes, escaroles, enciams, brocoli,                   
maduixes i també bosses de cacauets pels ocells. S'ho va menjar tot i va quedar tan tip que no tenia                    
ganes  de menjar nens ni nenes. 
Quan estava allà va escoltar que els nens de l’Annexa cantaven cançons molt boniques. Va mirar                
d'on sortia la música i va començar a caminar per l’escola. Va passar pel passadís, va baixar les                  
escales del menjador, va entrar a la classe de música i es va amagar. Els nens i nenes van entrar a la                      
classe de música amb en Joni. Quan es van posar a cantar una cançó al guepard li va agradar tant                    
que va sortir de l’amagatall i es va posar a tocar  la guitarra. 
 En Joni li va dir guepard: 
-Vols cantar amb nosaltres? Aqui t’ensenyarem moltes cançons.  
El guepard va dir que sí. Es va quedar per sempre a viure a la classe de música i va aprendre totes                      
les cançons que es cantaven a l’Annexa. 
I vet aquí un gos i vet aquí un guepard, que aquest conte s'ha acabat. I si no t'ha agradat , menja pa                       
torrat! 
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