
UNA 
VEGADA 
HI HAVIA...



. . .UNA NENA UN CAMÍ



UNA cAsA BOLs



UNA CADIRA UNA EsCALA



LLITS UNA MIGDIADA



TREs OsSOS UNA FINESTRA



A prop del bosc hi vivia una que tenia els cabells tan 

rossos que l’anomenaven Rínxols d’Or.

Al bosc, a prop de la de la Rínxols d’Or, hi vivia una família 

d’ . Un dia, com que feia molt bon temps i, a més, la sopa 

que havien preparat encara era molt calenta, els  van 

decidir passejar per un mentre esperaven que l’esmorzar es 

refredés. Van sortir tots tres de seva i van deixar la porta 

oberta, perquè no pensaven pas que per allà voltessin lladres.

Aquell dia, a la també li venia de gust passejar pel bosc i, 

tot caminant, va arribar a la dels . Va trucar a la 

porta, però no va respondre ningú. Aleshores, tafanera com era 

de mena, va entrar a la casa.

Damunt de la taula del menjador hi havia tres  

de sopa. Es va acostar al  gros, en va tastar la sopa, però 

la va trobar massa calenta. Llavors, va fer una cullerada de sopa 

del  mitjà, però la va trobar massa salada. Finalment, va 

tastar la sopa del  petit, i la va trobar tan bona que se la  

va menjar tota.

Va mirar al voltant i va veure tres . Com que 

estava molt cansada, es va voler asseure a la  més grossa, 

però la va trobar massa alta. Després, va voler seure a la 

mitjana, però va trobar que coixejava una mica. Llavors es va 

asseure a la  petita, però, com que la Rínxols d’Or pesava 

massa, la va trencar.

La va veure una  i va pujar al pis de dalt. Allà hi  

va trobar tres  . Es va estirar al  gros, però el va trobar 

massa dur. Llavors es va estirar al  mitjà, però el va trobar 
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massa tou. Al final es va estirar al  petit i el va trobar tan còmode 

que va decidir fer-hi la . 

Els  van tornar de la passejada i van entrar a . 

 L’  gran es va acostar a la taula i, en veure el seu , va cridar: 

—Algú ha tastat la meva sopa!

L’  mitjà va donar un cop d’ull al seu  i va dir:

—Algú ha tastat la meva sopa! 

—Algú ha tastat la meva sopa i se l’ha menjada tota! —va dir l’  

petit.

L’  gran va voler seure i, en veure la seva , va cridar: 

—Algú s’ha assegut a la meva cadira! 

L’  mitjà es va acostar a la seva  i va repetir:

—Algú s’ha assegut a la meva cadira! 

I l’  petit va dir amb un fil de veu: 

—Algú s’ha assegut a la meva  i me l’ha trencada!

Decidit, l’  gran va anar cap a l’  i va pujar els graons 

de quatre en quatre. L’  mitjà i l’  petit, que s’anava 

eixugant les llàgrimes, el van seguir. 

—Algú s’ha estirat al meu llit! —va rondinar l’os gran. 

—Algú s’ha estirat al meu  —va dir l’os mitjà 

—Algú s’ha estirat al meu llit i encara hi és! —va protestar  

l’os petit.

Amb tot l’enrenou, la  es va despertar, va obrir els ulls  

i, en veure els , que se la miraven fixament, es  

va espantar molt, va saltar d’una revolada per la  i va córrer 

cames ajudeu-me fins a casa seva! I els tres  no la van 

veure mai més.


