
Hi havia una vegada en un bosc prop de Berga, un bolet 
tot bufó que es deia Rovellonet, era de color vermellós, 
tirant  a  ataronjat,  bonic  i  eixerit  sempre  atent  del  que 
passava al seu entorn. Amb ell hi havia un altre bolet, el 
Camagroc,  que  l’acompanyava  sempre,  era  el  que  en 
diuen un company d’aventures.......

  Aquell dia, un dia de tardor, on els colors són càlids 
taronges,  marronosos,  grocs,  bé,  tots  els  tons  de 
vermells,  es respirava una olor de terra humida, el sota 
bosc era ple de pinassa, i de fulles rogenques, se sentia 
un crec-crec, era el trepitjar de les fulles......

-S’acosta algú,- diu en Rovellonet al Camagroc, 

-Si, ja ho sento, qui deu ser?

La fresa del trepitjar les fulles es feia cada vegada més 
intensa, 

-Sents?  hi ha més xivarri, -Diu en Rovellonet.

-Tinc  por  –fa en  Camagroc,  -  Ens  arrencaran  i  se’ns 
enduran. Tinc por.

  En Rovellonet es mira en Camagroc dient-li:

-Hi farem alguna cosa, ens amagarem sota la pinassa, o 
potser millor, tinc una altra idea, ens pintarem el cap de 
color vermell  amb puntets blancs, i  quan ens vegin no 
ens agafaran ,  perquè no els  agraden aquests  bolets, 
saben que son dolents per la panxa, i fins i tot poden ser 
mortals!!.

-Però  com  ho  farem?  (Li  diu en  Camagroc  a  en 
Rovellonet).



-Agafarem  aire  amb  tota  les  forces  per  la  boqueta, 
l’aguantarem fins  a tornar-nos ben vermells!  (digué en 
Rovellonet).

  I ho van fer així. Quan es van acostar les petjades van 
aparèixer  dos  nois,  una  mica  ganàpies,  d’aquells  que 
omplen molts cistells per portar-los al mercat per vendre. 
S’aturen davant dels bolets........

-Mira Tonet quins bolets més bonics?Fa Jaumet.

-Home!! Aquests no es poden agafar! Són dolents!

-Ja ho sé Tonet, però no trobes que aquests tenen un 
color vermell molt bonic? 

-Ah!!,  doncs si,  agafem-los i  a veure què en fem! (  va 
afirmar en Tonet)

  I així ho van fer, i.........zas!!!! Un tall sec i els dos bolets 
ja eren al cistell.

  En Rovellonet i en Camagroc, estaven espantats allà a 
dins el cistell, i es deien l’un a l’altre:

-No ha funcionat!! Què passarà ara? Tinc por (va tornar a 
fer-li saber en Camagroc).

  Allà  al  cistell  hi  havia  altres  bolets,  la  Llanega,  el 
Pinatell, el Fredolic, el Cep,...

Però ells no eren iguals, eren especials no podien tenir el 
mateix destí que el altres, havien de fer alguna cosa.

-Ui!!!! Quin espant!!!, Aquests són verinosos!!!! No els vull 
a prop meu, Jo sóc un bolet amb molta categoria,-afirma 

en Pinatell                     ,

-I jo!, va fer el Fredolic,

-I jo també!, va fer llavors la Llanega,



-No tingueu por!,  Som bolets  tant  bons com vosaltres, 
però com que no volíem marxar del bosc, hem pensat 
que  aquesta  seria  una  bona  manera  per  que  no  ens 
agafessin, però estem tristos, perquè no l’hem encertat.   

-Hem de pensar una manera de sortir d’aquí. (assentir en 
Rovellonet)

  Els altres van dir que estaven molt cofois de saber que 
eren els protagonistes d’un bon plat de restaurant, que 
ells feien que els plats fossin especials.

  Aquells nois ben contents ,  amb el cistell  ben ple, el 
carregaren al cotxe i cap a Barcelona s’ha dit.

  Mentrestant  els  bolets,  de  viatge  cap  al  mercat, 
s’explicaren  les  seves  aventures  al  bosc,  amb  els 
boletaires, de com canviava la gent que hi anava entre 
setmana o al cap de setmana, hi havia famílies senceres, 
n’hi havia que anaven sols,   també dels que no el cuiden 
gens el bosc, i el deixen  tot brut,.....

-Ah!!!  (Va fer llavors en Rovellonet), quan veig aquests 
que el deixen brut, és quan jo salto i els hi mossego els 
dits, quan em volen agafar, o em torno vermell, per fer-
los por!

  Però aquesta vegada, no ha funcionat.

  Al cap d’una hora i mitja aquells dos nois van arribar a 
Barcelona, al Mercat de la Boqueria.

  Hi havia una parada d’aquelles que fan goig de veure, 
totes  plenes  de  fruits  del  bosc,  bolets  de  tota  mena, 
castanyes,  aglans,  avellanes,nous,  orellanes,  etc,...Hi 
havia  una  dona  darrera  del  taulell  amb  un  davantal  i 
atenent  amb  molta  gràcia  als  clients  que  s’aturaven 
embadalits davant d’aquella meravella que ens ofereix la 
natura. Aquella venedora es deia Enriqueta, i se li notava 
que era de l’ofici, a més, li venia de família això d’estar al 
mercat.  Ella  sola  muntava  la  parada  cada  dia  i  li 
agradava tot aquell batibull.

  Bon dia Sra. Enriqueta, ja tornem a ser aquí carregats 
de bolets que tant esperen els seus clients.

  I llavors aquells nois en Tonet i en Jaumet, li van oferir a 
la Sra. Enriqueta, aquells cistells plens que solien portar-
li tot sovint.

-I quin goig que fan!! (diu ella ben contenta) 

- Avui, però n’hi ha dos que són especials, i hem pensat 
que  els  podria  posar  per  aquí  al  damunt  per  cridar 
l’atenció dels clients que passen per aquí, li pot ser un 
reclam! Què li sembla?

- Bé, ...està ben pensat!...I així ho va fer. 



  Però  mentre  ells  ho  parlaven,  en  Rovellonet  i  en 
Camagroc, es van escapar, i tot fent saltirons van sortir 
del mercat!.

-Mare meva!!!!.  Quina gentada !, tot són cames amunt i 
avall!,  Ja em diràs com ens ho farem per sortir  d’aquí. 
(Va fer en Camagroc).

  Van  continuar  Rambla  amunt,  esquivant  cames  i 
observant tot el que hi ha a l’entorn.

  I posant atenció a tot el seu voltant, van sentir que una 
mare li deia al seu fill:

-Aquest cap de setmana anirem al bosc a buscar bolets, 
Què et sembla? Et fa il·lusió? Sempre t’ha agradat anar-
hi!!!. però haurem de comprar un cistell, que és com s’ha 
de fer.

  Llavors en Rovellonet va dir a en Camagroc:

-Se m’acaba d’acudir el que podem fer, quan tinguin el 
cistell  , farem un gran salt fins entrar-hi, i quan siguem 
dins, esperarem a ser al bosc.

  I així ho van fer, 

-Aaaaale  hop!!!!!!!,  i  ja  som  dins!,  ara  només  queda 
esperar, i que arribi el dia.  (digué en Rovellonet,amb to 
de satisfacció )

-Visca!,  visca!.....tornarem  al  bosc,  visca!!.....Va  fer  en 
Camagroc  tot content.

  I un cop allà dins, només els quedava que arribés el cap 
de setmana i comencés l’aventura de retorn cap al bosc 
estimat.

  I conte acabat, conte explicat.

                                                    Eulàlia Bosch Farràs


