
LA LLEGENDA DEL MUSSOL DEL BOSC 

 

Hi havia una vegada un petit poble al costat d’un frondós bosc on vivien uns llenyataires.  

Aquests van anar al bosc a buscar fusta per construir-se cases. 

Quan arribaven al bosc, se’ls acostava volant un petit “mussolet” súper mono que els deia: “hola 

llenyataires! Què veniu a fer al meu bosc? 

Els llenyataires contestaven: “venim a buscar fusta per construir les nostres cases, al poble”. 

Llavors el “mussolet” deia: “Us deixo tallar els arbres que vulgueu amb una condició....” 

I els llenyataires van voler saber la condició. 

 

I el “mussolet” deia: “Amb la condició de que quan hagueu construït les vostres cases torneu al 

meu bosc i replanteu tots els arbres que heu talat”. 

Els llenyataires van acceptar, però mai tornaven a replantar.  



Curiosament, després d’un temps, passava una cosa molt estranya.... la fusta de les cases es 

començava a podrir i sortien termites, cucs i animals indesitjables! 

Els llenyataires havien de sortir corrents amb les seves famílies d’aquestes cases plenes de bitxos!  

Llavors van haver de tornar a buscar llenya, però, no trobaven el camí. 

De sobte, el cel es va tornar negre, feia molt fred i començaven a sentir veus que els cridaven: 

“Llenyataaaaaaaires, llenyataaaaaires...”  

En aquell instant, van sortir corrents, amb molta por, esgarrapant-se els braços i fent-se ferides a 

la cara amb les branques dels arbres. 

Corrien i corrien fins que es van trobar el petit “mussolet” i li van dir: “Hola mussolet!! Ens 

podries ensenyar el camí fins el nostre poble, si us plau??” 

Llavors el “mussolet” va acceptar i els va portar kilòmetres i kilòmetres dins del bosc fins a una 

fosca cova. 

Quan portaven caminant una estona per la cova li van preguntar al “mussolet”: “Falta molt per 

arribar? Tenim molta gana i fred”. 

Enmig de la foscor va aparèixer una enorme bèstia amb urpes en lloc d’ales, grans ulls vermells 

ensangonats, espines que li sortien del cos, dents afilades  al bec i envoltat d’un fum lila. 

 

Llavors es van adonar que era el petit “mussolet” transformat.  

“Ara patireu les conseqüències de no haver complert la vostra promesa” va dir la bèstia, i els va 

convertir en frondosos i enormes arbres. 

Al cap d’uns dies, la gent del poble es va adonar que els llenyataires no tornaven a casa.  

Per construir cases noves, van enviar a dos més al bosc per buscar fusta.  



Llavors, els llenyataires van arribar al bosc i es van trobar al petit “mussolet” súper mono i van 

fer el mateix tracte amb ell. 

Diu la llegenda que quan els llenyataires talen arbres d’aquell bosc es senten veus plorant. 

Quan talen un arbre, els crits de dolor són dels llenyataires que no van complir la seva promesa. 
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