
TITOL: EL MISTERI DEL CROAC CROAC 

 

 

Hi  havia una vegada tres xais que vivien en una granja.  Tenien un camp molt gran on 

podien passejar i menjar herba fresca cada dia.  

 

 
 

  

  

A fora la tanca hi havia una petita bassa i sovint sentien un so que venia d’allà: croac, 

croac, croac. El xai Drai que era el més trapella va començar a buscar qui era que feia 

aquell soroll tant estrident. I els altres xais també s’hi van afegir.  

 

Qui feia aquell so tant difícil de fer?  Si fer beeee és tant fàcil! 

Havia de ser una animal molt gran per fer aquell so tant fort però miraven i miraven i no 

veien res. 

 

Fins i tot es van enfilar uns sobre dels altres per poder veure bé d’on sortia aquell so. 



 
 

 

Un ocell es va parar a veure aigua a la bassa i els xais el van cridar: 

- Ei, tu!  

- Qui? Jo? 

- Si, si 

- Hola Xais. Jo soc un ocell, què voleu? 

- Ens pots ensenyar com és la teva veu? 

- Jo tinc una veu molt bonica i fina que fa així: piu-piu- piu 

- moltes gràcies però no és a tu a qui busquem. 

 

Al cap d’uns estona va passar un gos molt gros i es va ajaure sota un arbre al costat de 

la bassa i els Xais el van cridar:  

 

- Ei, tu!  

- Qui? Jo? 

- Si, si 

- Hola Xais. Jo soc un gos, què voleu? 

- Ens pot ensenyar com és la teva veu? 

- Jo tinc una veu molt forta i   ?????     que fa així: bup- bup -bup 

- moltes gràcies però no és a tu a qui busquem 

 

Després de dinar, quan tot estava tranquil, a l’hora de fer migdiada també s’anaven 

sentint aquells sorolls: croac, croac, croac 

 

 



Els Xais es varen aixecar d’un salt i anar mirant qui era l’animal que feia aquell soroll. 

Ja no podien aguantar-se més, havien de descobrir qui el feia però no hi havia 

manera…  

Va ser just en aquell moment quan va arribar una vaca. Però no era una vaca normal i 

corrent. No! Era la va mare vaca de totes les vaques! Era una vaca enorme.  

 

Els xais quan la van veure van creure de seguida que finalment havien trobat l’animal 

que feia aquell so i li van dir: 

 

- Ei, tu!  

- Qui? Jo? 

- Si, si 

- Hola Xais. Jo soc una vaca, què voleu? 

- Ens pot ensenyar com és la teva veu? 

- Jo tinc una veu molt gruixuda i que fa així:  muuu, muuuuu 

- Moltes gràcies però no és a tu a qui busquem. 

 

Els xais es van quedar callats, i una mica tristos. Pensaven que mai podrien descobrir 

quin era l’animal que feia aquell so.  

Al cap d’una estona una petita granota es va acostar al tancat i veient la cara de pocs 

amics dels tres xais va decidir fer un concert amb la seva gran veu i va començar a 

cantar: 

- croac, croac…. 

 

 
 

Els tres xais es van quedar amb un pam de nas! No podien creure que aquella veuota 

tan gruixuda sortís d’un animaló tan petitó que ni tan sols arribava al seu turmell!  

 

I des d’aleshores cada dia es trobaven abans que el sol anés a dormir i feien un petit 

concert tots junts. I l’ocell, el gos i la gran vaca hi anaven de públic.  

 

I VET AQUÍ UN GAT, I VET AQUÍ UN GOS, AQUEST CONTE JA S’HA FOS 

 

 


