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EN BAO I ELS SEUS AMICS  

嗨 

Hola!! Aquesta història que ara us explicarem, passa a un país molt llunyà.... 
Un país de l’Àsia Oriental... 

Aquest país, té una llarga i gran muralla, uns boscos infinits de bambú, cirerers 
que floreixen a la primavera, precioses pagodes, lluents fanalets, dragons que 
fan fugir la mala sort i on hi han viscut molts emperadors.... 

Ho heu endevinat? Doncs si! Aquesta història passa a la Xina! 

 

En bao i els seus amics 

 

A l’est de la Xina, a la regió d’Anji, hi ha un dels boscos de bambú més grans 
del món. Allà hi viu en BAO, un ós panda, el protagonista de la nostra història. 

En Bao, és un ós com tots els altres, l'única cosa que li passa és que és una 
mica despistat! En Bao te molts amics ossos panda com ell, en Shum, la Xia i 
en Hai.  

Tots recorden el dia que van anar d’excursió al bosc. Havien descobert un lloc 
preciós, havien gaudit del berenar i tornaven cap a casa, abans no es fes fosc. 
Van tornar pel mateix camí per on havien vingut, anaven tots junts, cantant i 
gaudint del paisatge, fins que en Hai es va adonar que en Bao no era amb ells!  

Van sentir una veueta que deia: “sóc aquí! Al costat d’un cirerer.  

Aquell dia, van passar una mica de por, però ara ho recorden rient! 

També, riuen, i molt, quan recorden el dia en que en Bao va xocar amb un 
fanalet i va caure de la bicicleta. Aquell dia, tornaven cap a casa, venien del 
festival de fanalets, un espectacle preciós que es celebra a tota la Xina.  

En Bao, anava amb la bicicleta parlant amb la Xia, i quan va mirar endavant no 
va veure el fanalet que hi havia, va xocar, es va fer un gran ensurt i va caure de 
la bicicleta fent un gran terrabastall!!!  

Quan van veure que en Bao, que només feia que riure i dir: “no l’havia vist, no 
l’havia vist!! ” tothom es va posar a riure! 

Els seus amics, ja li diuen Bao el distret o Bao el despistat! I a ell, li sap una 
mica de greu... 

 

 



La mare d'en Bao ja feia temps que veia que alguna cosa no anava del tot bé.  

I així és com un matí ben assolellat, en Bao, la seva mare, i els seus amics van 
a visitar a l’oftalmòleg. Li explica que nomes ha de llegir unes lletres que hi ha 
al fons de la sala.  

Ja ho tenim!! Diu el metge.  Bao, tu el que necessites són unes bones ulleres!! 

I com es de difícil trobar unes bones ulleres!! En Bao se’n prova un munt 
d'ulleres!!  

Ulleres amb forma d’estrella, ulleres massa grans, ulleres triangulars, ulleres 
massa petites, ulleres amb forma de cor,... 

Però finalment en Bao troba les ulleres que mes li agraden! Les seves ulleres 
noves!! 

Des d’aquell dia,  en Bao ja no es tant despistat,  i tots estan molt contents   

Ell i els seus amics, segueixen buscant aventures, perquè.... què seria d’uns 
ossos panda sense aventures genials enmig del bosc de bambú? 

Fi  结束 
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