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Lolita Bosch
Aquest gos és tot un jardiner!
Dibuixos d’Ester García

Aquest gos té unes habilitats molt 
especials! Cada nit, sense que els amos 
se n’assabentin, es dedica a treballar 
l’hort: arrenca les males herbes, té cura 
de les tomaqueres..., però quan arriba 
el dia, està molt cansat. Com s’ho farà?

Lolita Bosch i Ester García donen vida, 
amb paraules i dibuixos, a aquest gos 
que ens ho farà passar d’allò més bé 
entre les plantes del seu hortet.
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Hi havia una vegada un gos que 

no volia ser gos, sinó jardiner.

Aquest conte és per al Gos, 
que tinc la sort que viu 
amb mi des de fa deu anys
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I quan ningú no se’l mirava, anava 

fins a l’hort a treure’n les males 

herbes amb les dents. També feia 

forats amb les potes i desenterrava 

amb la cua les plantes que després 

trasplantava amb la boca.
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Era tot un jardiner i s’ho passava 

molt bé... quan ningú no el veia, 

és clar. Perquè si algú l’hagués vist, 

ja podeu pensar que l’haurien fet 

sortir de l’hort, haurien tapat a 

corre-cuita els forats dels recs i 

li haurien netejat la cua amb 

un raspall ben dur.

I el que aquell gos volia era deixar 

d’amagar-se i poder treballar 

a l’hort tot el dia. Plantar-hi verdura 

exòtica, tot tipus de tomàquets, 

d’enciams i de carabasses... Aleshores 

sí que tindria un senyor hort! I fins 

i tot faria rodar síndries per terra i 

amagaria les maduixes al darrere 

dels melons de tot l’any!

I els amos... ai, els amos! Menjarien 

els naps més bons del món!
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Però tot allò era un somni, 

perquè aquell gos tan entusiasta i 

tan treballador no sabia com podria 

fer tot allò que volia sense un bon 

equip de jardineria. Li caldria un 

vestit de jardiner, unes bones botes, 

un davantal com Déu mana i un 

barret per al sol! I ja posats  

a demanar, voldria un rasclet, 

una pala, una bona regadora 

i un caveguet.

Però la veritat és que no tenia cap 

manera d’aconseguir tot allò que li 

calia per tenir el millor hort del món, 

perquè com podia demanar res, 

si no parlava?
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Així que cada dia que passava era 

igual: de nit, quan els amos dormien, 

el gos sortia pel forat de la gossera de 

la porta de la cuina. Llavors anava 

fins a l’hort de puntetes i treia males 

herbes amb les dents. Després feia 

forats amb les potes vigilant de 

no fer fressa, desenterrava 

una planta amb la cua 

i en trasplantava 

una altra amb 

la boca.
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