
EL GOS
DE CASA

d'Àngel Guimerà

V E R S I Ó  A D A P T A D A  P E R  A  I N F A N T S



Hi havia una vegada un nen que
es deia Àngel, Àngel Guimerà, 

Un dia va demanar als
seus pares, l’Agustí i la

Margarita, que li
deixessin tenir un gos,

que ell el cuidaria
moltíssim, que li donaria
menjar, que l’aniria a

passejar, que el
banyaria...

que vivia en una casa del
Vendrell. 

Ell, de ben petit, sempre havia
volgut tenir un gosset.

Els seus pares, que sabien que l’Àngel era un nen molt bo, van
voler complir el seu somni, així que un dia van acompanyar
l’Àngel a la gossera municipal, on hi havia els gossos que es

perdien o no tenien casa, perquè triés un gosset.



L’Àngel va estar molt content amb
aquesta notícia que li havien donat
els seus pares. Van anar cap a la
gossera; allí va voler adoptar un
gosset petitet que hi havia amb una
cara molt divertida, i el van portar

cap a casa.

El gos, els primers
dies, estava una mica
espantat perquè encara
no coneixia la casa.

Però, quan van passar
uns quants dies, el

gosset ja va començar
a córrer per tot arreu.

Després de pensar-hi molt i molt i molt, va decidir posar-li
“GALÁN”, perquè el seu gos era molt maco i carinyós.

L’Àngel estava molt preocupat
perquè no sabia quin nom li havia

de posar al seu gos:
- Quin nom li posaré - pensava-.



I el va cridar deu
vegades, però el Galán
no sortia. La Munda
va anar a l’habitació de
l’Àngel, per veure si el

trobava: va obrir
l’armari i... res, allí no
hi era. Va mirar sota
el llit i... tampoc no hi

era. 

El Galán era un gos molt divertit,
però era molt entremaliat. Un matí
d’hivern, la senyora que cuidava
l’Àngel, la Munda, estava molt
preocupada perquè feia molta
estona que no veia el Galán.

 

- Galán, on ets? Va, vine, que
hem d'anar a passejar.

Llavors va veure que els llençols
del llit estaven tots mal posats.

Sabeu qui hi havia dins del llit? El
Galán!

 

La Munda va aixecar els llençols i
va espantar el Galán, que es va

despertar de cop!
 

 



Un altre dia, sabeu què va fer
el Galán?! La mare de l’Àngel
estava preparant un pollastre
rostit, el Galán es va posar

entre les cames de la mare i li
va fer caure tota la cassola
del pollastre per terra.

—Que entremaliat que és aquest gos! —li deia la Margarita,
la seva mare, a l’Àngel—. Si no l’eduques, l’haurem de

castigar. Fes el favor d’ensenyar-li com s’ha de comportar.

Llavors l’Àngel va tenir una idea
genial!: “Oi que ell anava a

l’escola a aprendre coses? Doncs,
el Galán també aniria a l’escola!”.



El professor va agafar el gos, li va posar una corretja per
lligar-lo i va portar-lo cap a cal Guimerà. Ai, quan la

Margarita va veure que arribava el Galán i el mestre de
l’Àngel ja s’ho va pensar:

 

- Quina una n'ha fet, ara, el Galán! -va cridar.

El Galán s’estava quiet dins la
motxilla al principi, però, quan
ja va estar cansat d’estar dins
la motxilla, va sortir i va
començar a córrer per la
classe, i tots els amics de

l’Àngel van començar a cridar:
 

- El Galán, el Galán!

L’Àngel va posar el seu gosset dins la
motxilla d’anar a l’escola i el va prendre a

classe.



El pobre Galán va arribar a casa seva tot ple de sang i, quan
la Munda el va veure, immediatament el va portar al

veterinari, el metge dels animals, perquè el curessin. Es va
posar bé molt ràpid i va tornar a jugar amb l’Àngel fins que

es va fer molt vellet.

Uf, aquest gos costa molt
d’educar -va pensar l'Àngel.

 

Però va passar el temps i el
Galán es va fer més gran i va

aprendre a
portar-se millor.

Un dia que va marxar a
passejar una estona pel
torrent, sabeu què li va

passar?! Va trobar un gos
que anava perdut, i no estava
tan ben ensenyat com el Galán,

i el va mossegar!



Quan l’Àngel s’havia fet gran i era un escriptor molt famós,
encara se’n recordava molt del seu gosset, així que va
escriure un conte, que es va dir EL GOS DE CASA. 

I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que
aquest conte, s’ha acabat.

FI



Després d'haver llegit o escoltat aquesta història,
com us imagineu que era el Galán? Era un gos
gran o petit? De quin color era? Tenia taques?

 

Feu volar la vostra imaginació i dibuixeu la vostra
versió del Galán!

Fes volar la imaginació!


