
La gallineta rossa

Coc-coc. Coc-coc. La gallineta rossa canta i balla.
Coc-coc.La gallineta rossa ara viu feliç i contenta. Pobreta, ja s'ho mereix. Especialment després
de l'ensurt que va tenir fa uns dies. Renoi, una mica més i no ho explica.
La gallineta rossa és una gallina xica, tica, camacurta i ballarica. Viu en una granja dels afores de
la ciutat i es passa tot el sant dia picotejant al terra i cantant coc-coc, coc-coc.
La gallineta rossa té un plomatge que és l'enveja de totes les gallines. I té una cresta i unes galtes
d'allò més vermelles. I uns ulls rodons com plats amb els quals localitza els cucs d'una hora lluny.
I unes ales molt grosses amb les quals no s'aixeca un pam de terra.

Però un dia, mentre estava concentradíssima buscant granets de blat de moro, la gallineta rossa no
es va adonar que pels voltants de la granja hi vagava el llop ferotge. El terror de les gallines.

-Mmmmm! Quina gana que tinc. Mira quina hora és i encara estic en dejú -es deia el
llop obrint la boca i fent queixalades a l'aire-. A veure si en aquesta granja puc caçar
una bona gallina que m'ompli el forat que tinc a la panxa.

El llop ferotge estava decidit a menjar-se una gallina.
I aquest és l'ensurt que va tenir... La gallineta rossa.
La gallineta rossa

El llop ferotge va entrar a la granja sense fer soroll, caminant de puntetes fins a amagar-se darrere
d'un arbre.

-Mmmmm! Ensumo carn fresca! -va dir el llop des del seu amagatall.

De sobte, el llop va descobrir la gallineta rossa, que passejava tranquil·lament, coc-coc, coc-coc,
sense advertir el perill que l'amenaçava.

-Guaita quina gallina més rossa i més maca. Ha de ser boníssima amb samfaina!
-pensava el llop mentre esperava el millor moment per sorpendre la gallina.

Però vet aquí que, pit-pit, una merla tafanera contemplava l'escena des de les branques més altes
de l'arbre. I conscient del risc que corria la pobra gallineta rossa, la merla va decidir ajudar-la a
escapar del perill.

Caram! Potser feia tard, la merla. Perquè el llop ferotge va agafar la gallineta rossa pel coll i...
catacrac! La gallina ja era dins del sac. I per evitar que es pogués escapar, el llop va lligar el sac
ben lligat amb un nus doble i un llaç.

-Pit, pit, pit. He de salvar la gallineta rossa o la pobreta acabarà a la panxa del llop -va
exclamar la merla tota esverada-. Tinc una idea!

La merla va baixar de l'arbre, es va situar a una distància prudencial del llop, no fos cas que
l'enxampés, i aleshores va començar la pantomima fent veure que no podia volar perquè tenia una
ala trencada. Mira que n'és, de comedianta, aquesta merla!



Amb el
suport de

L'engany va funcionar i la fera va caure a la trampa de quatre grapes.

Mentrestant, la gallineta rossa va sortir del sac, coc-coc, coc-coc, i, ben de pressa, va posar un bon
roc en el seu lloc.
La gallineta rossa va lligar el sac de nou, amb la intenció de deixar-ho tot igual, i girant cua, se'n
va anar xino-xano cap al seu estimat galliner.

Quan la merla va veure que la seva amiga la gallina ja era lliure, va fer un saltironet, pit-pit, i es va
posar a volar tot burlant-se del llop.

-Maleïda merla -va rondinar el llop molt empipat-. M'has fet perdre el temps! Vola,
vola, que ja t'agafaré.

Resignat, el llop va fer mitja volta, es va carregar el sac a l'equena i va fer via cap al seu cau,
disposat a menjar-se la gallina.

-Si vull cuinar la gallina, necessitaré una mica de llenya per fer un bon foc -va pensar
el llop en veu alta.

El llop va recollir unes quantes branques seques i les va anar posant en cercle.
Després, el llop hi va posar la seva cassola preferida i, tot seguit, va encendre el foc perquè la cosa
anés fent xup-xup.

-Mmmmm! Quina oloreta que fa! -es rellepava el llop-. Potser ha arribat el moment
de llançar la gallina a la perola.

Poc es podia imaginar el llop que, dins del sac, no hi havia res per menjar.
Perquè quan el llop va abocar el sac a la cassola, catacrac! No en va sortir la gallineta rossa sinó
un pedrot que patatxaf! Ho va esquitxar tot.

La gran esquitxada va agafar el llop per sorpresa. No s'ho esperava pas, això. I, com que l'aigua
bullia, va quedar tot escaldat i més vermell que un pebrot escalivat.

-Ai, ai, ai. Com pica! cridava el llop-. Algú té crema per curar-me les cremades?

I així va ser com aquella merla comedianta i tafanera, va salvar la gallineta rossa d'acabar amb
samfaina... a la panxa del llop. Pit-pit.
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