
El cargol i l'herba de poliol

Una vegada hi havia un cargol que era com tots els cargols. Tenia dues banyes, una closca i
caminava molt a poc a poc. La cosa que li feia més il·lusió era conèixer el Sol. Per això, un dia, el
cargol es va posar a caminar cap al Sol.

-Si camino i camino cap al Sol, arribaré fins allà on viu i li podré dir hola.

El cargol va caminar i caminar cap allà on viu el Sol, però mai no hi arribava, perquè el Sol viu
molt lluny. Ara bé, es va cansar molt. I cosa encara pitjor: va agafar mal de panxa.

Quin mal de panxa que tenia el pobre cargol! No sabia què fer perquè li passés. Fins que va tenir
una idea. "Ja sé què faré", va pensar el cargol. "Buscaré una herba de poliol, l'arrencaré i me'n faré
unes sopes. Em prendré les sopes i el mal de panxa em passarà".
I ben content, el cargol va buscar i buscar, fins que va trobar una herba de poliol.

L'herba de poliol era alta i feia molt de goig. El cargol es va posar a estirar-la. Però vet aquí que
l'herba era tan forta que, per molt que estirava, no aconseguia arrencar-la.

Per allà passava una granota, verda com un enciam, fent "rac, rac". Només de veure el cargol que
estirava, li va preguntar:

-Què fas?

I el cargol va respondre cantant:

Vull arrencar aquesta herbeta, aquesta herbeta
Vull arrencar aquesta herbeta de poliol
-Que he agafat mal de ventre anant a conèixer el Sol.

I la granota, com que va veure que tot sol el cargol no se'n sortia, el va voler ajudar. Es va agafar
ben fort a la closca del cargol i va estirar amb ell. Però per molt que el cargol i la granota
estiraven, no aconseguien arrencar l'herba de poliol.
Al cap d'una estona va passar per allà un conill, amb les orelles llargues i cara d'espavilat. Quan va
veure el cargol i la granota, els va preguntar:

-Què feu?

I la granota va respondre cantant:

Ajudem el cargol a arrencar l'herba, a arrencar l'herba
Ajudem el cargol a arrencar l'herba de poliol.
-Que ha agafat mal de ventre anant a conèixer el Sol.

I el conill, quan es va adonar que el cargol i la granota necessitaven un cop de mà, va decidir
ajudar-los a arrencar l'herba de poliol. El conill es va agafar ben fort a la granota i es va posar a
estirar. Però per molt que el cargol, la granota i el conill estiraven, l'herba de poliol no es deixava



arrencar.

Més tard, va passar per allà un gat. Era un gat negre que tenia una cua tan llarga, que la portava
ben enroscada perquè no li toqués a terra. Quan el gat va veure el cargol, la granota i el conill, els
va preguntar:

-Què feu?

I el conill va respondre cantant:

Ajudem el cargol a arrencar l'herba, a arrencar l'herba
Ajudem el cargol a arrencar l'herba de poliol.
-Que ha agafat mal de ventre anant a conèixer el Sol.

I com que el gat va veure que el cargol, la granota i el conill no se'n sortien, els va voler ajudar a
arrencar l'herba de poliol. Per això es va agafar ben fort al llom del conill i es va posar a estirar.
Però per molt que el cargol, la granota, el conill i el gat estiraven, no hi havia manera d'arrencar
l'herba de poliol.

Al cap d'una estona, va arribar un gos. Era un gos amb quatre potes, dues orelles i una cua, com
tots els gossos. I amb cara de ser molt bon jan. Quan va veure tota aquella filera d'animals estirant,
els va preguntar:

-Què feu?

I el gat va respondre cantant:

Ajudem el cargol a arrencar l'herba, a arrencar l'herba
Ajudem el cargol a arrencar l'herba de poliol.
-Que ha agafat mal de ventre anant a conèixer el Sol.

I és clar, el gos, tal com havien fet els altres animals, els va voler ajudar. Per això es va agafar ben
fort a la cua del gat i es va posar a estirar.

I estira que estiraràs, ves per on que el cargol, la granota, el conill, el gat i el gos no van aconseguir
arrencar l'herba de poliol. Tot i que no van aconseguir arrencar-la, van estirar tan fort que van
veure caure de cul a terra. Patapam! I van quedar en silenci absolut.

Fins que al cargol se li va escapar el riure.

-Ha, ha, ha -reia el cargol-. Quina patacada! Ha, ha, ha!

I és clar, el cargol va encomanar el riure a la granota. I la granota el va encomanar al conill. El
conill va encomanar el riure al gat, i el gat al gos. I van acabar tots plegats petant-se de riure.
I és clar, quan ja feia una bona estona que reien, el cargol va dir:

-De tant riure, sabeu què ha passat? Que ja m'ha passat el mal de panxa!

I vet aquí un cargol, una granota, un conill, un gat i un gos..., que aquest conte ja s'ha fos.
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