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UN EQUIP CAÇADOR

No fa gaire temps, en un lloc molt proper a Berga, hi havia una guineu
que tenia molta gana i va decidir anar a la granja d’un pagès. Allà va veure
unes gallines grasses i xerraires i se les sentia parlar d’una hora lluny. La
guineu s’hi va acostar amagada entre la gespa alta, sense que el pagès, que
era allà mateix, la veiés. Però en arribar a pocs metres de les gallines, va
topar amb una tanca de filferro amb pues.
La tanca començava arran de terra i acabava a un metre d’alçada, per
la qual cosa la guineu podia saltar-la sense dificultats. Sense pensar-s’ho
dues vegades, va flexionar les potes i va saltar la tanca de filferro. En caure
va topar cara a cara amb el pagès, que duia un bastó per aguantar-se, i,
aterrida, va veure com aixecava el pal i li clavava un cop a les costelles que
li va fer veure les estrelles.
Corrent com podia, la guineu va tornar a saltar la tanca i va córrer cap
al bosc, on es va creuar amb un llop que també es dirigia cap a la granja.
—No t’acostis pas a la granja, llop, en sortiràs malparat.
El llop, en acostar-se a la granja, va veure l’home llaurant amb un
ase gros i fort, però, amb el seu bon olfacte, va olorar la pudor del porc i
li va fer venir salivera. «Quin porquet més bo que dinaré avui.» Estava tan
embriagat pensant el plaer que seria menjar-se el porc, que es va oblidar
d’amagar-se o d’intentar passar desapercebut.
Per culpa d’aquest descuit, l’home el va veure, va deixar l’arada i va
córrer cap al llop, que encara no s’havia adonat que estava a punt de rebre.
El pagès va alçar el bastó que sempre portava i va pegar al llop que, agafat
per sorpresa, va saltar per l’ensurt i va sortir corrents cap al bosc.
Allà es va trobar el tigre. I li va dir:
—Tigre, no entris a la granja, que poc hi caçaràs.
—Ja ho veurem, això.
Quan el tigre va arribar a la vora de la granja, ja era fosc i tot semblava
tancat. En passar per la tanca va veure que els llums del mas eren apagats
i es va dirigir cap a l’estable, on olorava tots els animals. En arribar-hi, va
intentar obrir la porta, però era ben tancada des de dins, va donar una volta
a l’estable i no va veure cap altra entrada.

El tigre va intentar fer caure la porta o tirar a terra una paret, però
eren fetes de fusta forta i dura i, per molt que el tigre fes servir tota la seva
força, no se’n sortia. Abatut, va tornar al bosc.
En arribar al bosc es va trobar la guineu i el llop que es llepaven les
ferides mentre parlaven del seu intent fallit de caça. En veure arribar el
tigre, abatut i sense menjar, a la guineu se li va ocórrer una idea.
—No has tingut sort, tigre? —va preguntar-li el llop.
—L’estable és tancat des de dins i les parets són molt dures —va dir
el tigre.
—Calleu un moment i escolteu, que se m’ha ocorregut una idea d’on
tots podrem treure profit —va afegir la guineu.
Un cop els va haver explicat la seva idea, el tigre i el llop van admetre
que la guineu era molt llesta i van decidir posar el pla en marxa l’endemà.
A trenc d’alba els tres caçadors estaven dalt el turó des d’on podien veure
la masia. A mig matí el pagès va sortir a llaurar amb l’ase. Després, a l’hora
de dinar, va deixar anar les gallines. Va ser llavors que l’home va veure el
tigre, que s’havia acostat al porc i ja l’estava perseguint. Espantat, l’home
va córrer rere els dos animals que se l’enduien lluny del corral, on la guineu
i el llop ja havien saltat la tanca i començaven a agafar totes les gallines que
podien i se les emportaven cap al bosc.
El tigre, veient que ja no hi havia gallines, va fugir al bosc. El pagès va
començar a perseguir el llop intentant salvar les dues úniques gallines que
eren vives i que el llop portava a la boca. No es va adonar que la guineu es
dirigia cap a l’estable i passava per un forat a terra que entrava a l’edifici. La
guineu va obrir la porta i va conduir l’ase, que era molt obedient, al bosc.
L’home, que preferia perdre dues gallines en comptes de l’ase, va
començar a seguir la guineu i l’ase. Però estava cansat de tant córrer i ja no
podia seguir el ritme a la guineu. Llavors el llop va deixar les gallines i va
atrapar el porc, que s’havia amagat dins l’estable obert. El va matar i se’l va
emportar al bosc.
La guineu, el tigre i el llop van trobar-se al bosc amb totes les gallines,
el porc i l’ase. Aleshores van sopar i van decidir una cosa: a partir de llavors
serien un grup, un equip de caçadors!
En equip es poden fer coses que difícilment es poden fer per separat.
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