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En Gos Pudent i en Gatxafat juguen
al seu nou joc preferit, «digue’m el
que t’han llançat al cap i et diré si
fa mal o no», quan de sobte un tub
d’escapament aterra al cap d’en
Pudent. Els llançadors són dos vells
coneguts: el basset de la jaqueteta i
el caniche del serrellet.
—Hola, penjats. Anem a passar el
cap de setmana en una granja. Voleu
que us portem res? Un ou podrit,
potser? —pregunta el basset.
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—La mamà diu que ens portarà
a muntar en poni, un poni amb
serrellet —diu el caniche—. Voleu
venir?
—No, gràcies, ens agrada més la
ciutat que el camp.
Però en realitat a en Gos Pudent
sí que li agradaria córrer darrere les
gallines i enllefernar-se les potes
amb els fems. Així podria saber si
les gallines tenen dents i si és veritat
que les vaques riuen. Mentre hi
rumia, sent de lluny una nena que
somica.
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—Un altre cop una nena que ha
perdut una nina? No pot ser! —es
lamenta en Gatxafat.
—Anem a consolar-la —proposa
en Pudent.
I en sortir del cubell, troben una
nena sota un cotxet.
—Que has perdut la teva nina?
—li pregunta en Gos Pudent.
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—No, he perdut una roda —diu
la nena, incorporant-se.
—Ostres, vas molt bruta —diu
en Gatxafat.
—Tu també vius en un cubell
d’escombraries? —li pregunta en
Pudent.
—No, visc a la Granja de les
Gallines Milous. M’he perdut al
bosc mentre buscava el meu conillet
d’Índies.
—Pobra nena... Com et dius? —li
pregunta en Gos Pudent.
—Em dic Cotxeta, perquè de
petita em van abandonar en un
cotxet —explica la nena.
—A mi em van abandonar en un
cubell d’escombraries —li diu en
Pudent per reconfortar-la.
La nena intenta reparar el cotxet,
però està tan cansada que es queda
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adormida. Mentrestant, en Gos
Pudent es mira un sobre de sopa
buit amb una gallina dibuixada.
«M’encantaria ser gos guardià...,
guardià de gallines», pensa.
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Quina nena més despistada

L’endemà al matí, quan es desperta,
la Cotxeta prova d’empènyer el seu
cotxet, però no es mou i es posa a
plorar desconsolada.
—No aconseguiré arribar a temps
per munyir les meves estimades...
—Gallines? —pregunta en Gos
Pudent.
—No, les meves estimades vaques!
—Apa, llavors deus conèixer la
vaca que riu, ¿oi? —pregunta en
Pudent.
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—No, en persona no —contesta
la Cotxeta.
En Gos Pudent no en sap res, de
vaques, però sí que sap trobar coses
a la brossa.

—Mira això, Cotxeta.
—Oh, una roda per al meu cotxet!
Estic salvada, visca!
Però, a diferència d’en Gos Pudent,
que de cervell només en té la meitat
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i s’oblida pràcticament de tot, la
Cotxeta no s’ha oblidat d’un detall
d’una certa importància: no sap com
tornar a casa.
—El gegant verd em castigarà si
no arribo a la granja abans que canti
el gall —diu la Cotxeta.
«El gegant verd? Que estrany,
aquest nom em sona d’alguna cosa...
Deu ser una marca de pinso», pensa
en Pudent.
La Cotxeta explica als seus nous
amics que en realitat el gegant
verd és el propietari de la granja on
viu, i que l’obliga a treballar cada
dia des que surt el sol fins que es
pon.
—No passis ànsia, tinc una idea
—diu en Gatxafat—. Recordes si
has perdut res durant el camí? Potser
podríem seguir-ne el rastre.
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La Cotxeta mira atentament el
seu cotxet.
—Ah, doncs mira, sí, vaig perdre
una samarreta sense mànigues i uns
pantalons sense camals. Soc tan
despistada... —confessa.
—Doncs llavors no està tot perdut!
—celebra en Gatxafat.
«No ho entenc, ¿que no acaba
de dir que ho ha perdut tot? En
què quedem?», se n’estranya en Gos
Pudent, tan perdut com sempre.
En Gatxafat explica el pla que
s’ha empescat al seu amic pestilent:
—Per trobar el camí que va a
la granja, hem de seguir el rastre
de la roba que la Cotxeta ha anat
deixant... pel camí.
—Tant de bo també hagi perdut
un os ben gros —s’il·lusiona en Gos
Pudent.
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Però durant el trajecte només
troben un rosegó de pa sense molla,
una ampolla sense aigua i un fil de
llana sense cabdell.
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