
 

ENRENOU A LA CUINA 

Aquell dia, a la cuina, 

tothom es revoltà, 

obriu bé les orelles, 

us explicaré què hi passà! 

 

El ganivet no parava 

de punxar els altres; 

se li van unir plat i got, 

morter, saler i cassó. 

 

«Si faltem a taula, 

serà impossible menjar, 

i les xiques, sense nosaltres, 

res hi podran preparar.» 

 

Per contra, el tapet, 

que era el més intel·ligent, 

deia que tots junts 

serien més eficients. 

 

El ganivet el va tallar: 

«No parles sense conéixer: 

som els més importants, 

i elles ho han de saber.» 

 

  



 

«Heu d'acceptar-ho totes, 

va dir el plat convençut: 

els xics som millors, 

i més reconeguts.» 

 

La cullera, que tenia 

menys cintura que cap, 

va reunir totes les xiques, 

sense que n’hi faltara cap. 

 

Entre totes van decidir 

que havien d'actuar, 

i demostrar als xics 

que valien igual. 

 

«Tirarem avant 

el dinar sense cap ajuda; 

hem de treballar juntes 

i lluitar totes a l’una.» 

 

«L'escudella suplirà 

el plat en la seua comesa.» 

La solució, la safata, 

ja ens l’ha tramesa. 

 

Les estovalles van volar 

com avions de paper, 

i a la taula van aterrar 

per substituir els tovallons. 



 

Dues broquetes, molt unides, 

es van oferir per intentar 

suplantar la forqueta 

en la seua funció de punxar. 

 

La copa, amb la seua elegància, 

estava molt enfadada, 

per només comptar amb ella 

en ocasions de gala: 

 

«Jo, a taula, ocuparé 

el lloc del senyor Got: 

encara que jo siga molt fina, 

molt bé treballaré.» 

 

«Quin riure!», va dir el saler, 

amb la seua gràcia habitual, 

«quan presenten la carn, 

sense res per a tallar!» 

 

La navalla va alçar la veu 

amb un to molt tallant: 

«Jo substituiré el ganivet, 

que es creu molt important.» 

 

Els xics que es van asseure 

al prestatge per a mirar, 

van veure com elles van aconseguir 

els problemes superar. 



 

 

«Ens hem equivocat», 

va dir el cassó amb vergonya, 

«una gran intel·ligència 

ens han demostrat.» 

 

 

No hi ha ningú més important, 

tothom som igual, 

hem de treballar junts, 

i els altres valorar. 

 

A partir d'aquella vesprada, 

a taula l'harmonia va regnar: 

els xics les van respectar 

i el problema es va acabar. 

 


