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L’ogre vermell

Hi havia una vegada un ogre vermell que vivia apartat en una enorme 
cabana vermella en el vessant d’una muntanya, molt a prop d’un llo-
garet. Tenia una grandària gegantina i infonia tanta por a tothom, que 
ningú volia tenir tracte amb ell. La gent de la comarca pensava que era 
un ésser maligne i una amenaça constant, sobretot per als nens.

Com d’equivocats n’estaven! L’ogre era un tros de pa i estava desitjant 
tenir amics, però no trobava la manera de demostrar-ho: quan sortia a 
l’exterior, tots els habitants del poble començaven a cridar i fugien cap 
a ca seva. Al final, no li quedava més remei que quedar-se tancat a la 
seva cabana, trist, avorrit i sense més companyia que la seva ombra.

Va passar el temps i el gegant ja no va poder aguantar més tanta so-
litud. Li va pegar moltes voltes a l’assumpte i es va decidir a posar un 
cartell a la porta de casa: 

No em tingueu por. No soc perillós.

La idea era molt bona, però quan va sortir per penjar-lo a la maneta, 
uns nois el van veure i van arrencar a córrer aterrits.

Desesperat, va trencar el cartell, es va ficar al llit i va començar a plorar 
amargament.

—Que infeliç que soc! Jo només vull tenir amics i fer una vida normal! 
Per què em jutgen pel meu aspecte i no volen conèixer-me?

A l’habitació hi havia una finestra enorme, com corresponia a un ogre 
de la seva mida. Un ogre blau que passava casualment per allà, va es-
coltar uns gemecs i uns plors tan tristos, que se li va partir el cor. Com 
la finestra estava oberta, va treure el cap: 

—Què et passa, amic? —i l’ogre vermell li ho va explicar.

—No passis pena, jo t’ajudaré.
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1  On vivia l’ogre vermell?

2  Per què la gent li tenia por?

3  L’ogre era com la gent pensava? Raona-ho.

4  Com afectava això a l’ogre?

5  Què va decidir fer?

6  Quin efecte va tenir el que va fer?

7  Com va reaccionar l’ogre?

8  Com imagines que continuarà la història?
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