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Hi havia un galliner allà dalt a la muntanya ple de gallinetes, gallibrutes,
galliplims, gallinautes, gallinoves, gallisàvies, gallitafaneres... Els seus habitants
vivien en harmonia, fins que arribà el gall Gaietà i la vida començà a fer-se una
mica dura per a les gallines. Gaietà els feia la vida impossible i fins i tot volia
robar els somnis de les boniques gallines.

Una història per als més menuts, a través de la qual se sensibilitzen
envers la violència masclista. Un conte divertit però que ens mostra diversos
temes transversals, valors amb què educar els xiquets, com són: el
maltractament, la solidaritat, el companyerisme, la imaginació, el poder de
somiar i fer del món un lloc millor, fins i tot apareix un petit homenatge a les
Mares de la Plaça de Maig a Argentina. Un conte per a llegir, però també per
ser contat per les mares, els pares i els mestres.
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Quan ja havien decidit abandonar la lluita, arribà la
Gallinauta, coixejava un poquet i tenia algunes moradures pel cos, però ja
estava curada, ella era molt forta. Havia escoltat el que deien les seues
companyes i digué:
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