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Havia una vegada un ratolí molt bufó, que sempre sortia 
de casa seva pensant que li agradaria ser més alt. Sempre 
deia el mateix. Vull ser tant alt com una girafa però no 
tant petit com una formiga, deia el ratolí.

—Hola nois, noies!

—Aquí estic, veieu no em podeu veure! Si fos una mica 
més alt podríeu veure'm i no hauria de fer meravellés per 
fer-me veure.

Em  dic  Miau,  i  visc  prop  d'aquí.  Estic  molt  enfadat 
perquè  sempre  que  veig  a  la  meva  amiga  girafa, 
m'agradaria ser com ella.

—Què dius amic meu? Mira,  aquesta girafa és  la  meva 
amiga i es diu Lia i és molt alta.

—Veus  Miau  jo  sóc  molt  alta,  i  no  puc  passar  per  tot 
arreu, perquè cada vegada que passo per algun lloc tinc 
que baixar el coll per no fer-me mal, i poder passar per 
tot arreu.

—Sempre et queixes! Va Lia.

—A mi per exemple m'agradaria ser com tu, petit i bufó i 
no tindria problemes per anar a casa meva.

Farem una cosa. Demà portaré una cosa per fer-te més alt 
però hauràs de portar-ho durant tot el dia.

Per la tarda la girafa Lia va portar uns tacons per al petit 
ratolí,  se'ls  va  posar  i  ell  es  va  ficar  molt  content.  Va 
portar els tacons durant tot el dia, no podia entrar a casa 
seva perquè era molt gran, no podia jugar amb els seus 
amics perquè li tenien por... pel gran que era.

Quant va venir la seva amiga li va tornar i va dir el ratolí:
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—Mira Lia, et torno el tacons perquè ja no vull ser més 
alt, perquè encara amb queda molt temps per créixer.

3



Primera edició en ePUB i PDF: desembre de 2013.

Aquest relat fou presentat en la 16a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2012-2013 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

