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a Fina For miga és una girafa eixerida com n’hi
ha poques. Com s’explica sinó que, a pesar de ser
la més petita del ramat, sigui la que viu més
aventures? Poques companyes seves s’atr evirien
a entrar en una cova més fosca que la gola d’un
lleó; i hauríem de veur e com s’ho farien per
sobreviure tota una nit allunyades del ramat, perdudes enmig
de la sabana i envoltades d’un r eguitzell de fer es més aviat
inquietants. Però la Fina For miga és una girafa r ealment
excepcional, i gràcies a la seva deter minació i confiança és
capaç de sortir air osa de les situacions més compr omeses!
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Grogues amb taques marrons

Com tothom sap, les girafes som grogues. Grogues amb taques marrons.
Les girafes som molt presumides, això també ho
sap tothom. Ens encanta ventar les nostres enormes
pestanyes. Ho fem per coqueteria, perquè ens agrada que se’ns mirin.
El que no sap tanta gent és que les girafes tenim
nom. Nom i cognom. Els noms més freqüents són
Fina, Flor i F ilomena. Són noms masculins i feme nins alhora. És tan normal ser l’à via Fina com l’avi
Flor. Com que unes i altres ens diem igual, de Fines,
Flors i Filomenes n’hi ha un munt. Per distingir-nos
entre nosaltres, les girafes usem una espècie de cognom que ens identifica. La Filomena Flaca, com és
fàcil de suposar, es diu així perquè és la més prima
9
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del ramat. En Fina Fatigat és molt mandrós i sempre
diu que està cansat. La Flor Fums , per la sev a banda, és una girafa molt creguda. Les noies del ramat
estaven completament embadalides amb en Filomena Fruita. El cognom li v enia perquè deien que era
molt dolç. Devia ser veritat, perquè els lleons el van
devorar fa poc menys d’un any i no en van deixar ni
les peülles.
Jo, que sóc una girafa nena, em dic Fina Formiga.
El meu cognom no m’acaba d’agradar, però això no
em preocupa g aire. A vegades, el cognom v aria en
funció de com canvia la girafa. Si amb el pas dels
anys la Filomena Flaca s’engreixés més del compte ,
l’acabaríem anomenant Filomena Farcida.
En algunes ocasions –no sempre–, les girafes
són altíssimes i tenen les cames i el coll llargs , molt
llargs. Això té avantatges i inconvenients.
Els principals avantatges són:
Veure que arriben els lleons d’una hora lluny.
Arribar a la capçada dels arbres per menjar
així les fulles que cap altre animal pot abastar.

-se

Fer força goig quan es camina amb la silueta re tallada contra el sol.
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Els principals inconvenients són:
Patir torticolis i mals de coll de tota mena.
Xocar de cap amb les branques dels arbres.
Haver d’agenollar-se per beure l’aigua dels bassals.
És clar que hi ha tants a vantatges com inconv enients. És una idea que compartim girafes de totes
les edats. Els meus pares, sempre que els ho comento, diuen que tinc molta raó . I no diguem la mev a
germana! De fet, va ser ella qui me’n v a fer adonar.
És un as, la meva germana. Es diu Flor Formosa (és
molt ben plantada), però si f os per mi es diria Flor
Fenomen.
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