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Diuen que a la sabana africana hi vivia una petita girafa que es deia Mila. 

Un matí, quan els seus pares la varen anar a despertar, van veure que estava molt 

malalta: tenia els ulls vermells, lleganyosos i tan enganxats que no podia ni obrir-los!; 

les orelles tapades; la boca plena de llagues; la llengua fosca, fosca, i el coll amb unes 

amígdales tan grans i envermellides que encara que volgués no hi passava cap paraula. 

Tenia la panxa botida i ben rodona. Semblava que s’hagués empassat un globus i hi 

tenia unes punxades que la feien cargolar. Les quatre potes li feien tant de mal que era 

incapaç d’aixecar-se i, encara menys, de fer una passa. Semblaven de mantega, 

incapaces de sostenir-la, li feien figa. 

Els seus pares en veure-li les taques tan pàl·lides, aquella llengua tan fosca i que no 

deixava de queixar-se de mal de cap, varen decidir dur-la a l’hospital. 

Quan van arribar-hi, es va crear un gran enrenou. Tenia tants mals que la varen visitar 

sis metges diferents. 

La neuròloga li va mirar el cap i li va començar a fer preguntes:  

–Que has estat moltes hores al sol?  

 
 



–Que has dormit poc?  

–Que has estat molta estona a l’ordinador? 

L’oculista li va mirar els ulls i li va començar a fer preguntes:  

–Que tens alguna al·lèrgia?  

–Que has anat a la piscina?  

–Que has plorat? 

L’otorinolaringòleg li va mirar les orelles i el coll, i li va començar a fer preguntes:  

–Que has cridat molt?  

–Que has practicat submarinisme al fons de l’oceà?  

–Que tens mocs? 

La dentista li va mirar la boca i li va començar a fer preguntes:  

–Que menges moltes llaminadures?  

–Que et rentes poc les dents?  

–Que has llepat sutge? 

La digestòloga li va mirar la panxa i li va començar a fer preguntes:  

–Que t’has atipat d’acàcies?  

–Que has begut de les basses brutes?  

–Que no mastegues prou? 

El traumatòleg li va mirar les potes i li va començar a fer preguntes:  

–Que fas triatlons?  

–Que has pujat al Kilimanjaro?  

–Que sovint tens mal d’ossos? 

Però totes les preguntes varen tenir la mateixa i única resposta:  

–No! 

 
 



Un cop reunits els sis doctors de l’hospital i sense tenir cap explicació ni diagnòstic del 

que passava a la Mila, varen decidir d’enviar-la al “Petit Hospital del Perquè”, on eren 

especialistes en malalties estrafolàries. 

Tan bon punt l’ambulància amb la Mila i els seus pares va arribar al nou hospital, tot 

l’equip va sortir a rebre’ls. Semblava que els estiguessin esperant i que els coneguessin 

de tota la vida. Els varen acompanyar a una petita sala on els oferiren fulles fresques 

d’acàcia, brots tendres i herba fresca, que varen passar per la batedora perquè la Mila en 

pogués menjar. 

Després del dinar, varen anar a una sala ben il·luminada on els esperava l’equip 

cuidador. Asseguts tots en rotllana, el Dr. Detotcor, que era el més vell i experimentat, 

va dir: 

–Ens agradaria saber com esteu –va fer un silenci i va afegir–. Us escoltem. 

La mare de la Mila va explicar a tot l’equip com la varen veure de malalta aquell matí 

quan l’anaren a despertar i la seva experiència a l’hospital. 

–Estem amoïnats –va afegir el pare de la Mila–. Cap metge ens ha sabut dir què 

li passa. 

La infermera Moltspetons, que s’estava asseguda al costat de la Mila, li va amanyagar 

les banyetes i li va preguntar: 

–I tu, Mila, què ens pots explicar? 

La petita girafa es va esforçar perquè les paraules poguessin sortir per aquell coll tan 

llarg i afectat, i es poguessin escoltar... 

–Fa uns dies, quan passejava amb la resta de girafes joves a prop del llac, vaig 

veure com les lleones i els lleopards tenien una baralla molt forta amb dents i 

urpes... Es mossegaven i s’esgarrapaven. Lluitaven per decidir qui es quedaria 

sota del baobab. Deien que tots no hi cabien, que eren  massa colla! Jo no podia 

 
 



creure el que veia. Des de llavors els meus ulls s’han posat malalts... No hi puc 

veure bé. 

–Al capvespre, mentre menjàvem fulles de les mates més saboroses de la plana, 

vaig escoltar com les mares hienes insultaven, escopien i es reien del vell 

hipopòtam coix... Li deien unes coses horroroses. Jo no podia creure el que 

escoltava. Des de llavors les meves orelles s’han posat malaltes... No hi puc 

escoltar bé. 

–L’endemà a la sortida del sol, ens va despertar el bramul de l’elefant que ens 

avisava del perill. S’acostaven homes caçadors. Totes les girafes vàrem córrer i 

córrer sense mirar enrere fins a arribar a l’altre costat dels bassals. Els adults 

feren el recompte de tots els cadells de girafa, però faltava la petita Júlia, que 

no va arribar mai. Jo no podia entendre la buidor que sentia en pensar que no la 

veuria mai més. Des de llavors la meva panxa s’ha posat malalta... No puc pair 

bé. 

–Ahir a la darrera assemblea dels animals de la sabana, ens varen comunicar 

que estàvem obligats a deixar-la i a traslladar-nos a la zona dels grans llacs. Jo 

no podia entendre aquella injustícia. Des de llavors les meves potes s’han posat 

malaltes i... No puc caminar. 

 

La veu de la Mila cada vegada era més forta, les paraules a poc a poc anaven sortint 

millor, les llàgrimes començaven a rodolar pel seu rostre i semblava que el color caoba 

li retornava a poc a poc a les taques. 

Tot l’equip de l’hospital observava tendrament i escoltava amb atenció la Mila... 

–Bé –va dir el Dr. Femhojunts–. I ara com et sents? 

 
 



–Em sento molt trista i perduda perquè vull entendre tot el que us he explicat, 

vull entendre per què els adults diuen una cosa i en fan una altra,per què 

s’omplen la boca parlant de la pau si no saben viure-hi. 

La Mila cada vegada es trobava millor: el cap ja no li feia mal, ja podia obrir els ulls, hi 

sentia molt millor, la panxa tornava a tenir la seva forma, les cames començaven a 

gronxar-se a la cadira. La seva llengua, però, continuava igual de fosca. 

La Dra. Visccomvull va somriure i li va dir:  

–Em sembla que pateixes el mateix virus que la resta de cadells que han 

ingressat al nostre hospital; el virus de “pocahoentenc”. Es tracta d’un virus 

que pateixen els éssers més sensibles del planeta i crec que el nostre equip et 

podrà ajudar. Hauràs d’estar uns dies ingressada per veure com respons al 

tractament. 

Els pares girafa sospiraren alleugerits i la petita Mila va fer un gran somriure! 

Al “Petit Hospital del Perquè” feien uns tractaments ben curiosos. Els cadells ingressats 

feien llargues passejades amb l’equip cuidador i observaven meravelles com la rosada 

del matí o la pluja d’estels de la nit, que eren remeis per als seus ulls. 

Escoltaven sons preciosos com les onades del mar o el vent que mou les fulles dels 

arbres, que eren remei per a les seves orelles. 

Tenien llargues xerrades sobre el que sentien, sobre tot allò que vivien, que eren remei 

per als seus colls. 

Cercaven brots tendres i frescs per cuinar entre tots receptes boníssimes, que eren remei 

per a les seves panxes. 

S’estiraven a la sorra calenta del desert o es banyaven a les fresques aigües del riu, que 

eren remei per a les seves potes. 

 
 



Veient la bona evolució de la Mila, l’equip va decidir que ja estava preparada per tornar 

amb els seus a la sabana. Tot i això, tenia un símptoma que no havia desaparegut, la 

llengua de la Mila no deixava de ser fosca. 

Els pares i la petita girafa van tornar cap a la sabana. En arribar, tota la comunitat 

d’animals varen anar a rebre’ls. La família va explicar que la Mila s’havia posat malalta 

pel virus del “pocahoentenc” i que, tot i que es trobava molt millor, continuava amb la 

llengua ben fosca. 

Diuen que després d’escoltar a la Mila, explicant la seva malaltia, els animals adults 

sentien que alguna cosa havien de canviar, però...  Què? Què havien de canviar? I com 

fer-ho? 

Per més que hi pensaven, els adults no trobaven la solució. 

Una nit la petita Mila no podia dormir. Pensava en veu alta:  

–De quina manera podríem ajudar els adults a fer el canvi?  

Estava segura que la llengua fosca tenia alguna cosa a veure amb la capacitat de no 

parlar per parlar, d’actuar amb coherència i de fer el que es diu. Es podrien tenyir la 

llengua la resta de girafes? Com podrien tenir la llengua fosca, fosca com la nit? La 

Mila va veure com la lluna li picava l’ullet i baixava del cel acostant-se a uns matolls. 

–Vine, Mila, mira!  –la lluna il·luminava una zona dels matolls com si fos una 

llanterna–. Nabius, prunes i móres! Aliments foscos. 

–Genial! –va xisclar–. Gràcies, lluna!  

Però la lluna ja no feia de llanterna i ja tornava a ser al lloc de sempre, a dalt del cel. La 

Mila no sabia si havia estat un somni o una realitat, però va tornar al grup on tot era 

silenci i es va adormir amb un gran somriure perquè ja havia trobat la solució. 

Al matí va avisar els cadells perquè es trobessin a la zona dels matolls i els va explicar 

el somni, o la realitat, de la trobada amb la lluna. Nabius, prunes i móres van ser els 

 
 



aliments de les petites girafes els mesos següents, les seves llengües a poc a poc ja 

s’anaven enfosquint..., però si bevien aigua molt freda, la llengua perdia la foscor. El pla 

no acabava de funcionar. 

Aquella nit, era fosca, fosca. La Mila després de l’experiència amb la lluna no ho va 

dubtar ni un moment i en veu alta va demanar:  

–Negra nit, negra nit, podries ajudar a tenyir-nos la llengua ben fosca a totes les 

girafes?  

I la petita girafa va caure en un son profund i dolç, sentint que la fosca nit la gronxava 

suaument. 

La primera llum del sol va fer que la Mila s’aixequés més ràpid que mai. 

–Mama, mama, ensenya’m la llengua, si us plau!  

La mare va treure la llengua i... Sí! Tenia la llengua fosca, fosca. Va anar corrents a 

despertar el seu pare.  

–Papa, papa, ensenya’m la llengua, si us plau! 

I sí! Una altra llengua fosca.  

La Mila saltava i xisclava. Va despertar un per un tots els adults i cadells per veure com 

tenien la llengua.  

–Sí, sí, és fosca! –No deixava de repetir.  

Algunes girafes anaren a emmirallar-se a les basses perquè era difícil de creure. Totes 

s’havien despertat amb la llengua negra. Estaven contents, adults i cadells! 

Des d’aquell moment la seva espècie, les elegants girafes, serien les encarregades de 

recordar per sempre més amb la seva llengua fosca el missatge que la Mila els havia 

ensenyat: “Als petits ens agrada molt sentir els grans parlar de pau, però encara ens 

agradaria més aprendre a viure-la”. I així va ser. 

 
 


