
Adaptació del conte “El ratón a la orilla del mar”  
Arnold Lobel:  Fabulas. Alfaguara. Madrid 1980 

 

Un ratolí a la vora del mar 

 
Hi havia una vegada un ratolí espavilat i molt curiós, que vivia amb 
els seus pares en un lloc lluny del mar. Cap dels tres no havien 
estat mai al mar, no l’havien vist ni sabien com era. 
 
Un dia, el ratolí va dir al seu pare i a la seva mare que se n’anava 
a la vora del mar, per a poder-lo veure. 

—  Ens deixes patint —digué el seu pare—. Pensa que el món és 
ple de paranys, no te n’hauries d’anar. 

— Ja he pres una decisió —digué el ratolí amb fermesa—. No he 
vist mai el mar, i ja és hora que el pugui veure; ja res no em 
pot fer canviar d’idea. 

— Llavors, fill meu, ja no et podem aturar. Però vés molt amb 
compte de no prendre mal. 

L’endemà mateix amb la primera llum de l’alba, el ratolí va 
emprendre el seu viatge; i, encara no havien passat unes hores, el 
ratolí ja va saber què era la por i el perill. 
De sobte del darrere d’un arbre sortí disparat un gat que digué: 

— Quin ratolí més tendre! Aquest m’anirà bé per esmorzar; al 
matí tinc molta gana. 

El ratolí, esglaiat, féu un bot, per escapar-se de les urpes del gat 
afamat; i fugí espantat a tota velocitat, però amb una bona 
esgarrapada a la cua . 
A primera hora de la tarda el ratolí ja estava molt cansat, espantat, 
ensangonat i masegat de tants atacs que havia sofert. Tots aquells 
animals, que anava trobant pel camí, ocells, serps, llops, tenien 
gana i se’l volien menjar; i, a més, havia perdut el bon camí unes 
quantes vegades. 
Després d’aquell llarg dia ple d’aventures i penúries, arribà el 
moment que el sol es ponia i venia el vespre, quan el ratolí 
enfilava l’últim turó que li permetria de veure el mar. 
En ser a dalt de tot, quedà meravellat en veure aquell mar. 

—  Que bonic! Exclamà. En aquell moment pensà que li 
agradaria que el seus pares fossin allà per a poder 
contemplar aquella immensa bellesa. 

El ratolí es quedà quiet i en silenci, durant molta estona, gaudint 
de tot el que veia al seu davant.  
 


