
El gat i el ratolí 

“Tanqueu els ulls i imagineu que esteu caminant per una vorera molt llarga. Al final del 

carrer, arribeu a una vella casa abandonada i no podeu evitar entrar-hi. La porta s’obri, 

grinyolant, i recorreu amb la mirada l’interior d’una habitació fosca i buida. De sobte, 

una estranya sensació comença a envair-vos. El cos comença a tremolar-vos i noteu 

que us aneu fent cada vegada més xicotets. A poc a poc, deixeu de vore el carrer 

perquè la finestra queda molt alta i continueu minvant fins al punt que el sostre 

sembla el d’una catedral, de tan lluny com queda. Noteu ara que canvieu de forma. El 

nas se us allarga i el cos se us ompli de pèl. Us adoneu que esteu de quatre potes i 

aleshores compreneu, amb horror, que us heu transformat en un ratolí!! 

Amb el nou estat, mireu l’habitació. Us heu arraconat en un extrem de l’habitació i 

veieu moure’s la porta lleugerament. Ha entrat un gat que mira al seu voltant molt 

lentament, amb indiferència. De sobte us veu, el seu cos es tensa i es dirigeix cap a 

vosaltres!! Sentiu els batecs del vostre cor, us costa respirar i noteu la fredor de la 

paret amb la qual us voleu fondre, sense aconseguir-ho. Mireu el gat i ell us mira a 

vosaltres, mentre avança, amenaçadorament... 

Què sentiu? En aquest precís instant, quines alternatives teniu? Què decidiu fer? 

Just en el moment en què el gat es disposa a llançar-se sobre vosaltres, el seu cos i el 

vostre comencen a  tremolar. Sentiu que us transformeu novament, però aquesta 

vegada creixeu. El gat sembla fer-se més i més xicotet i canvia de forma fins a 

convertir-se en un ratolí. Us mireu les potes i veieu, amb satisfacció, que ara vosaltres 

sou un gat.  

Com us sentiu ara que sou més grans i ja no esteu acorralats? Què us sembla el ratolí? 

Sabeu què sent? Què decidiu fer amb ell?  

Abans de poder fer-li res, comença de nou la metamorfosi i a poc a poc aneu 

recuperant la forma humana. El ratolí també torna a ser un gat i passa pel vostre 

costat fregant-se mimosament amb la cua en la vostra cama. Eixiu de la casa, obriu els 

ulls, i deixeu que el solet us escalfe la cara una estona.” 


