
 
 

EL TIGRE ENAMORAT 

 

No ho suportava. El tigre Jake no aguantava estar tancat dins una caixa. En Jake 

treballava en un circ i cada vegada que viatjaven pel món sabia el que li tocava: hores i 

hores, dies i dies tancat en la foscor, sense tenir ni idea de què eren aquells sorolls 

estranys que l'envoltaven. Oh, quina ràbia! I també, quina por! 

 

EL TIGRE ENAMORAT 

 

Tot i que en Jake no ho podia veure, aquella vegada la caixa on viatjava era dins d'un 

avió. Mentre sobrevolaven els boscos espessos d'una selva van travessar una tempesta. 

L'aparell es va moure violentament, fent fortes batzegades. Per sobre dels crits espantats 

dels altres animals, es va sentir la veuarra d'en Jake, cridant, furiós:  

 

-Traieu-me d'aquí!  

 

Llavors el tigre va notar un moviment estrany, com si caigués avall, avall, avall... I així 

era. La tempesta havia obert una de les comportes de la bodega de l'avió i la caixa ara 

queia a pes en direcció a la selva. Pam! A dins, en Jake va quedar totalment inconscient.  

 

A la selva es va fer un gran silenci. Només una lleona, valenta i decidida, es va atansar 

fins a la caixa encuriosida. Era la Quira. Però de sobte un soroll provinent de la selva li 

va cridar l'atenció i la lleona va marxar. Uns moments després, el tigre es va despertar i 

va aconseguir esbotzar la tapa. Per fi era lliure i la primera cosa que va sentir va ser una 

olor que el va trasbalsar. Tot i que encara estava mig estabornit pel cop, va decidir 

seguir-ne rastre.   

 

Després de travessar el bosc, fosc i salvatge, va arribar fins a la sabana i va descobrir de 

qui era aquella olor que tant l'havia remogut: era de la Quira, la lleona. Se la va trobar 

dormint tranquil·lament sota un arbre, sense por de res. En Jake, en veure-la, va notar 



que el cor se li accelerava i els ulls li feien pampallugues. En aquell moment, una 

paraula van esclatar dins seu i, sense que ho pogués evitar, va escriure amb les ratlles de 

la pell el que sentia: «love», amor en anglès. La Quira va reconèixer l'olor d'en Jake: era 

el tigre que havia caigut del cel. Va pensar que el cop que s'havia clavat havia trastocat 

l'animal. Quins dibuixos més estranys que feia amb les ratlles. Estava ben sonat.  

 

Va fer-se de nit i en Jake, després de voltar per la selva i admirar-se de com era de 

diferent la vida a la selva, va tornar una altra vegada amb la Quira. Per moltes noves 

meravelles que hagués vist, cap es podia igualar amb aquella lleona bella, majestuosa i 

elegant.  

Va tornar a declarar-li els seus sentiments escrivint una bonica paraula d'amor amb les 

ratlles de la seva pell.  

 

I una altra vegada la Quira va seguir com si res. Com si el tigre fos invisible.  

 

Però en Jake era molt tossut i va insistir i insistir, fent servir totes les llengües que 

coneixia. Aquell era el número de circ que provocava més aplaudiments. La gent 

quedava admirada que un tigre pogués escriure amb les ratlles de la pell. En canvi, la 

lleona no reaccionava. Ho va tornar a provar i va escriure «amor» en àrab i en grec.  

 

-Amor (en àrab «Alejomp») 

-Amor (en grec «Agapi»)  

 

Però, tot i que va insistir molt, la lleona va fer un badall i es va adormir. Aquella nit va 

tenir un somni ben estrany... 

 

Una girafa amb el coll tan alt que podia abastar les estrelles li va dir: 

-Quira, que no te n'adones? Aquest tigre t'estima. Tu et penses que fa dibuixos ximplets 

amb la pell, però no ho són: són lletres, paraules, i totes volen dir el mateix: amor. En 

Jake és un tigre molt intel·ligent, ha viatjat molt i t'ho escriu en un munt d'idiomes 

diferents. Només t'escriu paraules d'amor. Que no ho veus? Fins i tot les estrelles, que 

saben tots els idiomes del món, volen explicar-te que està boig per tu... Mira, ara t'ho 

diuen en alemany i ara en euskera. Sí, jo també en sé una mica, d'idiomes.  

 



L'endemà en Jake es va llevar trist i sol. El seu amor per la Quira era impossible. Però la 

lleona es va llevar inquieta. Ho havia somiat o una girafa màgica l'havia visitat? No ho 

sabia, però en veure en Jake va comprendre que el somni deia la veritat. En Jake va 

mirar-la amb uns ulls carregats d'amor. Ella li va demanar disculpes per no haver sabut 

entendre les paraules. De llegir lletres, no en sabia. Però es deixaria ensenyar i jo ella 

també li podria ensenyar a llegir què significaven les ratlles i els moviments de les 

zebres. Per exemple, aquelles eren unes mandroses i no corrien gaire. I aquella que tenia 

les ratlles tan juntetes s'estimava més emmirallar-se a les aigües del riu. Potser en 

podrien caçar alguna juntes, va dir la Quira. I en Jake li va dir que sí encantat.  

 

I així va ser com en Jake es va quedar a viure a la selva amb la Quira. I tots dos van 

aprendre a comunicar-se de mil formes diferents i sempre van trobar la manera de dir-se 

«t'estimo».   
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