
 
 
Sabeu on neixen els contes? Aquest ha nascut en una escola de Catalunya des 
d’on es veu un cel blau, preciós. El mateix cel i el mateix blau que veuen les 
nenes i els nens de l’Àfrica.  
 
Perquè és a l’Àfrica on comença aquesta història, exactament al Parc Nacional 
de Niokolo-Koba, al Senegal. 
 
Al parc de Niokolo-Koba, hi arriba gent de tot el món. I quan hi arriben, el 
primer que fan és saludar una girafa molt especial: la Fari. Ho fan en un munt 
d’idiomes diferents. Quant marxen les paraules es queden i la Fari les aprèn 
totes.  
  
I, es clar, a la Fari, se li han encomanat les ganes de viatjar. I un dia es lleva i 
diu tota contenta: “Me’n vaig de viatge a Londres! Ba beneen yoon”, que vol dir 
adéu en l’idioma wòlof, un dels idiomes que es parlen al Senegal.  
 
Cançó 
La girafa Fari vol viatjar a Londres 
Bon viatge, bon viatge  
 
El que no sap la Fari és que, quan et poses en marxa, et pot passar de tot... 
 
TÍTOL:  LA GIRAFA FARI PERD LES TAQUES 

 
Cançó en àrab 
 

 زرافة فاري بغات تمشي لندن
 

 هللا يوصلها على خير
 

 هللا يوصلها على  خير

 

Zarafa fari brat temchi london  

Allah ywaselha ala jher  

Allah ywaselha ala  jher. 

 
 
Caminant, caminant, la Fari travessa un munt de països...fins que arriba a la 
ciutat de Casablanca. 
 

Allà pregunta: من فضلك  "min fadlika" que vol dir “si us plau” en àrab,  

 .”?ayn almatar”, és a dir, “on és l’aeroport" اين ,  لمطارا



 
La Fari agafa un avió i sobrevola l’oceà Atlàntic. És un viatge molt llarg, però, 
finalment...aterra a la ciutat dels seus somnis.  
 
Cançó en angles 

Fari’s Giraffe travels to London 
Have a nice trip, have a nice trip 

 
“Hello London !”, que vol dir “hola, Londres”, en anglès.  
 
La Fari comença a caminar per la ciutat i descobreix que, a Londres, hi plou 
molt, però que molt! Així i tot, visita el Big Ben, que li sembla un rellotge 
espaterrant.  
 
I visita el pont de Londres, i encara el troba més espaterrant.  
 
Camina, camina, trepitja un bassal i patatxaf! Es mulla tota, però tota. 
  
Després de l'ensurt la Fari passeja per la ciutat. És tan bonica... i, en passar 
davant d’un aparador, s’adona que ha perdut les taques: “oh, my god! “Oh, Déu 
meu!”, exclama la Fari en anglès. Quina vergonya!  
 
Corrents, s’amaga en un parc de la ciutat i comença a somicar: on són les 
meves taques?  
 
Per sort, un petit esquirol molt simpàtic que l’està escoltant, se li acosta:  
-No et preocupis, girafeta, conec una veterinària molt espavilada. Segur que 
t’ajudarà. T’hi porto.  
-Moltes gràcies —diu la Fari —sense les taques no semblo jo. Em sento molt 
estranya.  
 
Cançó en francès 

La giraffe Fari veut aller à London 
Bon voyage, bon voyage 

 
En un tres i no res es planten davant de la consulta de la veterinària. Es diu 
Annuska i ha nascut a Ucraïna. 
 
A la consulta, hi ha el conill Lino, que ha vingut de França a passar el cap de 
setmana a Londres. El Lino ha caigut al mateix bassal i s’ha tacat amb les 
taques de la Fari.  
 
Quan l’Annuska veu la girafa sense taques es queda amb la boca oberta.  
-Ostres, quina cosa més estranya. “Dobroho ranku”, que significa “bon dia” en 
ucraïnès.   
 
“Por quoi?”, “per què?”, es pregunta el pobre conill en francès. 
-A mi, m’agraden molt les bromes, però aquesta no fa gràcia!  
 



L’Annuska els diu que té una màquina nova, la xerinespiradora, que pot 
solucionar el problema. Acosta la màquina al conill perquè li xucli les taques. 
Però no funciona.  
 
L’Annuska, acosta la màquina a la girafa, però la xerinaspiradora només li fa 
pessigolles. 
 
Llavors toca unes palanques i uns botons i, de sobte: buuuum! La 
xerinespiradora explota!... 
 
...I les peces van a petar a sobre del pont de Londres, del London Eye, del Big 
Ben... 
 
En Lino es desespera i plora:  
—Buuuuuaaaah! Vull tornar a ser un conill elegant! “Mon Dieu!” 
 
I plora tant i tant, que la consulta s’inunda i en Lino s’espanta. La Fari l’abraça 
ben fort. 
 
Oh! Quina sorpresa! L’aigua i l’abraçada han fet que les taques del Lino marxin 
i s’han tornat a enganxar a la pell de la Fari!   
 
Cançó en ucraïnès  

Zhiráf Fári puteshéstvuiet v Lóndon.  

Joróshego puteshéstviia, joróshego puteshéstviia!  
 
Per celebrar-ho prenen un te amb pastes, una beguda i un menjar molt típic de 
Londres. I, mentre pren el te, la Fari somia en un nou viatge. Potser a Ucraïna o 
a França... I a l’esquirol, a l’Annuska i al Lino, els sembla una molt bona idea.  
 
Però, sabeu què? Aquesta història ja l’explicarem en un altre conte...  
 
Cançó 
La girafa Fari vol veure món 
Bon viatge, bon viatge 
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