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LA HISTÒRIA DE
NELET I LINAX
Josep Casanova Navarro
Col·legi Sagrada Família
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La història que contaré se situa a la tranquil·la població de Silla, en
el futur, el dia 9 d’octubre de l’any 2052. Nelet, que és el protagonista de la història, és un xiquet d’onze anys amb els cabells arrissats i
pèl-rojos, molt curiós, al qual agrada molt eixir amb els seus amics a
jugar, sobretot al camp, perquè és un amant de la naturalesa. Aquell
dia d’octubre era un matí assolellat i calorós, en el qual tota la gent del
poble s’estava preparant per a festejar els actes propis d’aquell dia tan
important per als valencians, i anar a dinar paella a la plaça del Poble,
ja que és una tradició típica de la zona.
Nelet preparava la motxilla perquè havia quedat amb els amics, quan
les finestres de sa casa van començar a enfosquir-se. S’estava ennuvolant? Si el sol brillava amb totes les seues forces! Va traure el cap per la
finestra de l’habitació per a tafanejar i quina va ser la seua sorpresa en
veure una gran nau espacial al cel que tapava el sol per complet. Nelet
no s’ho podia creure i va córrer cap al carrer per a veure millor què estava passant. Tots els veïns eren a les portes de les cases i comprovaven
que allò que estaven veient els seus ulls era real.
Van passar unes hores, fins que un joc de llums, com si foren focs artificials, tornà a il·luminar el cel per a donar pas al descens d’una extraterrestre amb una gran corona al cap. L’aspecte era com el dels humans,
semblava una xiqueta d’onze anys, amb els cabells llargs i d’un color
blau molt intens, però el to de pell era morat i brillant. Els ciutadans
que es trobaven a la plaça del Poble cuinant les paelles, bocabadats, es
van acostar a la zona per a veure millor què estava ocorrent. L’alcalde
va rebre la visitant morada com una ciutadana més, malgrat els dubtes
de no saber quin era el motiu de la seua visita i el perquè de l’aterratge
al seu poble. La jove extraterrestre, anomenada Linax, es va presentar
de manera amigable com la princesa del planeta Purpuranio, un planeta
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molt xicotet, pròxim a l’òrbita de la Terra. Va explicar als ciutadans del
poble, els quals portaven un temps observant, que els humans tenien
molts problemes amb el planeta i que a poc a poc la Terra estava destruint-se per causa de pandèmies, malalties incurables, terratrémols,
inundacions, huracans, contaminació… Ells podien ajudar a millorar
aquesta situació, amb medicines avançades i un tipus d’energia no contaminant anomenada «energia blava», una energia que es generava de
manera natural al seu planeta i que extreien d’unes pedres anomenades
«pedres de lluna«, les quals agafaven el to blavós del reﬂex de la llum
lunar durant les llargues dèsset hores de nit del seu planeta.
Part de la gent del poble s’alegrava d’aquesta visita i confiaven en
l’ajuda que els oferien, però una altra part desconfiava de les intencions
d’aquests visitants i del perquè havien aterrat al poble. Per aquest
motiu, durant uns dies els extraterrestres oferiren visites guiades a
les instal·lacions de la nau i als laboratoris, perquè comprovaren que
les seues intencions eren bones. Així, els humans podrien conéixer el
procés de formació de l’energia blava a través de la «pedra de lluna» i
els diversos laboratoris de creació de noves medicines que podien curar
o millorar símptomes de moltes malalties.
Nelet, que com ja he dit era un xiquet molt curiós, volia conéixer les
instal·lacions de la gran nau i conéixer la reina, Després de moltes
visites i amb una insistència constant, Nelet es va fer molt amic de la
reina Linax. Tots els dies que podia pujava a la nau i Linax li ensenyava
tot tipus d’experiments i investigacions que a ell li semblaven màgia.
Van passar molts dies, fins i tot mesos de convivència entre humans i
extraterrestres, i l’amistat de Nelet i Linax s’havia fet molt forta. Eren
inseparables, els millors amics. Ella li havia ensenyat una manera de
vida més sana i molts dels costums del seu planeta que ajudaven a
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ser un planeta net i tranquil. Ell li ensenyava les diverses tradicions
i festes del seu poble (a Linax, la festa que més li agradava eren les
Falles). La vida al poble havia millorat molt, ara la gent reciclava, l’aire
era molt més net i fins i tot l’aigua de la pluja es podia beure.
Els humans estaven molt agraïts per l’ajuda que havien rebut dels
extraterrestres, però havia arribat el moment d’acomiadar-se’n.
Linax i els seus companys de viatge havien de tornar al seu planeta,
Purpuranio, encara que no podien anar-se’n sense abans celebrar una
festa a la Terra. A Silla els van preparar, entre tots els veïns, una gran
festa d’acomiadament i d’agraïment per totes les coses bones que
havien fet pel planeta.
El dia de la gran festa, la plaça del Poble lluïa plena de llums i garlandes,
fins i tot els xiquets havien muntat una xicoteta falla amb materials
reciclats. Nelet i Linax van ballar i van riure tota la nit, i no es posaren
tristos, perquè es van fer la promesa de tornar a veure’s i no oblidarse mai l’un de l’altre. Linax tornaria cada deu anys a visitar Nelet i
li portaria els nous medicaments i els avanços que tingueren al seu
planeta. És clar, sempre que els humans mantingueren la promesa de
continuar cuidant i mantenint el planeta viu.
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ACCÈSSIT

L'HEROÏNA DE LA
MEUA CASA:
MA MARE
Nahia Lorente Gragera
Col·legi Sagrada Família
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La meua història és una història real, una vivència que fa uns mesos
era la rutina de la meua casa. A la meua casa viu una heroïna, una
gran heroïna, la millor de totes les heroïnes que pot existir, la meua
mare. Ella és infermera i treballa a l’UCI. Molts dels seus pacients la
volen molt perquè li han escrit cartes d’agraïment. Aquesta és la meua
història sobre el coronavirus, una mala bestiola que a poc a poc ha anat
apoderant-se del món. Semblava que mai ens tocaria, fins que va arribar
a nosaltres. Ara ja no estava a la Xina, ni a Itàlia, estava a Espanya, a
València, a Silla, al costat de tots nosaltres. El virus, a poc a poc s’anava
fent més fort, a tot aquell que es creuava en el seu camí l’infectava, i als
hospitals les coses es complicaven cada vegada més. La meua mare no
deia res, però ella s’allunyava de mi i de la meua germana, del meu pare
i dels meus avis. Els besos cada vegada eren menys i no ens deixava
que ens acostàrem a ella, perquè ella sempre posava una excusa per
a allunyar-se de nosaltres i no estar prop. Jo sé que era perquè ella
convivia amb el virus cada vegada que anava a treballar.
Us contaré la meua visió de com hem viscut aquesta pandèmia que
inunda el món. Per a mi ha sigut una mica difícil veure com la meua
mare se n’anava a treballar a l’hospital per a poder ajudar la gent
malalta que allí estava; i sola que allí estava, sense poder estar al costat
de la seua família. Els pacients estaven acompanyats pels infermers,
auxiliars, metges i més persones que allí treballaven. Jo tenia por cada
vegada que ella se n’anava a treballar a l’hospital, perquè les notícies
sempre parlaven de nous infectats i de més i més persones que morien
a causa del coronavirus, sobretot sanitaris, i no volia que a la meua
mare li passara res greu.
Ella, moltes vegades venia amb els ulls molt rojos i ens deia que era
perquè li havia entrat sabó a la dutxa, però jo estava segura que era
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de plorar. Ella és una persona molt sensible. La meua mare i les seues
companyes es posaven molt contentes cada vegada que a un pacient de
l’UCI li donaven l’alta en una planta. Ella ens ho explicava molt feliç,
i això a mi m’alegrava perquè era una notícia molt bona.
Recorde quan li van fer la primera prova per a saber si estava o no
estava infectada, i l’endemà li telefonaren per a dir-li que era negativa.
En aquell moment, ella es va posar a plorar i a riure alhora, ens va fer
mil besos i abraçades sense parar, cridà tota la família per a contarnos-ho, va ser un moment molt bonic que recorde moltes vegades.
El govern d’Espanya ens va confinar per a evitar més contagis i només
es podia eixir per anar a treballar i a comprar. Durant els mesos del
confinament eixíem als balcons a aplaudir a tots els sanitaris que
lluitaven tots els dies contra la pandèmia, i jo no vaig fallar ni un dia,
era una cita diària molt esperada. Van passar els mesos i tot semblava
que estava més tranquil, però no és així. El virus continua convivint
amb nosaltres i ha sigut necessari aprendre a lluitar contra ell. Hem
de portar sempre la mascareta, netejar-nos bé les mas, mantindre la
distància de seguretat, etc. Seguir les normes és molt important per
a poder acabar amb el virus. Mentre aconsegueixen la vacuna tan
desitjada hem de fer-ho bé.
Una pacient que va estar ingressada molt de temps per culpa d’aquest
virus va escriure una carta d’agraïment a tots els infermers de l’UCI,
i en aquesta dedicava unes paraules a la meua mare: «Moltes gràcies,
especialment a tu que em vas donar paraules per a poder seguir avant.
Una vegada em vares dir que jo era una lluitadora, i jo hui et dic que
tu eres la meua heroïna». L’heroïna a la qual es referia és... LA MEUA
MARE.
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CASCACOLET
Moustapha Lafrem
CEIP Verge dels Desemparats
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Diuen que fa molts molts anys hi havia un regne on regnava un rei
just i bondadós. Aquest era, a més, un rei valent, alt i bonic com un sol,
però a qui havien posat per nom Cascacolet. Efectivament, era el rei
Cascacolet I. Quan anava a alguna reunió de reis i el veien entrar, la
gent es quedava meravellada per la bellesa i les maneres de moure’s del
rei. Però quan el criat obria la boca per anunciar-lo i deia el seu nom,
la gent es moria de riure. «Cascacolet, quin nom tan poc apropiat per
a un rei», deia la gent.
Fart de passar tantes situacions ridícules, el rei Cascacolet I va convocar
tots els savis del regne perquè li trobaren un nom més adequat per a
tan alta i distingida majestat. Al cap d’uns dies li van presentar una
llista de noms perquè en triara un digne de la seua reialesa. Que si
Àguila Imperial, que si Majestat Daurada, que si Rei Poderós… Així,
fins més de mil noms semblants. Tots eren noms molt seriosos i que
sonaven molt bé. Però el problema era quin nom triar entre tants i
tants noms. Així que Cascacolet I es va alçar del tron i dirigint-se als
savis i a tot el poble que s’havia reunit, va dir:
—Poble meu i savis que esteu ací reunits, després de pensar-m’ho molt
i molt, com a rei he decidit llevar-me el nom de Cascacolet i no posarme’n cap. Així que si algú vol cridar-me no ha de dir res, ja que no tinc
cap nom.
I així ho va fer, però la cosa no va ser com el rei esperava. De vegades
el rei s’alçava de nit i quan la reina li preguntava si havia sentit sentit
alguna cosa ell li responia: «No he sentit res, i per tant pensava que
m’estaven cridant.» I li passaven molts problemes, perquè no tenia
nom. Així que Cascacolet I es va anomenar una altra vegada Cascacolet
I, el rei amb el nom més graciós del món.
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EL NOU ALUMNE
DE CLASSE
Belén González Alcázar
CEIP Verge dels Desemparats
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Hola, soc Anna. Este curs ha arribat a la meua classe un nou alumne que
li diuen Pau. Tots els anys, a la fi de curs anem d’excursió a Andorra, i
clar, el viatge eixia molt car i la família de Pau no podia pagar-li’l. Ell
feia com si no li importara, però nosaltres sabíem que no era veritat.
Pau, des del principi es va adaptar molt bé a la classe i al col·legi, ens
ajudava en tot allò que féiem. Col·laborava en totes les activitats que es
plantejaven i s’oferia com a voluntari per a qualsevol acte. És a dir, era
un xiquet simpàtic, bo i agraït amb tot el món.
Un dia vaig tindre una meravellosa idea: intentar aconseguir els
diners necessaris perquè Pau vinguera amb nosaltres a Andorra.
Vaig plantejar la idea a la classe i els va paréixer genial. Ara tan sols
hauríem de pensar com fer-ho. Després de pensar-ho uns quants dies,
arribàrem a la següent idea: aprofitaríem les manualitats que cadascun
de nosaltres sabia fer millor i les vendríem als amics, als familiars. Les
mares i els pares van aplaudir la nostra idea, i els dissabtes de matí
féiem un mercadet al barri al qual portàvem les nostres manualitats,
a més de galletes, pastissos, tortades, magdalenes, etc. que feien les
famílies per ajudar-nos. El cas és que, a més d’aconseguir diners per a
Pau, passàvem un dia superdivertit.
Estiguérem fent el mercadet mesos i mesos, sense que Pau s’assabentara
de res. Ell seguia pensant que no podia anar al viatge. Però continuava
sent un dels millors companys que es poden tindre. Va ser una època
molt bonica, perquè la complicitat que teníem tots els xiquets i xiquetes
de classe no l’havíem tinguda mai. Estàvem units en un objectiu
comú que ens unia com a amics i amigues, i també com a companys i
companyes.
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Un dia, quan arribí a classe, Pau no estava, i pensava que s’hauria
dormit i que arribaria tard. Però no va arribar en tot el matí, a la qual
cosa no ens tenia acostumats. Al dia següent, la nostra tutora ens va
a dir la fatal notícia, és a dir, Pau estava a l’hospital i necessitava una
important operació per a sobreviure. Tota la classe no podíem creure
la notícia, i ens quedàrem molt afectats perquè no volíem que Pau
estiguera en perill.
Anàrem a l’hospital a visitar-lo, en grups xicotets, amb la intenció de
fer-li l’estada més agradable. El dia que aní jo, per casualitat el metge
parlava amb els seus pares fora de l’habitació, al corredor. Els estava
dient que si no pagaven ja l’operació no podrien operar-lo, i fer-la al
més aviat possible era una garantia perquè tot eixiria molt millor. El
pare i la mare de Pau ploraven perquè no tenien diners suficients per a
cobrir l’operació. Quina pena em van fer!
Després de contar als meus companys i companyes la situació que vaig
escoltar a l’hospital, tots i totes pensàrem el mateix: res millor que
utilitzar tots els diners que havíem aconseguit per al viatge de fi de
curs en l’operació del nostre amic. I això férem!
L’operació va ser tot un èxit. El nostre amic Pau no va tardar molt
a recuperar-se, i en un tres i no res ja el teníem de nou a classe amb
nosaltres. La seua família va agrair molt el nostre detall i mai no ho
va oblidar. Però ací no acabaven les coses bones que he de contarvos, perquè, sabeu què? Pau al final va vindre al viatge de fi de curs a
Andorra, ja que el col·legi, que es va portar genial, va decidir pagar-li’l.
Gaudírem moltíssim totes i tots. I conte contat, conte acabat.
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LA VIDA D'ANA
Aya Ait Ouahanni Benyamna
CEIP Sant Roc
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Em diuen Ana, vaig nàixer al Marroc i quan tenia un any vàrem vindre
a Espanya, a una ciutat que es diu València, al poble de Godella. Allí
vaig passar un any, si fa no fa. Després a Burjassot, que està prop de
Godella, i allí vaig passar uns sis anys. Tenia el col·le a prop, i els
meus amics eren bons amb mi. Estava molt feliç amb tot el que tenia
i sempre que tornava del col·le jugava amb els meus pares. Era molt
feliç, fins que me’n vaig haver d’anar.... Me n’aní a un poble que es diu
Silla. Ací va canviar la meua vida totalment. Els primers dies de col·le
m’amenaçaven, es reien de mi... Quan arribava a casa no podia jugar
amb els meus pares, ja que treballaven tot el dia. Sols els veia a la nit
i els dissabtes i els diumenges. Havia d’anar amb ells a treballar al
garatge.
La meua vida va canviar quan vaig passar a la classe de cinqué. Ja en el
col·le em tractaven un poc millor, però seguien rient-se de mi. En sisé
ja no es riuen de mi, ja no se’n burlen. Soc una xiqueta molt tranquil·la,
encara que vegades bastant graciosa.
Quan me n’aní del col·legi, totes i tots es posaren tristos perquè
s’adonaren del que havien fet amb mi. En el nou col·legi vaig encaixar
molt bé des del primer dia i vaig fer bons amics i bones amigues, i vaig
aconseguir ser feliç.
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L'AVENTURA DE PAU:
REALITAT O SOMNI
Cristina López Picó
CEIP Sant Roc
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Pau era un xiquet molt inquiet, tenia tretze anys i sempre portava unes
ulleres de color blau. Els seus ulls eren de color verd i els cabells eren
de color negre, tot i que la seua pell era molt blanca. Li encantaven
les polseres i tenia passió per l’esport. Ell somniava a ser, quan fora
més gran, entrenador de gossos, perquè els adorava. A Pau també li
agradava botar en el llit elàstic que tenia al pati de casa. Aquest llit li
l’havien regalat els seus pares a l’estiu, i des d’aquell moment tots els
dies botava tot el que podia.
Un dia com qualsevol altre, mentre botava en el llit, va passar una
cosa inimaginable. Va fer un bot i de sobte ja no estava al pati de casa,
sinó en un lloc desconegut per a ell. Així és com va començar la seua
aventura. Va anar caminant per aquell lloc, i cada vegada hi havia més
coses que li resultaven familiars. De sobte, s’adonà que tot allò que
estava al seu voltant ja ho havia vist abans, ho havia vist en un videojoc
de la consola. Que nerviós que estava!
El fet és que no era un llit elàstic normal, era un llit elàstic de teletransportació, perquè era un error d’un experiment de laboratori. En
aquest llit, quan feies el bot 10.000 et teletransportaves a un lloc de
la teua memòria, i en aquesta ocasió havia sigut a un videojoc. Era un
videojoc interactiu, compost de diversos jocs esportius. Pau es va posar
molt content perquè li agradava tot tipus d’esports. Volia jugar i sabia
que guanyaria, però no sabia com eixir del joc ni com podria tornar a
casa amb els pares.
Pau va començar la primera partida del primer joc i després la segona,
la tercera i així fins que va guanyar totes les partides. Aleshores en
començava un altre. Quan va guanyar tots els jocs i arribà a la prova
final, ell pensava que prompte podria tornar a casa. Però clar, en aquell
moment, Pau estava una mica confós, perquè, per una banda, volia
29

tornar a casa, però, d’altra banda, li havia agradat molt estar dins d’un
videojoc. La partida final va ser molt fàcil, només havia de botar tan
fort com poguera, i això a ell se li donava molt bé. I així ho va fer, va
botar i botar, i quan va fer el bot més fort, quan va caure, ja estava en
el seu llit elàstic, al seu pati. Es va alçar, però estava un poc marejat i
no sabia si tot el que recordava havia ocorregut de veritat o havia sigut
una invenció de la seua imaginació. Mentrestant botava, i no s’havia
mogut del pati de sa casa. En qualsevol cas, havia sigut una experiència
extraordinària.
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LA CASA DE SANSÓN
Lucas Garrido Cano
Col·legi Sagrada Família
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Carlos, un xiquet d’onze anys, moreno i d’ulls castanys, torna a casa del
col·legi, com tots els dies. De sobte, quan passa per la casa abandonada
veu un gat gris arraulit en una de les cantonades. Interessat i sorprés,
s’acosta amb cura al gat i s’adona que no fuig i que sembla malalt. Com
que Carlos és un xiquet molt solidari, pensa que és bona idea portarlo a la veterinària. L’agafa amb molta cura, se’l posa als braços i es
dirigeix a la clínica veterinària.
Assegut a la sala d’espera, Carlos pensa què fer amb el gat. La veterinària
li ha dit que el gat és molt vell i que té leucèmia, una malaltia molt
greu, per la qual cosa no hauria d’estar al carrer. Però en la clínica
no hi ha lloc. El xic pensa a portar-lo a casa, encara que sap que la
seua germana Rut és al·lèrgica als gats. Però ell sent que ha de fer-ho.
Carlos entra a casa amb el gat als braços i saluda la seua mare que ix
de la cuina, i sa mare li diu:
—Ja estava preocupada… Es pot saber què portes ací?
—Hola mare! Aquest és un gat que m’he trobat al carrer. La veterinària
m’ha dit que està molt malalt i a mi em fa pena deixar-lo al carrer. Mira
quina cara de bo que té! Podria quedar-me’l? Et promet que me’n faré
càrrec i que no hauràs de preocupar-te’n.
—Ja saps que la teua germana és al·lèrgica als gats.
En aquell moment apareix per la porta l’antipàtica de Rut, amb els
llargs cabells rossos i els freds ulls blaus oberts com a plats, i mira el
gat a la vegada que comença a cridar penjada del coll de la seua mare.
—Ahhhhhh! Un gat, mareeeeeee!
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La mare tranquil·litza Rut i li explica l’estat del gat. Li fa entendre la
importància de ser solidari amb els altres. Rut accepta a contracor.
—És un gat molt bonic —diu la mare—. Quin nom li posaràs?
Carlos mira el gat i diu:
—Eres un gat molt valent, veuràs que et posaràs bé, et diré Sansón
perquè eres tan fort com ell.
Van passar els mesos i Sansón es recuperava a poc a poc, encara que
tots sabien que la seua malaltia no tenia cura. Per això intentaven que
els seus últims mesos foren el millor record de la seua vida. Fins i tot
Rut es preocupava perquè estiguera calent i ben alimentat.
Un dia Sansón no es desperta i Carlos se sent molt trist, encara que sap
que ha fet tots els possibles per ell. Rut s’adona que Carlos està molt
trist i se li ocorre una idea per a animar-lo. Li proposa fer un refugi
per als gats del carrer, com Sansón. A Carlos li pareix una idea genial
i es posen a fer faena. Rut, Carlos i els seus amics es posen a construir
cases amb materials de rebuig que es troben pel carrer. Fustes, cartons,
trossos de suro, i les van col·locant al descampat, al costat de la casa
derruïda on Carlos va trobar Sansón.
Un dia, en arribar al descampat veuen que al refugi hi ha molts gats i
es posen molt contents, alhora que preocupats, perquè s’adonen que no
tenen diners per a comprar-los menjar. Llavors, a Carlos se li ocorre
una idea. Com que sa mare li dona unes monedes quan sol fer una
tasca de casa, pensa que podrien fer tasques per a familiars i amics a
canvi d’una mica de diners per a comprar el menjar dels gats. Així tots
eixirien beneficiats, els gats, els veïns i els xiquets.
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La idea de Carlos, Rut i els seus amics va ser molt ben acollida per
la gent del poble i tots hi van col·laborar. Van ser un exemple de
solidaritat per a tota la comunitat, i gràcies a les ajudes de tots van
inaugurar l’anomenada Casa de Sansón, el refugi que van construir per
a acollir tots els gats del carrer.
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LA PANDÈMIA
A TRAVÉS
DELS MEUS ULLS
Cristóbal Mas García
Col·legi Sagrada Família
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Ara us contaré com, un dia qualsevol, la meua vida va canviar de
sobte. El dia 15 de març de 2020, com tots els dies, em vaig posar el
despertador i al tercer ring em vaig alçar per anar al col·legi. Però
quina va ser la meua sorpresa quan, encara amb el ulls mig entreoberts,
els meus pares em digueren que no podia anar a escola. El virus, el
virus del qual tant ens havíem burlat a classe, ara no ens permetia
eixir de casa. Mai no podria haver pensat com em canviaria la vida. En
aquell moment no em vaig adonar que allò que estava passant era una
cosa molt seriosa. Els meus pares varen seure al meu llit, al meu costat,
i m’explicaren què estava ocorrent: hi havia un virus molt contagiós
per tot el món i no podríem eixir de casa en uns quants dies. Uns dies
que acabaren convertint-se en setmanes i mesos.
La primera impressió va ser: «Quina meravella, no vaig al col·legi,
no tindré deures i podré jugar tot el que vulga». Però estava molt
equivocat. Aquesta nova situació no em permetia anar al col·legi, però
tampoc em deixava estar amb els meus amics, gaudir de l’esport que
més m’agrada, que és el tenis, passejar amb el iaio per l’Albufera amb la
barca, ni tampoc anar a la caseta de camp del meu oncle Vicent a agafar
insectes i veure la seua gossa Roco i els cadells que acabaven de nàixer.
Al poc de temps vaig sentir que hauria d’aprendre a gaudir més de la
família, de la meua casa, a utilitzar més la imaginació per a convertir
la meua llar en un lloc on poder aprendre, estudiar, jugar, compartir
experiències, experimentar amb noves maneres de compartir el temps
amb el meu germà... En definitiva, fer tota la vida en un únic espai. I
sabeu una cosa? Ho vaig aconseguir! La meua casa es va transformar
en:
Un gimnàs, on l’esport que tant m’agrada el vaig poder compartir amb
mon pare i el meu germà menut. Baixàvem a la cotxera amb la raqueta
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per a colpejar un poquet la pilota i fer exercici físic per a mantindre
el cos en forma amb les taules que el meu entrenador m’enviava per
correu electrònic.
Una biblioteca, on estudiava i m’examinava de totes aquelles coses que
haguera aprés cada dia amb els meus companys i companyes a classe.
Un parc de jocs, on em vaig adonar que a ma casa sí que es pot jugar a
un fum de coses que fins aleshores mai no havia pensat que es podien
fer, com per exemple jugar a ping-pong, fer gimcanes, manualitats,
aprendre a cuinar, etc.
I per últim, ma casa es va transformar en el lloc on més protegit estava,
on més amor rebia, on més he gaudit i on més coses he aprés, coses
molt diferents de les que cada dia m’ensenyen els meus professors i
professores.
I què puc dir d’aquest temps? Per a mi, aquests tres mesos m’han
donat una visió diferent de la meua vida. L’ordinador i el mòbil es
varen convertir en companys de quarantena: he rebut els deures, he
compartit amb els amics i amigues fotos i vídeos pel Tik-Tok, he fet
videoconferències amb la meua àvia que viu a quilòmetres d’ací.... Però
he sentit que em faltava alguna cosa, el caliu dels meus.
I amb aquesta experiència viscuda he comprovat que el més important
per a mi són, en primer lloc, els meus pares, que han fet d’entrenadors,
d’amics, de cuiners, de professors... En segon lloc, per descomptat, el
meu germà, que estava amb mi en tot el que feia i ho compartíem tot. I
per últim, però no menys important, la meua llar, de la qual desconeixia
la quantitat de coses que es podien fer.
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Ha sigut una situació tan diferent que ens ha unit més com a família, i
he aprés (encara que hem tingut més temps per a barallar-nos, discutir,
perdonar-nos, besar-nos...) a valorar les xicotetes coses que em passen
cada dia, com sentir els pardalets quan vaig de camí cap a l’escola de la
mà de la meua iaia, el so del tren quan passa prop de ma casa, el soroll
dels xiquets a l’entrada i eixida del col·legi, la llum i la calor del sol
quan em pega a les galtes... I per descomptat, la sort que tinc de poder
gaudir de totes aquestes coses i moments amb la meua família, que és
el pilar més important en la meua vida.

41

42

LA ROBA VELLA
ÉS EL MILLOR
Lola Magalló Correoso
CEIP Reis Catòlics
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Sara era una xiqueta de Càceres i li encantava anar de compres. Sara
era morena, amb els ulls marrons. Un dia se’n va anar de compres amb
les seues amigues. Sara va anar a la seua tenda favorita i va comprar
una samarreta, una jaqueta, una bufanda i una gorra groga. Quan va
arribar a casa li ho va ensenyar tot a sa mare, qui li va dir que quan era
jove tenia una gorra igual que la seua. Sara es va sorprendre molt, ja
que eren altres temps. Sara va pujar a l’habitació per a deixar la roba en
l’armari, i quan va acabar, com que s’avorria un poquet, se n’anà a veure
sa mare. Sa mare li va preguntar si volia veure la roba de quan era
jove. Sara, clarament, li va dir que sí, i se n’anà corrent a l’armari on la
mare tenia tota la roba. Quan sara estava mirant la roba va trobar una
gorra exactament igual que la seua. La mare la va mirar i va recordar
els temps quan era jove, quan sempre portava aquella gorra groga. La
mare li va contar tota la història d’aquella gorra.
El cas és que sa mare era una cantant molt famosa que actuava cantant
per tot Espanya, per tots els pobles. Tenia un grup de música amb
unes amigues: Anna, Paula i Maria. Sa mare, era la cantant del grup,
un grup que varen crear quan anaven a escola i formaven part del
grup de cant del col·legi. A partir d’aquell moment, el professor les
va animar perquè crearen un grup i participaren en un concurs de la
televisió. Elles, molt il·lusionades, es varen apuntar, i quina va ser la
seua sorpresa que el varen guanyar. Va ser a partir d’aquell moment
que els organitzadors del concurs les varen promocionar i els van fer
un disc que les portà a actuar per tot Espanya. Sara es va quedar de
pedra perquè ella no en sabia res. Sara es va quedar la gorra i la va
cuidar com si fora el seu germà. Des d’aquell dia, Sara es va quedar la
roba de sa mare i no la va tirar per res del món.
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A partir d’aquell dia, Sara va començar a cantar, i quan es va fer fadrina
va anar a un concurs de joves artistes i va guanyar el premi. A partir
d’aquell dia, Sara es va fer molt famosa, i sa mare li va confeccionar
tota la roba que duia en les actuacions, i el seu signe de distinció era la
gorra de sa mare.
Quan va traure el primer CD, Sara va decidir posar en la portada una
foto de sa mare amb la gorra groga de l’època d’artista. Sara va ser una
cantant molt famosa i sa mare va triomfar en el món de la roba, ja que
totes les joves volien portar la roba que Sara duia en les actuacions. La
marca de roba de la mare de Sara es deia Sara Forever. A partir d’aquell
moment, la vida de Sara i la vida de sa mare va ser molt atrafegada, i les
dos estaven molt contentes perquè la història s’havia repetit.
Sara proposà a sa mare que tornara a cantar amb ella i que tornara a
crear el grup de música amb les seues amigues de la infància, i així elles
podrien cantar juntes el nou disc que Sara estava creant. Efectivament,
el projecte va progressar i varen fer un concert a la ciutat on vivia
Sara, un concert que va concentrar molta gent, gent jove i gent de
l’edat de la mare de Sara, amb una recopilació de les cançons que sa
mare i les seues amigues cantaven i actualitzat amb les cançons que
sara havia compost. Varen donar tots els diners que varen guanyar
de les entrades a una causa benèfica, causa destinada als xiquets més
desfavorits, perquè no passaren fam ni els faltara un lloc on estar.
Tota la gent de Càceres estava molt contenta amb aquesta iniciativa,
i l’alcalde va proposar posar el nom de Sara a un carrer del poble. El
nom del carrer va ser Sara Forever. Per a Sara va ser un orgull molt
gran.
Va viatjar molt per tot el món, però sempre que tenia un poquet de
temps lliure anava a la seua ciutat a veure la família i a passar uns
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dies a la terra on havia viscut tota la vida. Sara, cada vegada que se
n’havia d’anar a treballar, trobava a faltar la seua casa, però estava molt
contenta perquè sa mare sempre l’acompanyava i li donava suport en
tot. Sara va ser una xica amb molta sort en la vida, i gràcies a aquella
gorra groga que havia comprat per casualitat un dia, tota la vida li
havia canviat. Tal volta, si no haguera comprat aquella gorra groga,
sa mare mai no li haguera contat la seua experiència com a artista, i
tal volta a Sara mai no se li haguera ocorregut dedicar-se al món de la
cançó. En aquesta vida mai se sap on podem anar a parar, però sempre
hem de saber que tot allò que u es proposa ho pot aconseguir amb
esforç. Fa més qui vol que qui pot!
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MALSON
Irene Navarro Molina
CEIP Reis Catòlics
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Raquel i les seues cinc amigues, Paula, Ana, Sofía, Marta i Carla,
estaven fent una festa de pijames la nit de Tots Sants. La festa se
celebrava a casa d’Ana. Totes havien portat coses per a menjar i beure.
Quan van acabar de sopar, van posar una pel·lícula de molta por que
va proposar Paula. La pel·lícula es deia La monja, i tractava d’una
novícia que vivia en un convent del qual no podia eixir. En la pel·lícula
passaven esdeveniments que les posaven molt nervioses, però també
emocionades i mortes de por. Però s’ho passaven molt bé.
De sobte, algú havia posat una noteta per davall de la porta que deia:
«No podeu demanar ajuda ni cridar a ningú, heu d’acabar de veure la
pel·lícula». Sofía no es creia res i deia que era una broma pesada, i per
a demostrar-ho va agafar el mòbil per a cridar el seu amic Marc. De
sobte, la porta del saló es va obrir de bat a bat, sense raó. Els pares no
estaven a casa, hi estaven elles a soles. La por les va transformar, no
sabien què fer, van posar la pel·lícula en pausa i van començar a indagar
què o qui havia obert la porta. A continuació, va caure un got d’aigua
de la taula i es va trencar. Ana va pensar que alguna li havia pegat un
colp a la taula, però les altres van dir que no. Ja s’estaven posant molt
nervioses. Es van alçar i es van posar la jaqueta per a anar-se’n de la
casa d’Ana, la festa s’havia acabat. Però, el següent esglai va ser que
la porta no la podien obrir, estaven tancades dins de la casa, com la
protagonista de la pel·lícula que estaven veient.
Sofía va tindre un atac de pànic, no respirava i es va morir. Paula va
córrer pel mòbil per a cridar l’ambulància, però no hi havia cobertura
ni senyal, i tampoc les altres en tenien. No podien cridar a ningú ni
estaven segures de voler de fer-ho, perquè Sofía havia mort per no fer
cas de la nota. Comencen a pensar que la situació que estan vivint va
de debò.
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Paula no podia creure el que estava passant. Ella volia cridar al seu
pare, però com que les altres no la deixaven, va intentar quedar-se
tota sola al bany per a intentar contactar amb la policia des d’allí. Ana,
Raquel, Marta i Carla li havien dit reiteradament que els fera cas i que
no cridara a ningú. Als pocs segons es va escoltar un colp molt fort i
totes corrent varen anar a veure què passava. Paula estava estesa en
terra, un doll de sang li queia pel cap. El seu mòbil tenia posat el 112,
i ací van comprendre que per aquest motiu també acabava de morir.
Totalment descompostes, van tornar al saló i van pensar que la millor
opció era fer cas del que deia la nota si volien eixir vives d’aquest
malson i acabar de veure la pel·lícula. La pel·lícula continuava, estaven
aterrides, no sabien com eixir d’aquella situació. La pel·li avançava en
la trama. De debò, els feia molta por, però igualment van continuar
mirant-la, no tenien un altre remei.
De sobte, una altra nota va arribar per davall de la porta, la nota deia:
«Raqueeeeeel, Raqueeeeeel, Raqueeeeeel! Arribaràs tard a classe! En
vint minuts estaran ací Sofía i Paula. Desperta ja Raquel!» Raquel obri
els ulls i diu: «Mamà, ja estic desperta!»
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RAINBOWSELF
Nerea Calatayud Bonilla
CEIP Reis Catòlics
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Hi havia una vegada, en un poble llunyà, deu xiquets i xiquetes a punt
de creuar el conegut bosc encantat de Rainbowself, però cap de les
seues famílies sabia el que estava passant en aquell instant.
—Ja estem prop de la vora del riu, queda poc —va dir Àlex.
—Espereu-vos, és per ací, el meu avi m’ha dit que quan arribàrem al
pont giràrem a la dreta —comentà Maria.
Després d’uns minuts varen trobar aquell diari misteriós del qual tant
els havia parlat Santiago, l’avi de Maria. No tardaren gens a obrir-lo,
tot i que haguera sigut millor deixar-lo tancat. Mai no s’imaginarien
què passaria el 15 de març, i ara només ells poden canviar-ho tot.
—Mare! No saps el que hem descobert! Estem en un poble maleït,
prompte tot acabarà.
—Què dius fill? —va dir la mare amb un to preocupat.
—Els meus amics i jo hem anat al bosc i Santiago tenia raó!
—Que has anat al bosc? Jaume, saps que no has d’anar-hi!
—Aquest poble està oblidat i ple d’egoisme i odi, mare.
—Ves-te’n a la teua habitació immediatament. Estàs castigat!
Ja havien passat dues setmanes des que la colla va descobrir el diari
secret de Rainbowself, en el qual es dictaminava el futur del poble, i
segons aquest, hui era el dia, el dia en què tot acabaria.
El pare de Marta era músic, i tenia una funció en un poble veí, però, quan
va obrir la porta de casa, es va trobar tot el cel gris i un aire abrasidor.
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Pareixia que el poble estava enfadat, quan de sobte, un corrent d’aire
imparable el va espentar cap a casa i es tancà la porta.
Les set famílies del poble eixiren als balcons, sorpresos per tot el que
estava passant, però la tensió entre ells era evident. Les poques persones
que vivien a Rainbowself no se suportaven, parlaven molt poc i mai
compartien res, ni l’alegria. Així era l’ambient al poble. Rainbowself
tenia tan sols set cases, ja que hi havia set famílies. Cada casa estava
pintada d’un color: groc, taronja, blau, verd, morat, rosa i roig, i a més,
cadascun treballava en una feina distinta.
La primera casa era la de la família de l’obrer, el qual es va preocupar
per la situació del poble i per allò que els seus fills havien descobert
al bosc encantat. Aleshores, va decidir construir unes corrioles per
a connectar les cases i poder passar objectes que necessitaven entre
les famílies mentre la meledicció estiguera present. Al dia següent,
quan l’obrer va acabar de construir les corrioles, es va il·luminar al cel
una llum de color rosa i tot el veïnat es va quedar observant-la. A la
setmana vinent, la segona família va decidir intervindre amb les seues
hortalisses, perquè com que eren agricultors, començaren a repartir
aliments mitjançant les corrioles. I una altra vegada es va encendre
una llum al cel que completava l’anterior, tot i que aquesta era morada.
Aquest mateix dia, la professora del poble va eixir al balcó i va impartir
unes lliçons. I com que Santiago era l’avi del poble, el va convidar a
eixir amb ella al balcó. Quan la classe va finalitzar, s’il·luminà una altra
llum al cel, però aquesta era blava.
A la setmana següent, Santiago es posà malalt i el metge del poble
no volia ajudar-lo. Aleshores, tant la casa verda com la groga varen
decidir organitzar una festa als balcons per a animar l’ancià i així que
es poguera recuperar prompte. Des de la casa groga el músic del poble
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va eixir amb la guitarra al balcó, i junt amb els veïns, que tocaven
cassoles com a percussió, tocaren cançons per a Santiago. La casa
verda va fer unes disfresses per a tots. El dia va finalitzar amb alegria
i felicitat entre el veïnat, i això va fer que els altres dos colors s’uniren
a les llums del cel. A la casa taronja vivia el jutge de pau, que va fer un
al·legat dirigit al metge: «Rainbowself necessita un canvi. Tots estem
intentant que aquesta maledicció acabe prompte i puguem eixir de
casa, i mai més estar malament els uns amb els altres. Hem de deixar
de banda l’egoisme. Pau, per favor, ajuda Santiago i ajuda Rainbowself
a no morir.»
Aquest discurs va fer que una nova llum, aquesta vegada taronja,
il·luminara el cel del poble, però no varen tindre notícies del metge. Al
dia següent, Pau, el metge de la casa roja, va eixir al balcó i va atendre
Santiago amb unes medicines, però no es va encendre cap llum al cel.
Passades unes hores, Santiago ja estava millor i va eixir junt amb tot
el veïnat al balcó per a parlar. De sobte va sorgir del no-res una altra
llum, l’última que completava aquell arc de Sant Martí, la llum roja.
Rainbowself va tornar a la calma, tornava a ser com abans, però ple
d’amor i amistat. Les famílies decidiren anar al bosc i veure aquell diari.
Quan arribaren el van obrir, però sols hi havia pàgines en blanc, llevat
de l’última, en la qual hi havia la següent frase: «Amb tu sempre eixirà
l’arc de Sant Martí». I conte contat, aquest conte no s’ha acabat, perquè
la nova vida a Rainbowself continua.
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SENSE PERDRE
LA IL·LUSIÓ
Mirey Conca Villaplana
CEIP Reis Catòlics
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«RES ÉS IMPOSSIBLE SI LLUITES PEL QUE VOLS»

Tot va començar un 12 de març de 2020, un dia molt marcat, el dia
del meu aniversari. Estava de celebració amb els meus amics i, quan
va arribar el moment d’obrir els regals… el meu pare em va regalar
un viatge a Disneyland, a París. Jo estava d’allò més contenta, perquè
era un regal que sempre havia desitjat que em feren. El vaig abraçar
ben fort i li vaig donar les gràcies. El viatge era per a l’últim cap de
setmana de juny.
Després de dos dies, estava mirant la televisió i ens van dir que estaven
a punt de confinar-nos. No sabia què significava això, així que li ho
vaig preguntar a ma mare i em digué que consistia a estar un temps
sense eixir de casa. Em va preguntar que per què li ho preguntava, i li
vaig respondre que era perquè ho havia escoltat dir en la televisió. Que
volien confinar-nos durant dues setmanes per un virus que venia de la
Xina anomenat coronavirus o covid-19. Ens quedarem molt sorpreses
perquè mai no havíem pensat que podia arribar a passar això.
La gent es contagiava molt de pressa i altres morien, sobretot el ancians.
Jo no podia veure el meu pare perquè ell treballava en investigació
científica. Havia de treballar moltíssim, ja que el seu objectiu en aquests
moments era traure la vacuna per a aquest virus tan famós i, així,
poder salvar molta gent. Ell treballava molt per acabar tan prompte
com poguera amb el virus i així poder tindre més temps per a estar
amb mi i viatjar junts a Disneyland.
Passaven els dies i les classes les féiem a casa, i pel Telegram ens
enviaven els deures, les fotos, els projectes, etc. Fins i tot hi havia
alguns dies que féiem tutories virtuals per a veure’ns tots. Jo parlava
molt amb les meues amigues i, gràcies a això, podia aguantar un poc
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millor tota aquesta situació tan estranya. Quan quedaven tan sols tres
dies per a acabar amb el confinament ens comunicaren que havíem de
quedar-nos dos setmanes més a casa. Quina barbaritat! Però em vaig
fer a la idea i vaig aguantar, a poc a poc, de la millor manera possible
aquesta nova situació.
Als supermercats no hi havia menjar ni paper ni pràcticament res de
res. No hi havia mascaretes ni quedava gel hidroalcohòlic. Era una
bogeria!
Estàvem una vesprada veient la televisió i escoltàrem en les notícies
que ens confinaven un mes més. Ningú no podia més i jo desitjava eixir
de casa d’una vegada. El meu pare no parava ni un segon de treballar
per a poder anar de viatge amb mi. Quan passà el mes, per fi van dir
que es podia eixir de casa. Estava molt emocionada de poder eixir i de
poder veure els meus amics, però clar, a distància. Eixia amb les meues
amigues amb mascareta, tenia moltes ganes de veure-les i de poder
estar amb elles. Passaven els dies i no sabien quines proves mèdiques
podien fer més, però el virus anava reduint-se molt més i, aquesta
notícia posava molt feliç a tot el món. Però, com sempre, el meu pare
no parava de treballar. Jo no deixava de donar-li ànims i suport.
En el moment en què ens digueren que podíem eixir del poble, anàrem
de seguida a València, a retrobar-nos amb la família. Quan va arribar
l’estiu vaig anar al poble dels meus iaios amb la família de la meua
mare. Anàrem al riu i a la muntanya. Parlava amb el meu pare per
telèfon, però no tenia notícies noves sobre la vacuna del coronavirus.
No obstant això, jo continuava telefonant-li tots els dies i confiava que
prompte ho aconseguiria.
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Abans d’anar-nos-en al poble li vaig dir a ma mare d’anar per última
vegada al riu. Aleshores, vaig veure al fons del riu una llum xicoteta
de color verd ﬂuorescent. La llum resultà ser un cuc, el vaig agafar, el
vaig posar en un pot i el vaig enviar a mon pare perquè l’investigara.
Quan ho va rebre es posà a analitzar-lo. Dies després em va dir que
l’ADN d’aquest cuc era semblant al de les mores dels arbres. I aquest
era, justament, l’element que faltava per a fer una vacuna efectiva per
a combatre el virus. Em va cridar molt emocionat, mentre em repetia
que gràcies a mi havien aconseguit la vacuna. No m’ho podia creure!
Però quan em va dir que no era broma li vaig donar l’enhorabona molt
emocionat i li vaig donar les gràcies perquè tant ell com el seu equip
ho havien aconseguit.
La gent va aprendre que res és impossible si t’ho proposes. I, gràcies
a les mores, al cuc, als meus pares, a tot un equip treballador, a tota
aquella gent que ens donava suport i a mi, la gent contagiada es va
recuperar, el virus va desaparéixer i vam poder tornar a fer vida, igual
que abans de tota aquesta pandèmia mundial. Ah! I el viatge dels meus
somnis es va poder fer realitat.
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2020
UN ANY DIFERENT
Adrián Bautista Santamaría
CEIP El Patí
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Aquest relat, si l’haguérem escrit fa un any pensaríem que és una
història de ciència-ficció, impossible que passara. Però ha passat, i
tant que ha passat. Estàvem al mes de febrer, l’any 2020, un any que
semblava que seria especial per la seua numeració. I ho ha sigut, però
no per aquest motiu.
Com déiem abans, estàvem al voltant del mes de febrer i començàvem
a sentir en les notícies coses sobre un virus anomenat covid-19. Però
era un virus que véiem molt lluny, superlluny, concretament a la Xina.
A poc a poc, va arribar al nostre país, a la nostra ciutat, als nostres
pobles. Arribà de tal manera que haguérem de quedar-nos tots a casa,
sense poder eixir i sense poder anar al col·le ni anar a treballar. Tot per
intentar parar, encara que fora difícil, una pandèmia que començava a
col·lapsar els hospitals
A poc a poc començàrem a poder eixir, però d’una manera molt diferent
de la manera com ho féiem abans d’aquesta pandèmia. Havíem d’anar
tots amb mascareta i no podíem fer-nos besos ni abraçades, i sempre
havíem de mantindre una distància de seguretat d’1,5 m.
Una de les famílies afectades van ser els Núñez. Eren quatre membres:
Pere i Amparo, els pares, i Joana i Federico, els fills. Federico era un
xiquet de catorze anys, prou introvertit, ja que li costava molt expressar
els seus sentiments. A més a més, no passava molt de temps amb la seua
família, perquè li agradava molt estar amb l’ordinador i li tenia igual
no gaudir dels seus pares i de la seua germana. El pare de Federico es
va posar molt malalt, amb febra i mal de cap, i hagueren de dur-lo a
l’hospital perquè es va posar pitjor. El xiquet, els primers dies quasi ni
s’adonà de la situació. Sa mare, a casa, rebia tots els dies una telefonada
de l’hospital en la qual la informaven de la situació de Pere. Els dies
passaven i Federico començava a preocupar-se pel seu pare, començava
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a pensar que la cosa era seriosa. Constantment pensava si ja mai més
no tornaria a veure’l, i aquest pensament el posava molt trist perquè
pensava molt en el temps que no havia passat amb ell per voler jugar
amb l’ordinador. No podien visitar-lo a l’hospital i l’única informació
que tenien era la telefonada diària.
Passaren uns cinquanta dies i les notícies que aplegaven a casa eren
positives. Pere havia millorat molt i tornaria prompte amb la seua
família. Federico es va posar molt content amb la notícia; el seu pare
tornava i tenia moltes ganes d’abraçar-lo. A partir d’aquest moment
el xiquet es va adonar que la família era molt important i que havia
de disfrutar amb ells, perquè mai saps el que pot passar. A més, hi ha
temps per a tot, per a jugar amb l’ordinador i per a disfrutar amb els
nostres.
El temps continua passant i la covid-19 continua amb nosaltres, fins
que troben una vacuna per a protegir-nos. La vida ha canviat un
poc. Hem tornat al col·le, amb algunes normes diferents. Anem tots
amb mascareta, no podem tindre contacte físic, no podem compartir
material, tenim el pati dividit per cursos i és tot molt complicat. Però a
poc a poc ho aconseguirem, aconseguirem que aquest virus desaparega
i tornarem a abraçar-nos tots. El més important és ser responsables i
respectuosos amb les normes de convivència en el dia a dia. I a més, tal
com va passar a Federico, valorar la gent que volem i que ens vol.
Passaren molts anys i el xiquet es va fer gran. Fins i tot ja era iaio i
tot, i contava la història de la covid-19 als seus nets. Joana també es
va fer iaia. Els seus pares ja no estaven, però els recordarien sempre i
recordarien tots els dies feliços que havien passat tots junts.
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LA SORT DEL DESTÍ
Pau Pujada Celda
CEIP El Patí
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Hi havia una vegada una xiqueta anomenada Aura. Tenia onze anys,
els cabells rossos, els ulls verds clars i era baixeta i prima. Ella era una
persona simpàtica, alegre, divertida i somiadora. Li agradava jugar a
la pilota, córrer i llegir contes interessants. Tenia un germà menut de
sis anys que li deien Corel. Era un xiquet amb els cabells morenos, els
ulls blaus obscurs i amb pigues a la careta. A més, de mascota tenien un
conillet d’Índies anomenat Puchi.
Vivien en una gran ciutat, amb els seus pares. No podien eixir de
casa perquè hi havia un virus molt contagiós. Per sort, sa mare era
científica i li deien Natàlia, i son pare era metge i li deien Pere. Els
dos investigaven en un projecte de medicina molt important, per
tal de descobrir una vacuna que fera desaparéixer aquest virus tant
dolent. Tenien un laboratori en sa casa, i per això sempre els deien
que no podien entrar en aquella habitació, ja que hi havia moltes coses
delicades.
Tots els dies treien la seua mascota, Puchi, fora de la gàbia, per a jugar
amb ella. Corria amunt i avall per tota la casa, i els dos germans anaven
darrere d’ella, rient. De sobte, Puchi entrà al laboratori on estaven els
seus pares treballant, i aquests, quan la sentiren es van girar molt
enutjats. Els van dir que no hi podien entrar perquè era molt perillós.
Aura i Corel no entenien perquè era tan important no entrar allí.
Tan sols estaven perseguint Puchi i no feien cap mal. Tampoc havien
trencat res, però els seus pares els ho havien prohibit.
Al dia següent, els dos germans, intrigats per no poder entrar mai
al laboratori, volgueren saber que hi havia que fora tan important.
Aleshores feren un pla: entrarien d’amagat, de nit, amb unes llanternes.
A la nit, quan els seus pares estaven dormint, s’alçaren a espai, sense
fer soroll, agafaren les llanternes i entraren al laboratori. Ells tenien
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molta curiositat per saber en què estaven treballant els seus pares,
què era tan important per a no poder entrar. De sobte, escoltaren
com la porta del laboratori es va obrir. Els xiquets es varen espantar
i s’amagaren. Varen aguaitar per veure qui era... Eren els seus pares!
Aleshores, els xiquets es varen esglaiar i se n’anaren silenciosament a
dormir. Per sort, no els pillaren de poc.
Al dia següent, quan estaven jugant amb la pilota, Aura sense voler tirà
amb tanta força la pilota que entrà dins del laboratori per la finestra
que hi havia oberta. La pilota xocà amb una màquina, va prémer un
botó i començà a calfar-se un líquid de color blau. El líquid blau va
explotar i va caure pertot arreu. L’habitació sencera es trobava plena
d’aquest líquid que començava a fondre tot allò que tocava. Els xiquets
intentaren netejar-ho tot ràpidament perquè els seus pares no se
n’assabentaren, però de seguida els seus pares aplegaren a l’habitació i,
en veure tot el desastre que havien fet, se n’eixiren amb les mans al cap.
No es podien creure que el treball de tant de temps s’havia destruït.
Els pares estaven molt disgustats amb ells, i Aura i Corel pensaven que
els castigarien per a tota la vida. Mare meua, sense voler l’havien feta
bona!
Abans de netejar-ho tot, els pares s’adonaren que el líquid blau no parava
de fondre tot allò que tocava. Com era possible això si aquest líquid no
tenia aquesta propietat? Estaven molt desconcertats i intrigats, els dos
es varen mirar als ulls i de seguida comprengueren que estaven davant
d’alguna cosa molt grossa. Es varen posar a analitzar aquell líquid tan
misteriós, i després d’una bona estona descobriren que funcionava.
No s’ho podien creure! Aquell líquid blau, en una dosi xicoteta, era la
solució que tant de temps havien buscat, i que ara, per un capritx del
destí, havien descobert. Eureka! Havien trobat la vacuna!
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Molt contents, se n’anaren corrent a l’habitació del seus fills a donar-los
l’enhorabona, els abraçaren i els besaren. Aura i Corel, que no sabien
què els passava, es quedaren bocabadats i sorpresos. Aleshores, els
pares els explicaren que gràcies a l’accident amb la pilota havien trobat
la vacuna que tothom desitjava. Finalment, els seus pares divulgaren
gratis el descobriment per tot el món. Així, ningú més tornaria a patir
per aquesta malaltia. Havia desaparegut la malaltia que tant havia
canviat la vida de milions de persones. Com moltes vegades en la
història, Natàlia, Pere, Aura, Corel i Puchi feren una cosa històrica
gràcies al destí i a l’atzar.
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UN ASE MOLT RUC
Douaa Boudjema
CEIP Lluís Vives
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Hi havia una vegada un llaurador al qual deien Nassot, malnom que
li venia per part del pare del seu pare, de qui va heretar un gran nas.
Nassot no disposava més que d’un trosset de terra lluny del poble i
de tres burrets, dels quals estava molt orgullós. L’un era blanc, l’altre
negre i el tercer roig. Un oncle seu li’ls va deixar en el testament. Al
mateix poble vivia Perdiu, un home ric que mai no en tenia prou i que
només pensava a ampliar la seva hisenda.
Un matí d’hivern succeí que la tramuntana va bufar amb tanta força
que les collites de Nassot es feren malbé i hagué de demanar diners a
Perdiu. Aquell vent el va deixar amb la mànega estreta i el cor en un
puny. A partir del moment del préstec, Perdiu no deixà de recordar-li
que tenia un deute amb ell. Encara no havia passat un any que Perdiu
li va dir:
—Mira, m’agrada molt el teu burret roig. Dona-me’l a canvi dels
diners que et vaig prestar, i quan me’ls pagues, te’l tornaré.
Això no agradà gens a Nassot, ja que estimava molt els seus animals.
No obstant això, com que no li quedava una altra alternativa, li va dir
que l’endemà li’l portaria. «Justament s’ha encapritxat del més faener»,
pensava Nassot, que passà la nit sense poder llevar-s’ho del cap i pegant
voltes al llit.
Finalment, i quasi a la matinada, va trobar una solució. S’alçà del llit
i amb una brotxa començà a pintar de roig el pèl del burret negre i
de negre el pèl del burret roig. Més tard, i després de desdejunar-se,
a les 10 del matí es dirigí a casa de Perdiu, el qual s’alçava del llit ben
descansat i amb poca faena per fer. En veure Nassot, li va dir tot ple
de goig:
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—Ja sabia jo que tu, Nassot, ets un home de paraula.
I fent-li unes empentetes a l’esquena, es va desfer ben prompte de
l’home Després tragué a passejar el ruc, que d’això mai se n’oblidava.
D’un carro que es creuà al camí li van dir:
—Xe, perdiu, quin burret més bonic que dus. De qui és?
Orgullós, l’home s’aturà, i quan estava a punt de respondre sentí l’ase
que deia: «Soc l’ase de perdiu!» El del carro va començar a riure tan
fort que les rialles agruparen uns quants curiosos. Perdiu agafà el ruc i
se l’endugué. En arribar a casa el renyà:
—Animal! No saps parlar, burro del dimoni! Si tornen a preguntar-te,
has de dir: «Perdiu és el meu amo.» I si no saps dir-ho calles, que quan
jo parle, els burros callen.
L’endemà el tornà a traure a passejar. Al seu pas, tothom eixia de les
cases i deixava els camps per a mirar-los. S’havia estés la notícia que
Perdiu tenia un ruc que parlava. L’home somreia amb altivesa. I un
dels llauradors que els mirava, aixecant el coll, va dir: «Quin burret
roig més eixerit! De qui és?» Perdiu callà, esperant sentir la resposta
de l’animal, i aquest va dir: «Nassot és el meu amo. Jo sóc l’animal de
Perdiu». I l’animalet continuà: «I quan jo parle, els burros callen». Les
rialles foren més fortes i més nombroses en aquella ocasió, i la irritació
de l’home tan gran que estirant-lo de les regnes el va dur a la quadra
on li administrà unes quantes bastonades al llom.
—Ets un bèstia! —li deia—. En realitat, l’únic atractiu teu és el pèl
roig, de manera que demà, quan eixim a passejar... mut. No has de dir
ni paraula!
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L’endemà, abans d’eixir, li recordà la palissa del dia anterior i li feu
un últim advertiment: «Tu mut, eh! Tu mut». Quan arribaren a la
plaça tothom els esperava a l’hora acostumada. El ruc ja anava ben
arreglat, ja... En aquesta ocasió no fallaria. Quan un dels presents els
preguntà, l’ase no va dir ni pruna. Encara recordava la reprimenda del
dia anterior:
—És meu! Us agrada, eh! Mireu quin pèl que té!
I mentre Perdiu deia això li acariciava el llom i el mostrava amb orgull.
Però de colp i volta començà a ploure. Tothom se n’alegrà, perquè la
pluja a la primavera és un bon senyal. Llevat de Perdiu. El burret, el
burret començà a destenyir-se.
Uiiiii! Mireu, mireu el burro de Perdiu! Ha, ha, ha!, cridava i reia la gent
del poble. L’home, desesperat enmig d’aquella situació tan ridícula,
cridà:
—Animal! Què has fet? Tros de bèstia!
I mentre la pell tornava al seu color primitiu, l’ase cridava:
—Tu, mut, eh! Tu, mut!
Perdiu el va dur a casa del seu amo, Nassot, i desassossegat esperà que
l’altre li retornara els diners, la qual cosa feu Nassot. Puntual i amb
ordre, perquè era un home de paraula.
I tot això és tan veritat que potser no ha passat.
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LES TRIGÈMINES
MILIONÀRIES
Holley Mariana Méndez Candelo
CEIP Lluís Vives

81

82

Hi havia una vegada unes xiquetes que es deien Paola, Carlota i Irene,
que van nàixer el 8 de juliol del 2008. Per tant, com podeu veure, eren
trigèmines. A més a més, eren milionàries i anaven a un col·legi privat pel
qual pagaven més de quatre cents euros per persona. Un dia, a Carlota
li va tocar fer vint activitats de matemàtiques, però com que la mare no
sabia fer-les i tampoc volia perdre temps ajudant-la, contractà una xica
anomenada Maria. Maria era la que les ajudava a fer els deures, i a més
s’encarregava de cuidar-les quan la mare no estava en casa, cosa que
ocorria la major part del temps.
Al dia següent, Carlota se’n va anar a l’escola i la mestra li digué:
«Carlota, enhorabona, tens totes les activitats bé. T’han ajudat?» Carlota
va dir a la mestra que sí, que sa mare sempre estava pendent d’ella i
que l’ajudava. La xiqueta va contestar això perquè tenia vergonya de sa
mare i perquè els alumnes de classe no pensaren que no era una xiqueta
estimada.
Uns dies després, les xiquetes començaren a trobar-se malament, perquè
veien que en acabar l’escola tots els xiquets se n’anaven amb les seues
famílies a jugar al parc o a berenar, i elles mai podien fer aquestes coses
amb sa mare. De son pare no us parle, perquè se n’anà molt prompte al
cel quan elles eren menudes.
En un acte de desesperació i per cridar l’atenció de la mare, les xiquetes
agafaren tota la roba i se n’anaren a casa dels avis. La mare, en arribar a
casa i veure que les xiquetes no estaven, va cridar la policia. La policia va
comprovar que no tractava com calia les seues filles i que no era una bona
mare, i es van preocupar molt per la situació. Primer anaren a buscarles als llocs on elles solien estar, i més tard van telefonar a totes les
persones amb les quals tenien relació. Quan els avis van agafar el telèfon
s’adonaren de la situació tan complicada que tenien les seues netes.
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Les xiquetes no volien tornar amb la mare, i davant de la policia es
van negar a tornar a casa, volien quedar-se amb els avis, perquè encara
que no tingueren tants diners ni tants luxes com sa mare sí que els
donaven molt d’amor. Això era l’única cosa que elles buscaven, ser
estimades Finalment, les xiquetes es quedaren a viure amb els avis i
van ser felices per sempre.
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L'APRENENT
David Estarelles Nácher
CEIP El Patí
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Una nit tempestuosa, Raül, el bruixot superior, director de l’Escola
de Màgia, revisava els escrits ancestrals quan algú va irrompre al seu
despatx. L’endemà, Pablo, l’aprenent de Raül, va anar a parlar amb ell
i el va trobar mort. Ràpidament avisà Laura i Saül, els anteriors aprenents
del bruixot, i els va dir:
—He trobat Raül al seu despatx, mort.
—Jo tinc una amiga que ens pot ajudar, Paula, i és investigadora —contestà
Laura de sobte.
—Com ens pot ajudar? —va dir Pablo.
—És molt bona en la resolució de misteris —li contestà entusiasmada
Laura.
Paula va arribar a l’escola amb el seu vehicle de color roig. Es va
presentar a Pablo i Saül i tots junts anaren a inspeccionar el despatx.
Allí trobà una vareta que li va cridar l’atenció. Estava damunt de la
taula, però semblava que es menejava i pareixia tindre vida pròpia, ja
que generava una energia molt estranya. Va estudiar el cadàver per
buscar pistes sobre què hauria passat al despatx. Li va mirar la llengua
i va notar que la tenia morada. També va observar que tenia una
ratlla blanca a les ungles, i a més a més, va notar una olor d’ametla en
l’ambient. Va determinar que havia sigut enverinat.
Començà a inspeccionar la resta del despatx per buscar signes de
l’enverinament. Mirà per damunt de la taula per si el verí l’havia pres
de manera oral, per si l’havien posat en alguna beguda o en algun
menjar, o d’alguna manera diferent. Va buscar gots, plats o alguna altra
cosa que no haguera d’estar allí.
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Després de revisar-ho tot minuciosament, no va trobar res. Sols li
va cridar l’atenció la vareta, que des del primer moment pareixia que
volia cridar la seua atenció, l’única pista que la portaria a resoldre el
misteri. Va alçar el cap i mirà als ulls a tots, i els va preguntar de
qui era la vareta. Però ningú va saber o volgué contestar. I després
de comprovar on havien estat Pablo, Saül i la seua amiga Laura en el
moment que ocorregueren els fets, Paula estava convençuda que un
dels tres havia sigut l’assassí i que, per tant, no es podia fiar de ningú d’ells.
Estava convençuda que el pal de fusta era la clau per a resoldre l’enigma.
Per tant, agafà la vareta i la va estudiar tranquil·lament. La va menejar,
la va olorar, la va capgirar i de menejar-la tant va veure que la punteta
s’obria, com si fora un taponet. Ràpidament va decidir dur-la al
laboratori, i als pocs minuts va descobrir que dins de la vareta havien
transportat el verí. Ara sols faltava descobrir qui l’havia posat dins i
qui l’havia donat al bruixot. Poc després, Paula va reunir al despatx els
acusats, i amb l’estudi de les seues anotacions va preguntar a Pablo si
havia portat alguna cosa a Raül. Aquest li va contestar que li va dur
un paquet que havia arribat a nom de Raül, però que no duia remitent.
Rebuscaren i van trobar la caixa on havia arribat la vareta, i al costat
un muntó de papers cremats. Això va encaminar la investigadora a
pensar que Pablo era l’assassí, ja que era l’únic que havia entrat a dur-li
el paquet i que va ser l’últim que el va veure en vida. Havia preparat
la vareta i havia ficat el verí dins. Això havia fet que quan Raül la
menejara, la vareta s’obrira i de l’interior eixira una espècie de fum que
va enverinar Raül.
Finalment, després de pressionar-lo, Pablo va reconéixer els fets i va
explicar que ho havia fet per ser ell el director de l’escola, ja que Raül
no volia ensenyar coses de màgia negra i a Pablo aquestes coses el
fascinaven.
88

XICOTETES ESPIES
Irene Perea Bañuls
CEIP El Patí
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Hi havia una vegada dues xiquetes d’onze anys que vivien en un poble
de València que es deia Silla. Les dues eren molt amigues i es deien
Gabriela i Júlia. Aquestes van ser ajudades en una missió espia pel pare
de Gabriela, Pablo, que també era espia. Havien de trobar uns arxius i
uns informes en un despatx protegit d’alta seguretat.
Gabriela va proposar a la seua amiga utilitzar unes bombes de fum
que havia guardat a la seua motxilla. Júlia les va agafar, es va posar a
un costat de la sala i les va llançar una darrere de l’altra, sense parar,
fins que la sala es va quedar plena de fum de colors. Es van agafar de la
mà per a no perdre’s i caminaren ràpidament. Un poc abans d’arribar
a l’ascensor varen trobar un guàrdia, al qual Gabriela va agafar del
braç i li va posar el peu al voltant d’una cama; llavors, el va estirar dels
dos braços i el va tirar a terra. Corregueren a l’ascensor mentre dos
guàrdies més premien el botó d’emergència per a escapar-se’n. Però
aquests no van tindre sort perquè el botó de l’ascensor no funcionava
i hagueren de pujar per les escales, igual que les joves espies. Les joves
espies es trobaren amb dos guàrdies més entre el primer i el segon pis.
Júlia, ràpidament va agafar la pistola i els va disparar.
—Pels pèls —va dir Júlia encara sorpresa.
—Impressionant —va dir Pablo.
Continuaren pujant i pujant i, mentrestant, Gabriela anava disparant a
totes les càmeres de seguretat. Al tercer pis hi havia tres guàrdies més.
Gabriela els va tirar als tres les armes a terra d’una patada, i tot seguit,
el pare de Gabriela, que havia anat a ajudar-les, els va posar els dits
en una posició determinada i els va adormir. Van pujar les escales del
tercer pis, i al quart es van trobar amb un altre guàrdia.
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—Ràpid, bombes de fum —va cridar Pablo.
—No ens en queden —va dir Júlia. —Les gastí totes a l’entrada —
cridà la xiqueta.
A Pablo li va disparar un guàrdia al peu. Tot seguit, Gabriela va
disparar al guàrdia.
—Ara què fem? —va dir preocupada Gabriela, que estava a punt de
plorar, igual que Júlia.
—Heu vist aquell armari? —preguntà Pablo.
—Sí —digueren les dues alhora amb curiositat i més calmades.
—Claveu-me dins d’aquest, dispareu a les càmeres i després us conte
el pla que tinc pensat.
Ràpidament, Gabriela l’agafà dels peus i Júlia de les mans. Suades i amb
molt d’esforç el deixaren dins de l’armari. Gabriela, ràpidament i abans
d’entrar també dins l’armari amb son pare, disparà a les càmeres i en
tancà la porta.
—Aquest és el meu pla —va dir Pablo—. L’edifici té conductes de
ventilació a partir del tercer pis. Ací per sort n’hi ha un, i tot i que al
principi no volia anar pels conductes perquè jo no hi cabia, ara no em
vull arriscar i que ens passe res roí, així que portarem a terme la missió
d’aquesta manera. Tot seguit els ensenyà, a poc a poc, el seu pla; els
mostrà un mapa de l’interior dels edificis i explicà a les xiquetes com
havien d’arribar al despatx on estaven els arxius que necessitaven.
—També heu de tindre preparats els rellotges multiusos perquè hi
haurà molts guàrdies —digué molt seriós Pablo.
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—Gràcies per la informació, pare, anirem amb molta cura —digué
Gabriela.
Després, Júlia i Gabriela pujaren pel conducte de ventilació, que era
molt estret i humit. Era molt difícil menejar-se per allí dins. Tot i que
tingueren algunes dificultats, arribaren al despatx. Una vegada allí,
les dos es taparen la boca perquè no se’ls escoltara l’alé i, ràpidament,
agafaren els seus rellotges multiusos i dispararen els guàrdies amb els
dards tranquil·litzants. Dispararen cap a les càmeres de seguretat, les
quals caigueren sobre els seus genolls i de rebot a terra de colp.
Després es posaren a buscar l’informe que buscaven per totes les
prestatgeries, calaixos, taules, etc. Una estona més tard, Júlia es va
adonar que un quadre estava buit. Ho va dir a Gabriela i entre les
dues el llevaren de la paret. Davall hi havia una peça electrònica amb
un espai per a escriure una contrasenya, i davall de la contrasenya un
espai per a inserir uns números. Júlia que era molt enèrgica i desperta,
va proposar disparar a la peça per a trencar-la, però Gabriela, que tot
ho pensava molt, li digué:
—No! Si dispares es trencarà i si es trenca no es podrà tornar a obrir.
Gabriela va agafar el rellotge, va encendre la llum ultravioleta i l’apuntà
cap als números que s’utilitzaven per a escriure la contrasenya. De
sobte, començaren a escoltar les passes del líder a qui fugien, i Júlia
preguntà:
—Però ara com sabrem quin és l’ordre? —Gabriela, decidida, li va
respondre:
—Són quatre caràcters, així que hem de provar totes les possibilitats.
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—Tardarem moltíssim —digué Júlia desesperada.
—No et preocupes —respongué Gabriela amb un to tranquil·litzant—,
sols hi ha vint-i-dues possibilitats.
Les amigues van començar a riure i després començaren a provar
contrasenyes. Mentrestant, Pablo començava a preocupar-se perquè
tardaven molt i, de sobte, va escoltar que venia algú. Ràpidament, va
buscar on poder amagar-se, i com que va veure un quartet de la neteja
vell on hi havia moltes caixes, es va amagar darrere d’una pila de caixes.
I per sort no el varen pillar. D’altra banda, les xiques aconseguiren
desxifrar la contrasenya, en canvi, però, els informes que hi havia dins
estaven també amb pany i clau. Júlia demanà a Gabriela una forqueta i
amb aquesta va aconseguir obrir el cadenat. Van córrer cap amunt, van
pujar pel conducte de ventilació i agafaren Pablo.
Van tornar al tub subterrani on tenien la base de l’equip d’espies.
Tothom els va felicitar, fins i tot varen fer una cerimònia per a premiar
l’equip espia. A Pablo el van guardonar per ser tan bon mestre i per
fer un gran paper en una missió tant important com aquesta. A Júlia
i Gabriela les van guardonar també, pel seu gran paper en una missió
d’aquest nivell i per ser les espies més joves d’Espanya. Formaven tan
bon equip que van participar en moltes missions més.
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Dolia més el silenci que qualsevol dels seus colps. Ja no pensava en la
possibilitat de demanar ajuda. El terror vivia amb mi. Vaig creure que
havia tocat fons, i que per tant ja no podia anar més enllà. M’equivocava.
Cada nit, des que estàvem junts, em colpejava, em feia mal i després ho
arreglava amb besets a la cara. Uns besets que, en un principi, sanaven,
però que posteriorment ja no. Són tantes les cicatrius que ell em va fer
que ni l’afecte més sincer podria curar totes aquelles ferides. Vaig optar
per deixar de fer la meua vida i satisfer la seua. Havia caigut en un forat
del qual mai no podria eixir. Vivia per ell i per a ell.
Ja no era solament el maltractament físic, era també el psicològic.
L’autoestima que jo tenia ell la va destrossar, i em feia mal, fins i tot,
veure el meu reﬂex en l’espill. Pensava que l’amor ho era tot, que em
salvaria, i solament m’havia matat.
Una nit plujosa, un colp em tombà. L’última cosa que recorde són les
taques de sang als llençols, el seu rostre ple de fúria i els meus silencis.
Vaig despertar unes hores després, abatuda pel cansament, mullada per
la pluja, congelada pel fred, sense un lloc on anar. La societat m’havia
inculcat que havia de callar, amagar-me i pagar pel meu propi càstig.
Hauria d’haver fugit abans. Alcí la mirada al cel, aquell cel que em
representava tant fosc, apagat i negre. Jo era la nit. Però, quan vaig
veure la Lluna, tan viva, tan brillant malgrat tota aquella foscor, li vaig
demanar un refugi, una treva al temps.
Comencí a sentir-me cansada, en un estat de descans mental. Mentre
dormia, la Lluna em va murmurar que coneixia una dona valenta, i que
aquella dona era jo. Que ella podia convertir aquell cel fosc i sense vida
en el cel més estrellat de tot l’univers, però que necessitava la meua
ajuda. Mai ningú no m’havia dit cosa pareguda, tan bonica, tan emotiva.
La vaig mirar als ulls. Desprenia una llum aclaparadora. Vaig assentir
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i, en aquell instant, vaig comprendre que la meua vida canviaria.
Quan vam emplenar tot aquell espai que abans era el meu refugi
mental, ho vaig veure tot molt més clar. Els brillants centellejos que
la Lluna m’havia pintat il·luminaven un camí on jo podia ser el que jo
volguera. Abans d’anar-me’n, d’emprendre el meu camí, vaig escoltar
una veu femenina.
—Ací estan totes —va dir la Lluna.
—Totes? Què vols dir? —vaig respondre intrigada.
—Les que no em donà temps salvar.
Vaig començar a plorar. Quina altra cosa podia fer? Allí estaven totes
aquelles dones que no tingueren temps a cridar. I pensar que jo podia
haver sigut una d’elles, m’aclaparava.
—Comença el teu camí i somriu per totes. A elles no els va donar temps
a lluitar, però tu ho faràs per totes elles. D’acord? —digué la Lluna
mirant-me als ulls fixament.
Així que comencí a caminar pel sender que s’obria pas davant de mi.
Quantes coses boniques tenia la vida! Era el meu camí, aquest en
què jo no depenia de ningú, on jo no pertanyia a ningú més que a mi
mateixa. I sense voler, vaig somriure, perquè m’alegrava poder haver
eixit d’aquell forat en què ell em tenia sotmesa. I quan vaig pensar
que caminar sola era divertit, vaig trobar una dona perduda enmig del
camí. Llavors, en veure’m reﬂectida en aquella ànima perduda, li vaig
murmurar a l’orella com la Lluna va fer amb mi. I, encara que vaig
haver de parar de caminar, la vaig ajudar a pintar el seu propi camí i a
fer que brillara com tant mereixia.
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Durant el camí vaig trobar moltíssimes dones més en aquesta situació.
Havien decidit callar, com vaig fer jo una vegada, i vaig repetir la
maniobra de la Lluna, és a dir, vaig agafar la tècnica del murmurament
sincer d’aquelles paraules que pareixien ja miraculoses. Totes acabaven
amb un ampli somriure a la cara i el meu s’engrandia de veure-les
felices, tal com mereixien.
Allò va passar fa uns anys i, hui en dia, continue caminant pel sender.
I abans de gitar-me, cada nit recorde aquelles paraules de la Lluna que
ja mai més no se m’oblidaran, ja que ella em salvà i no li dec res a ningú
més. També recorde les dones que vivien a la Lluna, i vaig arribar a la
conclusió que la Lluna era el millor lloc per a elles. Allí somriuen, allí
brillen. Cada nit plore per elles i, abans de tancar els ulls, escolte com
la Lluna i les dones em desitgen dolços somnis i em regalen una de les
millors coses que em podrien donar: un somriure.
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No era la primera vegada que m’alçava entre sanglots enmig de la
nit. Una vegada més vaig tindre aquell malson que no podia traure’m
del cap. Allí, en aquell llit d’hospital, els meus pares plorant perquè
probablement perdrien la seua filla. La meua germana, al meu costat,
m’agarrava la mà i em deia silenciosament tot el que m’estimava mentre
em demanava perdó per aquelles insignificants baralles. I m’ho deia en
veu baixa, perquè els meus pares no la sentiren i així no preocupar-los
més. Recorde també com aquella metgessa, nerviosament, intentava
explicar als pares què m’estava passant i què és el que podria ocórrer.
Jo en aquells precisos instants començava a obrir els ulls i vaig ser
capaç de pensar el mal que havia fet a tots.
Des que vaig nàixer ja marcava terreny amb el meu pes. Ni més ni
menys que 4,5 kg de pes. A les fotografies que mon pare havia fet a la
panxa de ma mare abans del part, ja es veia que, sens dubte, no seria de
xicotetes dimensions. Quan vaig entrar a l’escola, concretament quan
tenia tres anys, era de les més altes i, probablement, la més grosseta.
Ma mare sempre em contava que jo aixecava en braços a totes les
meues companyes i, quan les tornava a terra, esperava impacientment
que elles també ho feren amb mi perquè semblava molt divertit; però
mai m’agarraven. En definitiva, era menuda i no m’importava. Vivia
feliçment sense ser conscient de la societat que m’envoltava.
La primera vegada que em vaig adonar del meu pes i de la meua
aparença física va ser quan, a les tendes, on venien peces de roba de
la meua edat, no hi trobava res per a mi. Havia de comprar-me talles
més grans que no incloïen articles gustosos per a mi, mentre que les
meues companyes sí que tenien aquell privilegi. Ma mare, a més, quan
em comprava pantalons, havia de tallar-los perquè sí que m’estaven bé
de cintura, però de llargària... allò era quilomètric.
103

Uns anys més tard em vaig apuntar a gimnàstica rítmica. Simplement
m’encantava! Podia fer volantins, practicava la meua ﬂexibilitat, feia
noves amigues, corria i tantíssimes coses més! Aquesta hora i mitja que
anava, vivia en un somni constant. Per a mi passar al grup de competició
suposava la felicitat eterna. Totes les persones del meu voltant sempre
em preguntaven com anaven els estudis i molt poques vegades sobre
la gimnàstica rítmica. Quan ho feien, jo sempre els responia que volia
passar al grup de competició. A l’instant tots em deien: «Vaja, Celia,
que guai! Però per a fer-ho hauràs de menjar menys i moure’t un poc
més!» Res em feia tant de mal com aquelles paraules. Era un vidre
clavat al més profund del meu cor. I com no, quan la meua ànima estava
pels turmells, aquests afegien la frase menys tranquil·litzadora del
món: «Tranquil·la bonica, era una brometa!» Jo ja era prou major per a
adonar-me que no ho era i com es diu: «Entre broma i broma la veritat
trau el cap.»
A l’edat de tretze anys vaig finalitzar l’escola i vaig haver de passar a
l’institut. Les meues companyes vestien amb uns tops molt moderns i
bonics que a mi m’encantaven. Així que un dia me’n vaig anar a València
de compres, jo sola, ja que no volia que ningú vera com de malament
que em quedava la roba. Vaig trobar un magnífic top de color blau cel
amb unes perles als tirants que, com no, me’l vaig comprar.
A la setmana següent, dilluns concretament, vaig agarrar el top que
tant m’encisava i el vaig combinar amb uns pantalons blanquets que ja
tenia a casa. Quan vaig arribar a l’institut, vaig sentir totes les mirades
fixes en mi. És probablement un dels pitjors moments de la meua vida.
En aquell instant volia escapar, córrer sense rumb. La meua amiga
Lorena, que es trobava allí amb la resta dels meus companys, em digué
que m’havia quedat blanca com una paret.
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Al llarg d’aquell terrible dia vaig escoltar coses molt negatives cap a mi.
Alguns deien que pareixia una «botifarra» amb cames, altres m’havien
anomenat «balena» i alguns em cridaven «mozuela», ja que segons
ells no trobaria ningú que m’estimara per culpa de la meua aparença
física. Tots aquests tipus de comentaris eren les notícies d’aquell dia.
Probablement tot l’institut estava assabentat de com em vaig presentar
allí.
Quan vaig arribar a casa, sense dubtar-ho dues vegades, vaig trencar
aquell bonic top que estimava tant. Vaig agarrar les tisores de cuina i,
com una salvatge, no vaig deixar ni un tros. Aquell dia va ser el primer
que no vaig dinar res. Volia perdre pes, volia ser com les altres xiques,
volia estimar-me.
De vesprada, vaig entrar en una pàgina d’Internet que m’explicava
els passos que havia de seguir per a poder arribar al meu pes ideal. Jo,
en aquells moments pesava 80 kg i desitjava aconseguir pesar-ne 60.
De manera que en un parell de dies no vaig menjar absolutament res.
Em vaig proposar, a més, que havia de fer exercici almenys tres hores
diàries si volia aconseguir la figura perfecta.
Al tercer dia, els meus pares s’adonaren que jo no menjava res. Els vaig
preocupar massa. Aquella mateixa nit m’obligaren a menjar tot el que
havien preparat per a sopar. Em vaig negar. No podia fer-ho. Hi havia
una veu al meu cap que m’estava consumint a poc a poc i m’ho impedia.
Si ho feia, la defraudaria. Mon pare, ja fart de veure que no acceptava
menjar i que no parava de negligir-los, va pegar un fort colp a la taula
i m’obligà a menjar. Vaig tindre una altra solució: m’havia de provocar
el vòmit.
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Per uns mesos vaig fer feliç a tots. Jo menjava davant dels meus pares i
ells no es preocupaven. La veu controladora veia com expulsava el que
havia engolit i jo era feliç perquè havia aconseguit baixar els 20 quilos
que havia de baixar. Però no era suficient. Em veia pitjor que abans. Em
sentia més grossa. La veu em deia que havia d’arribar als 40 kg si volia
lluir perfectament. No la vaig desobeir i vaig continuar el meu progrés.
Comptar les quilocalories i pesar-me ja formava part del meu dia a dia.
Mirar-me a l’espill i prendre’m les mesures també ho era. La gent que
coneixia em deia com de guapa que estava així, sense tant de pes, però
jo no els creia i res em parava. En el meu subconscient alguna cosa
em deia que no anava bé. En uns pocs mesos vaig aconseguir pesar 45
kg. Ja estava en la recta final tan desitjada quan, sense adonar-me’n,
mentre estava al vàter vomitant el dinar d’aquell dia, vaig desplomarme al terra. Estava a punt de morir.
Els meus pares, quan van arribar a casa, trobaren el meu cos dèbil
sense reacció i es quedaren paralitzats. No podien creure allò que
veien els seus ulls. La meua germana es trobava a la universitat i va
haver de vindre per a socórrer-me, ja que els meus pares no podien
pensar. L’únic que havien aconseguit era cridar-la. Gràcies a la meua
germana, en qüestió de minuts, una ambulància va poder vindre a casa
per a traslladar-me a l’hospital juntament amb els meus pares i la meua
germana.
La llitera on estava gitada inconscient probablement fora la més ràpida
que hi havia aquell dia a l’hospital. Un grup d’infermers i infermeres,
junt amb una metgessa, em van col·locar un respirador i també
m’injectaren sèrum per a tindre una font que m’alimentara. Tenien
poques expectatives, tot apuntava a la meua fi.
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Després d’uns minuts d’incertesa, vaig obrir lentament els ulls. La
meua família sentia que tot allò que veia era una mentida, com si fora
irreal. Per contra, no ho era. Vaig plorar. Van plorar. Ploràrem. Les
emocions es van disparar per tota l’habitació de l’hospital. Una mescla
de sentiments agredolços s’apoderava de tots nosaltres. Sens dubte,
aquell moment passà de ser l’infern a ser el cel. Supose que la vida
em va donar una segona oportunitat. Crec que mereixia viure. És
l’única raó que té sentit dins del meu cap i per la qual vaig sobreviure
a aquell infern. Aquella veu que tants mesos m’havia estant matant es
va esfumar. Promet que no et trobaré a faltar.
A Espanya, entre un 4,1% i un 6,4% de les dones entre 12 i 21 anys i
un 0,3% dels homes pateixen un trastorn de la conducta alimentària.
A més, el 94% són dones entre 12 i 36 anys i cada any se sumen més
homes i de més edat a aquesta malaltia mental. Encara que no es tracte
d’un trastorn de la conducta alimentària, el 70% dels adolescents no
se sent a gust amb el seu cos i 6 de cada 10 xiques creuen que serien
més felices si estigueren més primes. Al voltant del 30% d’elles revela
conductes patològiques. Una societat que ens controla i que hauríem
d’eliminar.
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En aquella habitació vella d’aquell vell hostal sols hi havia un llit i
una tauleta amb un llum. Ella va entrar amb dues bosses velles. Les
bosses duien dins tota la seua curta vida. Vint-i-dos anys de records i
alguna peça de roba. No sabia com, però allí es trobava, sola, amb dues
bosses i en una habitació vella d’un vell hostal lluny de tot allò que
havia conegut. Deixà les bosses caure a terra i es gità al llit. Al sostre
hi havia un vell llum sense cap aplic, un llum blanc i tènue. Al costat
del llit, la finestra deixava entrar poca llum, era un dia ennuvolat, molt
trist i la cortina no tapava aquella tristor. I sí, tenia amics, molts amics.
De fet, el seu mòbil no parava de sonar. Però ara no n’era el moment,
ara necessitava estar així, sola i lluny de tot i de tots.
Es va alçar del llit i va seure al costat de les seues bosses. Començà a
traure les coses per fer més confortable aquell habitatge. Unes fotos
amb els seus pares i ella de xicoteta, amb uns bons amics en una festa
de feia uns anys, quan encara es podia anar de festa. També va traure un
rellotge antic, molt antic, que era del seu iaio, i el va deixar damunt de
la tauleta. Aquest funcionava bé i el sorollet que feia la tranquil·litzava.
Va traure de les bosses també uns pantalons texans i uns guants de
tela, unes quantes samarretes arrugades i les seues jaquetes d’hivern.
No tardà molt a traure-ho tot per a col·locar-ho en un xicotet armari
que va trobar darrere de la porta de l’habitació número 4 de l’hostal.
No va eixir en tot el que quedava de dia. La nit li semblà molt curta, ja
que estava molt cansada i va caure rendida al llit. L’endemà es va vestir
i va agafar el mòbil i els diners per anar a menjar alguna cosa per aquell
barri desconegut per a ella. No es va creuar amb ningú per les escales,
els carrers estaven plens de gent fent la compra i anant i venint. Tots
amb mascareta i sense arrimar-se molt els uns als altres. No coneixia
a ningú i va estar com a deu minuts caminant, buscant un bar per a
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desdejunar. Continuava sense mirar el telèfon mòbil, encara que no
parava de vibrar i de sonar.
Al final d’un dels carrers va trobar una terrasseta que feia bona pinta i
allà que es va seure. Es demanà un café amb llet i una torrada d’oli i sal.
Allí, sí. Allí ja va agafar el mòbil, amb les mans tremoloses, i començà
a llegir tots els missatges i a veure totes les cridades que tenia. Eren
amics i familiars, estaven preocupats i volien parlar amb ella. La seua
millor amiga havia sigut la més insistent. Mai no l’havia abandonada i
sempre estava al seu costat ajudant-la en tot allò que necessitava. Els
seus familiars també li enviaven molts missatges, però ella no volia
parlar amb ningú de moment.
Ella, Nerea, era una xica forta, atrevida, treballadora, responsable i
acabava de finalitzar la carrera de Psicologia. L’havien contractat en
un gabinet molt prestigiós del centre de Zamora. Les seues notes eren
excel·lents. Nerea era feliç i tenia una vida molt tranquil·la i familiar,
però tot havia donat un gir de 180º i ja res era el mateix. No tenia
parella, sols s’havia dedicat als estudis, a la família i als amics. I bé, per
a l’amor no havia tingut temps. Ja hi vindria qualsevol dia.
En acabar el desdejuni, s’encaminà una altra vegada fins aquella
habitació trista i obscura de l’hostal. Estava a Salamanca, i de moment
allí es quedaria una temporada. El telèfon no parava i ella el va silenciar
per no desconcentrar-se dels seus pensaments. No tenia molt clar què
faria i per on començaria, però tenia clar que no tornaria a casa. No
podia suportar el dolor.
Fa un any que els seus iaios van faltar en un accident de trànsit tor nant
del poble. Guardava d’ells el rellotge antic i una foto dels dos quan
eren joves. Encara no havia superat aquell colp quan la pandèmia va
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fer de les seues en la seua família. Nerea era filla única i els seus pares
eren infermers d’un hospital de Zamora. Eren... Ja no hi estaven, ara
sols estava ella, les seues coses i aquella vella habitació. Sols volia
desconnectar i entendre-ho tot. No entenia res, no podia suportar el
dolor d’aquella pèrdua. Tota la vida treballant salvant vides i ells la
perden sense que ningú hi puga fer res.
Necessitava no parlar amb ningú. Necessitava fugir de tot allò conegut.
Necessitava estar sola i començar una altra vida lluny de la seua terra.
Necessitava respirar i plorar. Però, sobretot, necessitava els seus pares.
Però això no passaria. La mort els havia agafat de la mà i els havia dut
lluny d’ella per sempre.
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M'ESTIME
Noemí León Rojas
IES Sanchis Guarner
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Portava tot el dia amb el dubte al cap. Havia estat el matí a classe,
amb la incertesa de si dir-li-ho o no. Al cap i a la fi, què podia perdre
si ho feia? Res, no? Carpe diem, deia la seua millor amiga. O la lletra de
Volcans, la seua cançó favorita.
Però, finalment, quan va arribar la nit, aquell dubte encara rondava per
la ment de Mònica. Asseguda a l’escriptori llegint un llibre romàntic,
no podia deixar de pensar: «Mare meua, tot açò passa a la vida real?
Tants cors, ﬂors, bombons, arcs de Sant Martí amb finals feliços i
dolços! Quasi pareix més ciència-ficció que una realitat.» Tot i això
Mònica pensava que sí, que realment passava a la societat en què vivim.
Algun dia un xic, un cavaller blanc, un atractiu jove empresari o, fins i
tot, un vampir amb set de sang s’enamoraria d’ella.
Com Elena i Sergi, una parella de classe. Estan junts des de 3r d’ESO
i tot l’institut ha sigut conscient del seu amor i la seua dedicació per
part d’ambdós en la relació que tenen. Ho pugen tot a l’Instagram, de
manera que és un poc estrany que no t’hages adonat de com d’enamorats
que estan.
Mònica hi té una opinió diferent. Pensa que Sergi està més enamorat
d’Elena que ella del pobre xic. L’ha vista moltes vegades fent coses que
una xica amb parella no faria a les festes del poble, quan ell no mira. I
Sergi, clar, ho sap tot, però com que l’estima moltíssim no vol deixar-la.
I ací és quan Mònica té un xicotet dubte. Quan el seu cap comença a fer
fum per circumstàncies malaurades. «Per què Sergi s’ha oblidat d’una
estima molt important, més encara que la que té per Elena? Què passa
amb l’amor propi? Què ha fet amb el respecte a la seua dignitat, la seua
integritat i els seus principis?»
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Mònica té molt clara una cosa. Vinga quan vinga aquest amor, la
persona per la qual perdrà el cap i per la qual començarà a experimentar
uns sentiments i unes sensacions que la faran volar, mai no oblidarà de
qui és i mai no deixarà de respectar-se a ella mateixa. Perquè aleshores
no estem parlant d’amor.
És com la relació que va tindre amb Lluís fa un any. Des d’aleshores,
Mònica no s’ha sentit la mateixa. És com si la seua llum, aquesta llum
que la caracteritzava se n’haguera anat amb la il·lusió d’un amor tòxic
que, afortunadament, no va anar més enllà.
Així és la societat de hui dia. Res és per a sempre. No tenim aquesta
certesa. Ara, un «t’estime» pot tindre data de caducitat. Ara, un «confia
en mi» és donar-li la possibilitat a algú de ferir-te. No hi ha garanties.
Estem exposats a la vulnerabilitat constantment.
Aleshores, si l’única cosa que està clara és que som nosaltres mateixos
qui més ens podem entendre i el confident imprescindible per
excel·lència, per què hi ha gent que s’oblida d’això? Com Sergi quan
permet que Elena li siga infidel. O quan Mònica va donar-ho tot per
una persona que no va donar res per ella.
Els pensaments la van desbordar i deixà el llibre a la prestatgeria. No
es va poder resistir més. Havia de fer-ho. Era necessari.
Va eixir de l’habitació i va entrar a la del costat, obrint la porta amb
delicadesa. Quan la va tenir enfront, li ho va dir. Alt i clar
—M’agrades. Tota sencera. M’agraden els teus cabells castanys, que
no són ni llisos ni ondulats, ni llargs ni curts. La boca, amb uns llavis
carnosos i unes dents que no són rectes, però que et fan única. El teu
nas arrodonit, que et dona un aspecte infantil. Els ulls que tens, tan
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obscurs, envoltats per unes pestanyes espesses i igual d’obscures. Les
celles, fines i llargues. El rostre allargat i jovial, amb les galtes suaus
i sempre rosades lleugerament. El teu cos, que no és el més prim ni el
més gros, el més alt o el més baix, però que té una salut de deu. Les
cames, llargues i estilitzades, que et porten als llocs que vulgues. Les
xicotetes marques que et fa la boca cada vegada que somrius. O com
se t’arrufen les celles quan hi ha alguna cosa que no entens o que no et
pareix bé. El soroll del teu somriure, de la teua veu, que tantes paraules
esfereïdores i encoratjadores ha dit. Els teus principis, quan no deixes
passar les injustícies i lluites i lluites fins que aconsegueixes el que et
proposes. El cor tan noble que tens, preocupant-te per les persones
que realment ho mereixen, escoltant i oferint suport incondicional. La
benevolència que presentes per a ajudar sense que ho demanen. Quan
abans de jutjar t’assegures què és el que has de jutjar i no fer-ho amb
maldat, sinó amb consciència. Hi ha tantes coses que m’agraden de tu!
Mònica alçà la mà lentament, fins que va tocar el seu reﬂex a l’espill.
—M’estime. I sempre ho faré.
Era un fet. No, era una promesa. Sempre s’estimaria. Així com estimaria
la seua mare, el seu pare, la seua germana, la seua millor amiga…
Perquè vivim en una societat en què s’està perdent l’amor propi. On la
pressió social, els estereotips i el què diran han fet que un s’oblide d’ell
mateix. I ja era hora que la generació del futur, que som nosaltres, fera
alguna cosa sobre això. Ja era hora de relativitzar i començar a pensar
que no podem estimar ningú si no ho fem primer a nosaltres mateixos.
Si no comprenem que no hi ha cap persona que puga definir-te a partir
d’una opinió alimentada per prejudicis i estereotips equivocats.
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I hi haurà més persones, però el teu benestar ha de ser una de les teues
prioritats. Estima els teus, els que realment són teus. De segur que
saps qui són, has pensat en ells en llegir açò. Estima’t a tu mateixa i no
deixes que et diguen el contrari.
Al final, sols un cor que es vol i es reconeix sap estimar correctament. I
un cor enverinat i ple d’odi no pot trobar la verdadera felicitat. Perquè
mai no s’ha adonat de com de bonic és estimar. No estimar molt, sinó
estimar bé, simplement estimar.
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UN DESIG FUGAÇ
Andrea Ruano Moya
IES Sanchis Guarner
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Ha sigut el millor viatge de la meua vida. Ha sigut espectacular.
Tornaria mil voltes. Bé, crec que ara mateixa no enteneu a què m’estic
referint, però no us alarmeu, ara us contaré la meua història. Em dic
Arnau i ahir vaig tornar del meu viatge a Mart.
Des de ben xicotet sempre he somiat a viatjar a Mart, conéixer el
planeta roig, descobrir si els extraterrestres existeixen i, el que més
ganes tenia de fer, era viatjar amb un coet. Recorde que els meus pares
sempre em deien que deixara de somiar i baixara al planeta Terra on
viatjar a un altre planeta era impossible. Un comentari al qual jo no feia
ni cas i continuava amb les meues investigacions sobre com arribar al
planeta veí.
En el dia del meu aniversari hi va haver una pluja d’estrelles i jo vaig
ser un dels que no la va veure. Com ja us haureu adonat, soc un boig
de l’astronomia i aquella pluja d’estrelles no me la volia perdre per
res del món. Em vaig acabar el tros de pastís i em vaig acomiadar de
tots. Després d’una llarga estona d’abraçades i petons em vaig quedar
a soles. Bé, els meus pares eren a casa, però ells no conten, no els podia
fer fora.
Una volta gitat al jardí vaig quedar prou decebut perquè no vaig veure
cap estrella. Us acabe de mentir, en realitat sí que vaig veure una
estrella, sí, però només una en tota la nit! La veritat és que no pensava
que arribaria a veure’n cap i molt menys una fugaç. El cel aquella nit
estava més buit que la meua vidriola dels estalvis.
Com tota persona, més ben dit, com tot xiquet, al segon de veure
l’estrella vaig demanar un desig. Supose que a aquestes altures ja sabreu
què vaig desitjar. Ho sabeu? Correcte, un viatge a Mart, però clar, mai
no m’hauria imaginat que l’estrella faria la seua màgia i m’atorgaria un
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viatge a la casa dels aliens.
—Bona nit Arnau —digué una veu en baixet.
—Qui ets? Què fas ací? Què vols de mi? —vaig preguntar astorat.
—Quina recepció més animada —respongué la veu en un to irònic—
Vinc en to de pau.
—Es pot saber des d’on em parles? —vaig interrompre una mica
enfadat.
—No em pots veure i ningú més que tu em pot escoltar.
—Però qui ets?
—Ai, quin cap el meu, se m’havia oblidat presentar-me. Soc Roser i soc
la fada que et concedirà el més gran desig, viatjar al Sol!
—Com viatjaré al Sol? Estàs boja o què? Em moriria!
—Oh, no vols viatjar al Sol? Aquest és el desig que has demanat a la
meua bústia.
—Quina bústia? Jo no he enviat cap carta a ningú.
—A la meua estrella fugaç. Jo soc la fada que viu allí i quan algú demana
un desig en un dia especial, com Nadal, se li ha de concedir. En el teu
cas, se t’ha concedit perquè és el teu aniversari.
Allò era impossible de creure. Una fada a qui no podia veure amb els
meus propis ulls, que vivia en una estrella fugaç i que em volia concedir
el desig de viatjar a Mart! Efectivament, em vaig colpejar el cap i em
vaig pessigar el braç, la mà esquerra, la cama, la cara i totes les parts
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del cos que vaig poder! Però res, aquella fada seguia parlant-me del seu
viatge fins a Benirredrà i fins al meu jardí.
—Doncs… Marxem? —em va dir la fada amb un to entusiasta.
—Bé, marxem.
No sabria com explicar la meua experiència al coet. Vaig vomitar un
parell de vegades i vaig fer una becadeta. Quan em vaig adonar, em
trobava en un lloc completament roig. Era aquell lloc? Sí, ho era! Era
a Mart.
—Wesweswes— va cridar una veu molt aguda.
Era el tipus d’ésser que jo pensava? Doncs sí, que ho era. Era un
extraterrestre. Molt bonic, per cert. No vaig entendre res d’allò que
deia ell i els seus amics, però em semblaren prou interessants i em van
rebre amb molta amabilitat. Fins i tot em van donar a provar el que
vaig suposar que era el seu plat típic. No em va agradar gens, però me’l
vaig acabar per respecte i perquè si feia cara d’haver menjat formatge
caducat, potser, eren capaços de fer-me fora del planeta i deixar-me
volant per l’espai.
Poc després aparegué un gegant de la seua espècie amb cara d’haver
menjat el mateix que jo i tots començaren a córrer cridant molt
esglaiats. El que va ocórrer després no va ser molt normal. Resultà
ser una criatura que es transformava i que, quan tornava al seu estat
normal, es convertia en una espècie de gos. Molt carinyós, la veritat.
No vaig poder gaudir més temps en aquell lloc tan impressionant, però
vaig establir una molt bona amistat amb la fada i, potser, algun dia em
visitarà i tornarem a fer una excursió a Mart o al Sol, com ella deia.
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AYELÉN
Adriana Morales Sanchís
Col·legi Sagrada Família

127

128

Ayelén, la xica grossa de la classe, l’amiga de ningú, el riure de la classe,
la segona opció de tots o, potser, la tercera o quarta... Els seus pares
havien hagut de mudar-se per motius de treball de Barcelona a Madrid.
Tenien una empresa familiar que va tancar i, des de llavors, només
podien optar a xicotets treballs amb un sou mínim que els donava
només per a poder viure molt ajustats. Per això, Ayelén va haver de
deixar a un costat els seus amics i fer-ne de nous.
Estava començant a tindre amigues de la mateixa classe: Chanel,
Allison i Reina. Es podria dir que aquestes tres xiques eren les més
populars de l’institut. Chanel li va dir que si volia estar en el grup de
les populars havia de ser prima perquè estar prima era la perfecció i
ella no ho estava. Ella no sabia com perdre pes, ni tan sols sabia si això
era el que ella volia realment. Havia de replantejar-se dues coses: o ser
del grup popular o continuar sent la xica obesa de l’institut. Realment,
el preu d’entrar en el grup era l’adequat? Desitjava tant ser així que
havia de pagar aquest preu tan alt o preferia quedar-se en la posició
que estava?
Va optar per ser del grup de les populars. No ho va dubtar ni per un
segon. Així que l’endemà, a classe, va preguntar a les amigues com
podia fer-ho. Li van parlar d’unes xiques que va considerar amigues,
Ana i Mia, les quals la portarien a la perfecció. Chanel i les altres solien
parlar d’Ana i Mia com a amigues, unes princeses de la perfecció.
Ayelén no sabia qui eren, però les xiques li parlaven tan bé d’elles que
va pensar que no eren roïnes.
Ayelén tenia curiositat per conéixer-les, però Reina li va dir que algun
dia les coneixeria, més endavant, quan passara unes fases. En veure que
tenia l’oportunitat de deixar enrere el seu passat, va acceptar sense més.
Va començar amb la ingesta de quantitats molt reduïdes, o de vegades,
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optava per no menjar. Amb tan sols sis mesos va arribar als 45 quilos
dels 96 que havia arribat a pesar. Però en el món d’Ana i Mia no hi ha
mai un límit, o potser sí. Els sis mesos es van omplir de nits de plors i
dies d’alimentar-se tan sols d’aigua. Ayelén s’alçava de matí i es dirigia
al bany. Pujava a la bàscula i esperava uns quants segons fins a veure
què marcava. En aquells segons, el seu cap només pensava en la xifra
que havia vist el dia anterior, i desitjava amb totes les seues forces
que el marcador no sobrepassara ni tan sols uns pocs grams de més.
És més, esperava que la fina agulla de l’interior de la bàscula marcara
lleument un descens en el seu pes.
Ayelén va anar perdent la noció del temps, i tot el que volia era
estar prima. Va arribar al punt de perdre fins el seny. La sensació
d’alleujament que sentia Ayelén cada vegada que tocava els seus ossos i
els notava era com tocar el cel. Va acabar convertint-se en un monstre.
Però això a ella no li importava, no. Ella es veia bé, li agradava sentirse prima, li agradava sentir-se bé amb ella mateixa. No li importaven
els comentaris dels seus pares ni tan sols els dels metges. Ella estava a
gust. Chanel i les xiques l’animaven a seguir amb aquella meta, ja que
la majoria d’elles ja ho havien aconseguit.
Els seus pares, Pere i Marta, sabien que alguna cosa no anava bé i la
van enviar a un internat per a menors amb trastorns alimentaris. Així
es va allunyar de Chanel i les xiques. Ayelén eixiria d’allí quan complira
el requisit de pesar 65 quilos. Controlada pels metges que treballaven
en el seu procés, seguia sense engreixar ni un sol gram. Quan tots
els divendres li feien la revisió, Aye bevia litres i litres d’aigua per a
augmentar el seu pes i la grandària del seu estómac.
Passava els dies recordant les seues amigues de l’institut, de com era
tot abans de conéixer-les i què haguera passat si la seua obsessió per
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voler ser de les populars no l’haguera engolit i portat fins a aquest
punt. Tot i aquests pensaments, ella volia seguir per a deixar de banda
el passat, els insults, les burles, les males cares, les persones que la van
excloure pel pes... Ella no volia tornar a això i no retrocediria. Passaven
els mesos i continuava afeblint-se cada dia més.
Li costava beure aigua, provar menjars que li servien, alçar-se,
mantindre’s dempeus. Ja no es valia per ella mateixa. Depenia totalment
de les màquines respiratòries, del sèrum en vena, de les senyores que
l’ajudaven a creuar el corredor, el qual li semblava una eternitat.
La seua part favorita era quan Shara, una xiqueta de deu anys del
centre, s’acostava totes les vesprades a contar-li sempre la història que
li contava el seu avi quan ella estava malalta. Quatre mesos després,
Ayelén va haver de ser ingressada a l’hospital pesant 35 quilos. En
aquest punt no podia ni obrir els ulls, ni pronunciar paraula, pareixia
com si estiguera en estat de coma. En veure el seu mal estat, els metges
no li van donar molt de temps de vida. Ja no es podia fer res. No hi
havia cap miracle que la salvara.
A les dues setmanes d’estar ingressada, Ayelén va morir a l’hospital.
El que Ayelén mai no va saber va ser que aquelles que havia considerat
amigues vivien també en l’anorèxia i en la bulímia. Va morir pagant el
preu més car per la bellesa, la mort. Ella només volia ser perfecta, ser
una princesa. Qui no?
El més trist d’aquesta història és que és totalment vertadera. Contra el
bullying que pateixen les persones obeses, es reﬂecteixen els estereotips
d’aquesta societat, que si no eres d’una forma et discriminen per ser de
l’altra. Amb aquesta història vull donar a conéixer aquestes malalties
que poden distorsionar la manera de veure’t; fer-te pensar que no eres
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suficient per a tu ni per als altres; deixar-te caure en un bucle d’odiar
el teu cos; unﬂar-te a menjar; sentir-te malament i vomitar-ho tot, o
deixar de menjar completament, fent que la teua vida es convertisca en
un infern.
És molt important que estimem les persones pel que són i no per com
són. I també estimar-nos per poder estimar.
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UN SOMNI DE FUTUR
Marina Casanova Gascón
Col·legi Sagrada Família
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El 10 de març em telefonaren de l’hospital on treballe. Em digueren
que havien de derivar-me a la planta que es destinaria als pacients de
la covid-19. Vaig dir que acceptava sense pensar-ho. Sempre he tingut
contractes de dies, per això mateix, un contracte llarg per a mi, i supose
que per a qualsevol persona que estiga en la mateixa situació, era un
somni.
Els primers dies la situació va ser estranya, ja que eren unes noves
circumstàncies per a tots aquells que estaven en aquesta planta
on estaven els pacients amb coronavirus, però els meus companys
i jo intentàvem adaptar-nos de la millor manera possible. Tres dies
després, va començar l’estat d’alarma, aquell divendres 13 que estic
totalment segura que ningú oblidarà i que va marcar un abans i un
després. La nostra normalitat ja no existia ni tornaria a existir. Ens
havíem d’acostumar a una nova.
Cada dia arribaven més pacients, de qualsevol edat, nivell econòmic,
ètnia... Això era indiferent, perquè aquest virus és així, no entén de
classes socials ni condicions. Simplement et toca a tu com li podia tocar
a una altra persona. Jo em prometia a mi mateix que aquells malalts
exirien d’aquesta. Molts no ho superaren i es van quedar gravats, amb
nom i cognom, en la meua ment per sempre.
No vaig durar ni una setmana a la planta en què estava perquè em
van destinar a la 4A. Aquesta planta no existia abans. Es va obrir
extraordinàriament per acollir més llits. Moltes de les meues companyes
no tenien quasi experiència perquè venien derivades de consultes o
quiròfans, però a pesar de tot férem un gran equip. Tothom hem donat
el millor de nosaltres mateix; companys que després de dotze hores de
treball arribaven a casa i estudiaven coses sobre el pulmó per a tindre
més criteri a l’hora d’afrontar aquest virus.
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Molts sentiments es barrejaven en aquella planta, des de confusió fins
a temor, desil·lusió, desassossec, però, sobretot, tristesa. Tristesa quan
no vaig poder abraçar una pacient a qui acabaven de telefonar dient-li
que el seu germà havia mort. Tristesa quan un home que acabava de
tindre una neta no va sobreviure molt de temps a la notícia. Tristesa
quan un jove em va dir que diguera a sa mare que l’estimava, perquè ell
no podia i, sense saber-ho, foren les seues últimes paraules.
El que més ens dolia és que aquells pacients estaven bé fa uns dies. Com
la vida canvia en un moment i no te n’adones. Quan atenia els malalts,
només pensava que aquests podien ser membres de la meua família
o de qualsevol altre treballador; perquè malgrat estar coberts de cap
a peus, amb dues bates, mascaretes, guants... davall de tot açò hi ha
persones destrossades que lluiten dia a dia intentant traure endavant
els pacients d’aquesta malaltia.
Un dia, en arribar de matí a l’hospital, em van comunicar que un
company meu havia mort a la nit a causa d’aquesta malaltia. Ell es va
contagiar fent el seu treball (com era d’esperar). Tenia una filla de sis
anys i, a més, ell i la seua dona estaven esperant un altre fill. Deixava
una família meravellosa. Els dies següents, l’hospital se sentia més fred
encara, amb menys esperances. El sentiment de no poder salvar ni les
persones del teu entorn és el pitjor que he sentit mai.
Una nit, acabat el meu torn i ja a casa, vaig veure per la finestra
un grup de joves asseguts en un banc sense complir amb cap de les
mesures de seguretat. Estaven abraçats, sense mascareta, sense la
distància recomanada. I jo no parava de pensar en el meu dolor i en
el de les famílies afectades, i pensava com pot haver-hi persones tan
irresponsables sabent tot el que estem passant.
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Aquella nit em vaig replantejar el meu treball, els records de veure
pacients sense poder respirar amb un tub per subministrar-los oxigen,
companys meus corrent al meu costat, l’hospital i l’UCI sense quasi
espai, pacients que havien mort a soles, familiars de camí per a signar
el certificat de defunció entre llàgrimes. És molt dur viure aquesta
situació, amb unes circumstàncies que, si les haguérem pensat fa un
any, ningú no les haguera pogudes creure. Però vaig comprendre que
aquesta gent em necessitava. Per molt que jo estiguera destrossada
havia de seguir lluitant, de la mateixa manera que aquestes persones
ho feien per sobreviure.
Un altre dia comença, amb el mateix de sempre: ansietat, nervis i l’inútil
intent de donar esperances als pacients quan ni jo mateixa les tinc. En
finalitzar el meu torn, em lleve tot l’equip de seguretat (bata, guants,
ulleres, mascaretes), em llave la cara un poc per llevar-me la sensació
claustrofòbica que provoca dur l’equipament durant dotze hores de
treball, arreplegue el meus objectes personals i me’n vaig. Per a eixir,
passe per la zona de maternitat, escolte els plors dels bebés acabats
d’arribar a aquest món i els veig dormint als bressols. Des del corredor
veig la matrona amb un bebé al braç. Ella em saluda amb la mà i jo
li faig un somriure, malgrat que sols es veu l’expressió del meus ulls
amb la mascareta. M'enfile cap a l’eixida i em paren per fer uns ràpids
controls de seguretat, però jo tinc la mirada fixada en l’obertura de
portes que deixa passar els últims rajos de llum del sol. Isc de l’hospital
amb un únic pensament: esperança.
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Un dia de estiu va nàixer una perleta anomenada Conan. No era un
gos com els altres, aquest era especial. De sobte, es va veure als braços
d’una xiqueta, Anna. Aquesta xiqueta havia desitjat un gos des del
primer moment que va adquirir consciència i, a més, ara estava passant
per un mal moment de la seua vida. Li havien ocorregut nombroses
injustícies i no es veia capaç d’eixir del profund clot que s’havia anat
formant al seu voltant. Mira si va ser una mala l’experiència que va
passar, que va deixar de fer el que més li agradava: jugar al tenis. A
més, se sentia desanimada i trista. Per a ella era un dia meravellós.
Sabia que aquest gos l’acompanyaria i l’animaria en totes les decisions
que prenguera i en tots els mals moments que passara.
El trajecte cap a casa va ser llarg, però per fi arribaren a casa. Allí
estaven els pares d’Anna, esperant-los amb una gran il·lusió. Així que
entraren es llançaren a veure el nou integrant d’aquesta família. Al
gosset se li il·luminaren els ullets i Anna es va quedar bocabadada.
Acabava de veure allò que el gos estava pensant. Va ser una cosa molt
estranya, perquè va poder saber què necessitava el cadellet en aquell
moment. La xiqueta va saber que la seua mascota no sols era un gos.
El seu gosset semblava que tenia superpoders.
Va arribar la nit, però Anna va decidir quedar-se a dormir amb Conan
perquè no se sentira sol. Anna es va sentir immensament segura.
Semblava que aquesta magnífica criatura tenia un gran poder que sols
podia sentir la xiqueta. El gosset es va despertar diverses vegades en
l’obscura nit, però quan va sentir la presència d’Anna, no va tindre
dificultats per a tornar a caure en un somni profund. De sobte, els dos
es van trobar en un bosc obscur, on sols hi havia una raqueta de tenis,
dues pilotes i una porta sense cap destinació. Els dos es van alçar i van
investigar el lloc. De sobte van veure una gran ombra que s’aproximava
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cada vegada més. Anna va començar a córrer com mai no ho havia fet,
però s’adonà que el seu gosset s’havia quedat immòbil i no feia menció
de córrer. La xiqueta, espantada, va retrocedir fins que va arribar al
lloc on es trobava, i Conan la va mirar amb una cara desafiant. Anna el
va mirar i va pensar: com era capaç de no tindre por d’alguna cosa que
semblava que se’ls volia menjar? Aleshores es tornaren a il·luminar els
ulls del cadellet i Anna va saber el que estava pensant. Ell volia que ella
fera front a l’ombra. Aquesta era més gran del que en realitat era. Ella
es va col·locar a la dreta del nou integrant de la família i el va mirar
amb una cara de preocupació i tristesa. Els dos es quedaren plantats
com dos arbres. Tenien clar que no es mourien d’allí i, de sobte, allí
estava, la intimidant ombra que atemoria Anna des de mesos enrere. El
monstre que havia fet que Anna deixara de perseguir els seus somnis, es
deia la Por. Aquesta es trobava en la vida de moltes persones, amargant
els moments feliços que podien passar en la vida. No obstant això, en
aquest instant la xiqueta se sentia capaç d’afrontar-la i d’acceptar-la i,
amb l’ajuda del seu gos, l’ombra va retrocedir uns passos cap enrere.
Anna va dibuixar un somriure d’orella a orella i va expulsar una gran
riallada que va desintegrar la silueta d’aquella horrible criatura. Anna
era conscient que se la trobaria moltíssimes vegades al llarg de la seua
vida, però ara ja sabia que la manera de superar les emocions que ens
fan estar malament és afrontar-les i acceptar-les. Més tard, la xiqueta
es va girar i allí estava Conan, observant-la molt orgullós. Ell va córrer
cap a ella i la va omplir de llepades. Aleshores, el gosset va dur les
raquetes i les pilotes i de sobte va aparéixer en l’ombra d’abans. Ara,
però, amb una aparença més pura. Aquesta i la jove jugaren fins que
l’ombra es va difuminar amb el paisatge. Així que Conan i la xiqueta se
n’anaren en direcció a la porta que abans no tenia destinació, però que
ara pareixia que sí que donava a algun lloc.
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Anna va obrir la porta i es va trobar amb un món totalment diferent
del bosc fosc i tenebrós. Es tractava d’una platja amb una arena fina,i
l’aigua salada es trobava a la temperatura ideal. La llum del sol feia
que la xiqueta i el gos se sentiren cada vegada més feliços. Allí es
quedaren una bona estona però, de sobte, es van despertar. Els dos
estaven desconcertats. Hi havia un xicotet canvi en la manera de
pensar, les ganes d’afrontar reptes d’Anna i, sobretot, en les cares dels
dos. Arribaren els pares de la xiqueta i s’abraçaren els quatre, la qual
cosa va fer que la jove encara es trobara millor.
Anna va anar millorant a poc a poc i cada vegada es veia més feliç
que el dia anterior. Ella va tornar a ser la xiqueta encantadora i plena
d’alegria que era abans. A més, tenia els seus pares i el seu gos que
l’ajudarien en tot el que fera falta.
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Tot era un caos, jo em trobava desfet, caminant pels moderns carrers
del segle XX mentre sostenia una botella de whisky ja pràcticament
buida. Únicament sentia odi, malestar i tristesa de perdre l’amor de la
meua vida. Però, en què m’havia equivocat? M’ho mereixia? Realment
era jo el problema? Per descomptat que no, Jaume, per descomptat que
no, sempre és ella qui es queixa de tot, soc inaguantable, però, i què?
Així va ser com Jaume, el pare despreocupat segons la figura femenina
de la família, contà al seu menut i únic fill, Martí, com va ser la ruptura
que van passar els seus actuals pares prèviament a la reconciliació, i el
més important, des del seu ignorant i neci punt de vista. Des d’aquell
dia, Martí va saber que no volia ser com el seu pare. Als seus deu anyets
tenia el mateix trellat que son pare. Increïble però cert.
Bé, el xiquet no va ser xiquet per sempre. Martí evolucionà. Martí va
arribar als seus vint anys i va decidir independitzar-se i oblidar-se de
tot allò que li pesava. Son pare, l’alcohòlic, o com ell el recordava, era
una vergonya per a ell, i sa mare va morir en un accident aquell mateix
any, el maleït 2020. Què tindrà aquest any? El protagonista arribà a
pensar que devia ser perquè l’any era capicua. Però com que capicua?
Martí, què et passa? On has arribat?
Després d’anar a viure al pis de Benicàssim que ell mateix havia
comprat amb els diners que va obtindre amb la venda de droga des
dels tretze anys per tot Benifaió amb el projecte ja en ment, va tindre
una idea que recordaria la resta de la seua vida amb molt d’orgull. Va
pensar a eixir de festa per València el mateix dissabte de la mudança,
quan em va conéixer a mi, Màrius, i a la xica més guapa que ell mai
havia vist, Noemi.
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Recorde perfectament aquell moment com si fora ahir. La xica, de
nacionalitat italiana, tan bonica aquell dia, encara que això no es
trobava fora de la normalitat. I jo tan desarreglat i el meu aspecte
més distorsionat que mai. Un blanc i l’altre negre, un el pol positiu
d’una petaca i l’altre el negatiu. Supose que per això el vam atraure
tant. Martí va veure amb els seus intensos ulls marrons dues persones,
dues persones que ballaven solitàriament en la discoteca. Estaven
compenetrats. És que ens va reclutar! Sona estrany, però és la realitat.
Ens volgué conéixer, i després d’assegurar-se que ens volia en la seua
vida, es va presentar entre nosaltres, entre Noemi i jo.
Des d’aquell dia tot eren rialles, aventures i fins i tot debats molt
intel·ligents entre nosaltres. Els tres ens compenetràvem, ens
enteníem, com si pensàrem el mateix tot el temps. Com va poder ser
real això? Era un somni? Tal vegada ho era, però per sort ningú no em
va pessigar en cap moment.
Durant aquells sis inimaginables mesos van passar moltíssimes coses,
i totes bones. Però aquell 21 de març de 2021 vam cometre l’error de
la nostra vida. Ens trobàvem a casa de Noemi, a València capital, prop
de la meua, i entre bogeria i bogeria tot va començar a augmentar de
temperatura. Ens foníem l’un amb els altres, érem com un fong i una
alga en la relació de simbiosi per a formar un liquen. Érem com tres
bessons, érem família i foc al mateix temps. Érem... màgia.
Tot va anar bé, molt bé, fins i tot, massa bé. Fins al punt que sempre
que ens véiem ho repetíem, féiem fantasia, mai no era igual, cada dia hi
havia una innovació, sempre una notícia nova sorgia, com en el periòdic.
Però, i per què dic que vam cometre l’error de la nostra vida si cap
cosa anava malament? Tal vegada pareixia que tot anava bé, o almenys
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aparentment. I és que jo desconeixia l’estat anímic de Martí respecte
del tema. I clar, ara és quan ho comprenc, vint anys després, i no
precisament tranquils, vint anys de melancolia i penúria fins que...
Déu, el somni es va convertir en un malson per a després tornar a ser
un somni. Encara no m’ho crec, és com si algun ésser superior haguera
modificat la meua vida amb el fi de jugar-hi.
Martí, resulta que es va enamorar de Noemi. Jo era més que un amic
per a ell, però no volia res més amb mi que això. Ell compartia llit
amb mi únicament per a poder tastar Noemi. A mi ell ni em tocava,
però és que ell a mi sí que m’atreia. M’atreia tant com Noemi. Aquells
cabells rossos, aquella boca perfectament simètrica… Els seus xicotets
ulls em mataven, i quan érem els tres al llit érem l’orquestra completa
coronada amb Noemi, a qui agradàvem els dos.
Maleït aquell grup de WhatsApp, «ELS TRES», així ens déiem, amb
majúscules. Quan realment n’érem dos i mig. Trist però vertader. Per
aquell grup parlàvem tots de forma quotidiana, no hi havia dia en què
no conversàrem. Fins al dia que Noemi caigué en una depressió molt
profunda per la mort per càncer dels seus pares a Itàlia. Ella no tenia
diners suficients per a anar a Itàlia a veure’ls i acomiadar-se’n. Aleshores
se sentia molt culpable, i va decidir aquell desastrós dia obrir-se amb
nosaltres de forma completa i expressar allò que realment sentia. Per
tant, Martí va sentir que el cor de Noemi estava dividit entre el d’ell i
el meu. Martí ho va portar tot per dins, mai no va demostrar tristesa
permanent durant la resta de la seua vida. Nosaltres no sabíem que no
volia viure més, però ho sabérem l’endemà. Martí no contestava els
missatges, no agafava el telèfon, no obria la porta quan tocàvem, no...
respirava.
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Noemi i jo vam agafar el cotxe cap a sa casa, a Benicàssim, però
arribàrem tard, tardíssim. Cridàrem la policia perquè obrira la porta,
i quan ho feren, el vam trobar penjat de la barra de fer exercicis, al
soterrani de sa casa. La cara tota de color púrpura per la falta d’aire, el
cos immòbil… Però l’escena de la mort no constava únicament d’això.
El soterrani estava replet d’imatges que mostraven la figura d’un
cupido amb una botella de whisky a la mà, en les quals no portava l’arc
amb la ﬂetxa de l’amor. Intentem entrar dins del cap de Martí: a qui
podia recordar aquell cupido?
Vint anys després, Noemi és la meua dona. Hem format una família i
estem més feliços que mai. Abraham i Isaac es diuen els bessons de huit
anyets. Ara és quan torne la mirada enrere i pense que potser calga
passar per coses molt crues per a aconseguir la felicitat. Tal vegada tot
passa per algun motiu, tal vegada. Bé, en el cor de Noemi i en el meu
sempre en serem tres. Millor dit, dos i mig.
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L'alarma de la tauleta hui ressona més que ahir. Són les 8 de no sé
quin dia. Potser és dilluns, o dijous. No ho sé, últimament els dies em
semblen igual. Òbric les cortines de la finestra del costat del meu llit i
a continuació la finestra. L’aire fred em colpeja la cara i finalment acaba
per despertar-me. Com cada dia, des de fa dues setmanes, Carme entra
a l’habitació:
—Bon dia Teresa. Vinc a pels llençols, cal que els canvie. Ja sap quan
ve la seua filla a veure-la?
—A Roser, des que estic ací la veig molt poc. Em va dir que vindria, no
sé quan, però m’ho va dir.
Pense que m’estic tornant boja. Fa uns dies ni em recordava del nom
dels meus nets. Però és que farà cosa d’un mes no em recordava ni de
la seua existència. Al final he hagut d’apuntar-m’ho en una llibreta que
hi ha al fons del calaix de la tauleta; deu ser cosa de l’edat. Em vist, em
pentine i isc a desdejunar. Quan comence a baixar les escales em note
més pesada i adolorida que altres vegades, supose que hauré dormit
malament. Sempre m’assec amb Àngels, Fina i Mercé a la taula que
fa cantó, on millor se sent i es veu la televisió. Quan acabem, torne a
l’habitació i salude Miquel. No m’escolta, cada dia el trobe pitjor. Agafe
un llibre qualsevol i em dirigisc a la zona de lectura. La resta del dia no
té molta transcendència. Arriba la nit, sope i vaig a dormir.
(...)
Hui no ha sonat l’alarma. Carme ha sigut qui m’ha despertat.
—Bon dia, Teresa. Com està hui? Acaba de telefonar Roser. Diu que
vindrà cap a les 5. Té ganes de veure-la?
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—Perdona Carme, però, qui és Roser?
—Doncs, qui ha de ser? La seua filla! Ahir mateix estàvem parlant
d’ella. Sí que fa temps que no l’ha vista! Vinga, alce’s que fa tard al
desdejuni!
Tinc una filla i no ho sabia. Per què no recorde aquest tipus de coses?
Encara estic confosa i sorpresa quan baixe les escales per a desdejunarme i, igual que ahir, em fan mal les cames. Espere impacient que siguen
les 5 de la vesprada. No faig més que caminar d’un costat a un altre de
l’habitació mentre pense una i altra volta com he pogut oblidar-me’n,
de Roser. Però per més que li pegava voltes no aconseguia recordar-la.
Ni tan sols una imatge borrosa en la meua ment. Qui sap. De què més
m’hauré oblidat? «Sí, estic de camí amb Eva i Marc... Sí, ara a les 5...
No, ja vaig avisar l’asil que aniria hui a veure-la... Bé... Fins a la nit.»
Penja abans d’eixir del cotxe.
Mentre agafe el paraigua dels xiquets em passa pel cap la imatge de
quan el metge va diagnosticar ma mare fa poc més de dos anys. No
vaig poder dormir bé durant el primer més, però finalment fou ella qui
va decidir que volia estar ací. Deia que no ens volia donar faena, que
ja en teníem prou amb el treball, la casa i els xiquets. Reconec que al
principi em feia por la idea, però a poc a poc vaig haver d’acceptar la
seua decisió i pensar en el seu bé.
Baixem els tres del cotxe i ens dirigim a la porta d’entrada. A la recepció
hi ha una dona un poc més gran que jo, du els cabells arreplegats en
una cua i, com la resta del personal, va vestida amb la bata blanca.
Pregunte per ma mare i una altra dona ens acompanya fins a una sala
plena de butaques i sofàs. Hi ha un grupet d’homes jugant al dominó,
prop de la porta, i ma mare està asseguda al fons de l’habitació, mirant
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què passa a fora de la finestra. Ens ha sentit entrar i m’ha sorprés no
veure-la somriure com altres vegades, i el gest de sorpresa quan els
xiquets l’han abraçada. Quan se separen, deixe la bossa i l’abrace.
—Hola, mare. Com estàs? Et tracten bé? L’altre dia em vaig preocupar
molt. Em cridaren per a dir-me que t’havies caigut a la dutxa, però
resulta que s’havien equivocat. Quin esglai! Ho vaig passar malament,
de veres.
El silenci envaeix la sala fins que és trencat pel soroll de les peces de
dominó. Aleshores diu:
—Tu eres Roser, veritat?
Tarde un poc a processar el que acabe de sentir. Una part de mi sabia
que en qualsevol moment açò podria passar, però no tan prompte i tan
inesperadament.
—Sí, soc jo. Soc la teua filla i ells són Eva i Marc, els teus nets —li dic
mentre intente aguantar les llàgrimes.
(…)
No sé què dir, ni què fer. I si m’està enganyant? I si tot açò és mentida?
Com podria oblidar jo que tinc una filla i una família? Em quede pensant
un moment i continue amb la conversa.
—Mira, crec que hi ha hagut una equivocació. Jo… en fi, jo no tinc cap
fill. Si vols et puc acompanyar fins a la recepció i veure què ocorre. —
Ràpidament s’alça i m’agafa la mà. Li mire la cara, té els ulls unflats i
plorosos.
—Mare, no hi ha cap equivocació —dic mentre m’alce i em deslliure
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de la seua mà freda.
Els dos xiquets observen amb expressió atònita el que està passant. El
cor em batega cada vegada més ràpid i Roser m’agafa les mans amb
més força.
—Mare, per favor, escolta’m.
Note com alguna cosa m’oprimeix el pit i em paralitza. Necessite aire,
necessite eixir d’ací. De sobte em tremolen les cames i tot allò que
em rodeja comença a difuminar-se. No aguante més i em desplome en
terra.
(…)
Han passat tres mesos des que ma mare em va oblidar per sempre.
Tres mesos de visites amb especialistes, hospitalitzacions i medicines.
Tres mesos de nits en vetla i coixins xopats de llàgrimes. Que ràpid
que passa el temps! I com dol! Vaig començar a visitar ma mare més
sovint. Fou difícil al principi saber que per a ta mare a partir d’ara
només eres una estranya. Em trencava el cor en mil trossos.
És dur assimilar que la relació anterior no tornarà. I els records que
teníem juntes, a partir d’ara sols els conservaré jo. De tant en tant
cloc els ulls i intente reproduir les imatges en la meua ment. Recorde
quan em despertava a poc a poc, per anar a escola, quan anàvem al
cine les dues a soles i em comprava el paquet més gran de rosses. I
especialment recorde quan m’acariciava els cabells la primera vegada
que vaig donar a llum. A vegades pense que tot és un somni, fins que
em colpeja la dura i amarga realitat.
(…)
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Ahir hi vam anar a veure-la altra vegada. Tenia la mirada perduda
i quasi no va pronunciar paraula en tota la vesprada. Els infermers
em van dir que cada dia menjava menys i que el seu estat de salut
empitjorava a mesura que passaven els dies. Els xiquets ja no feien
moltes preguntes sobre la iaia. Els vaig haver d’explicar què li passava,
però crec que no són conscients de la gravetat del problema.
En arribar a casa em sentia cansada. Sopàrem, em vaig fer una til·la
i ens n’anàrem al llit. A les 3 del matí em vaig despertar de colp. El
telèfon sonava a l’altra punta de la casa. Em vaig alçar amb prou faenes,
i recolzant-me en les parets del corredor per a no caure de la son vaig
arribar fins al telèfon.
—Roser Vidal?
—Sí, soc jo
—Disculpe per les hores. Cride des de la Residència Santa Anna.
De sobte vaig tindre la sensació que el món que m’envoltava es parava
de colp. El soroll del batec del meu cor se sobreposava al soroll de fons.
Sabia que la telefonada sols podria ser per una cosa.
—Ho sentim molt. Sa mare ha faltat fa uns moments.
El telèfon em relliscà de la mà i va rebotar fortament a terra.
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En una desagradable i plujosa nit d’hivern, al quiròfan d’un hospital, a
Londres, tot semblava perfecte. Allí es trobava Maria, en una sala molt
ampla i il·luminada per grans llums blancs, on tan sols s’escoltava el so
d’un aparell que portava apegat al ventre i comptava les contraccions
per minut.
Maria era una jove perfectament proporcionada de cos. El seu cutis era
prou clar, suau i tenia les galtes quasi sempre roges com el carmí. Els
llavis eren voluminosos, i quan la rialla els atrapava, cosa que ocorria
sovint, deixava veure una boca gran, amb dents blanques i lluentes.
Maria era una persona amable, alegre i una mica tímida. Estava casada
amb Xavi, un jove alt, amb un cos voluminós i musculós, de pell blanca
i amb pigues. Xavi era una persona simpàtica, optimista i bona; per
això, Maria se’n va enamorar perdudament.
Els dos es van conéixer al Conservatori Professional de València, on
Maria cantava i tocava el violí i Xavi es perfilava com un gran pianista.
Una vesprada, el seu mestre de música els va dir que en una orquestra
de Londres necessitaven dos músics professionals per a cantar i tocar
el piano. Els dos van acceptar la proposta de seguida i pensaren que el
fet d’anar-se’n a viure a Anglaterra seria molt bona experiència, ja que
no només estudiarien música, sinó que podrien millorar l’anglés. Amb
una mica de llàstima per deixar les seues famílies i el seu poble, Maria
i Xavi se’n van anar a viure a Londres, on van finalitzar els estudis
musicals. Però, pocs mesos després, Maria es va quedar embarassada.
En un principi els dos es quedaren bocabadats per la notícia, però van
decidir continuar endavant, perquè encara que inesperat seria un bebé
molt volgut. Passaren els mesos sense complicacions i la vida per a
ells era meravellosa. Però una nit plujosa d’hivern, Maria es va trobar
indisposada i van decidir anar a un hospital de Londres.
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Tot va passar molt ràpid i, de sobte, allí es trobava Maria, en una sala
molt ampla i il·luminada per grans llums blancs on tan sols s’escoltava
el so d’un aparell que portava apegat al ventre i comptava les contraccions per minut del seu bebé. Venia dos mesos abans de la data marcada!
Açò va fer que els pares es preocuparen, però els metges van afirmar
que el xiquet estava perfecte. Al bebé li posaren de nom Joan, i era una
barreja dels pares, molt blanquet i xicotet. Per això va haver d’estar
un temps en una sala especialitzada, on va anar evolucionant sense
problemes.
El temps anava passant i, un any després, Maria i Xavi s’adonaren que
el seu fill Joan no sabia fer les mateixes coses que un xiquet de la seua
edat. Després d’uns mesos de calvari, de moltes analítiques i proves,
li van diagnosticar autisme. Els metges els van explicar que l’autisme
era un trastorn infantil que tenia una major incidència en xiquets que
en xiquetes, i que les habilitats d’un xiquet autista podien ser baixes o
altes depenent del nivell de coeficient intel·lectual i de la capacitat de
comunicació verbal. Els doctors, després d’observar el comportament
i el desenvolupament de Joan, arribaren a la conclusió que el xiquet
patia un autisme lleu, el qual es caracteritzava per l’aïllament social, les
dificultats per a comunicar-se i pels gestos o expressions que es repetien sense variació. Així doncs, els especialistes van ser molt clars amb
Maria i Xavi, i els van explicar, amb tota la paciència i amabilitat del
món, que era una malaltia sense cura. Només calia seguir un protocol
de teràpies enfocades a pal·liar símptomes i a la millora de la qualitat de
vida del xicotet Joan, com podien ser l’equinoteràpia i la musicoteràpia.
Ells dos, mare i pare, també haurien de formar-se i assistir a teràpies en
què aprendrien a adaptar el seu llenguatge al del seu fill, a fi de facilitar-li la comprensió i enriquir-li el vocabulari.
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La notícia els va deixar estupefactes i van prometre fer tot el que estiguera a les seues mans perquè Joan fora un xiquet feliç malgrat l’autisme. Van passar els dies i, després de moltes nits d’insomni, Maria i Xavi
van pensar a motivar el xicotet Joan amb classes d’equinoteràpia.
Era dilluns i els tres anaven en el cotxe de camí al prat on es trobaven les
quadres amb els equins. Després de mitja hora de viatge, Joan va baixar
del cotxe i, quan va veure tots els cavalls i egües que hi havia en aquell
immens prat, es va abraçar a les cames de son pare i va començar a fer
moviments molts ràpids amb el cap, donant a entendre el seu desgrat.
De seguida va anar un monitor cap a ells i els va explicar l’objectiu de
les classes, el qual era arribar a un enteniment entre l’equí i Joan, molt
beneficiós per a ell. Però va ser impossible pujar el xiquet damunt del
cavall, i els pares, desanimats, van decidir que era hora de tornar a casa.
A les poques setmanes, Maria i Xavi s’adonaren que al xicotet Joan el
motivava molt escoltar música, i que fins i tot el comportament canviava quan sentia els seus pares tocar el piano i el violí. Al dia següent,
sense saber com, els tres van aparéixer en un enorme teatre on s’impartien classes de musicoteràpia. I va ser a partir d’aquell dia quan la vida
d’aquesta xicoteta família va girar al voltant de la música, cosa que els
resultava fàcil i agradable. Ells eren músics!
Tots els dies, Joan anava a les classes, on el seu musicoterapeuta intentava fer-lo millorar amb exercicis de vocalització que l’estimulaven.
Cantaven en grup i repetien sense parar ritmes. Així, Joan aconseguia
millorar la coordinació de les mans i dels peus, i també l’expressió de
les emocions, de les idees i dels sentiments. Però, malgrat l’evolució de
Joan, Xavi i Maria es trobaven esgotats, i això feia que la jove parella haguera perdut la il·lusió del principi. Amb el temps arribaren les baralles,
les males paraules i el cansament dels dos.
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Joan acabava de complir tres anys i era conscient de tot el que passava,
perquè tenia una intel·ligència i una intuïció desmesurada. Com més
baralles veia entre els seus pares, més s’abstreia i retrocedia en els seus
èxits. Maria ho sabia i encara s’afonava més, perquè ja no li quedaven
forces per a seguir avant. Un dia d’estiu, mentre menjaven en família, el
telèfon va sonar. La veu que sentia de lluny era la de la mare de Maria,
i li comunicava que son pare estava ingressat a l’hospital i desitjava
veure-la. Sense pensar-ho dues vegades, Maria va fer les maletes i tots
junts se’n tornaren a València.
Era la primera vegada que Joan viatjava amb avió, i la tornada a casa
va ser una mica estressant per a tots. Les hostesses del vol van haver
d’atendre Joan durant l’atac de pànic que va patir i, com a bones professionals, van tindre molta paciència davant del seu comportament.
No obstant això, les caretes de patiment de Maria i Xavi no es podien
descriure. A la fi, l’avió va arribar a València i de seguida Maria va anar
a veure son pare. I allí, a l’hospital, s’adonà que volia passar més temps
amb la seua família. Aquest pensament el comentà amb Xavi, i els dos
van prendre la decisió de tornar a viure a València, prop de les seues
famílies.
Mesos després, el pare de Maria es va recuperar. A Joan el varen apuntar a un cor infantil per consell dels metges. Pareixia que la música el
motivava i va començar a relacionar-se amb els xiquets del cor. La jove
parella es va animar i va trobar de nou la il·lusió que havien perdut per
un temps. Veien que Joan evolucionava i millorava a poquet a poquet, i
això els feia feliços i els enfortia com a parella. Xavi i Maria retornaren
a les seues vides com abans de viatjar a Londres, i els dos continuaren
treballant al conservatori de música de la seua ciutat, com a mestres
professionals de les seues especialitats.
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Va passar el temps i tot va anar millorant. Tots estaven feliços, Maria i
Xavi perquè estaven prop de les seues famílies, i a més, Joan, gràcies a
la música evolucionava molt.
Una nit, després d’una llarga jornada, Maria anà a portar Joan al llit.
Els dos es van gitar mentre ella li cantava la seua cançó favorita perquè
conciliara la son. Als pocs minuts, Joan es va quedar profundament
dormit, mentre sa mare, Maria, continuava acaronant-lo i besant-lo.
Li va fer un bes al front amb molt d’afecte. I va pensar que malgrat
tot, aquella criatura havia sigut un regal del cel, i amb molt d’amor li
va murmurar suaument a l’orella: «La meua música sempre seràs tu».
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Va ser, ja fa molt de temps, quan una xicoteta ﬂor va nàixer enmig d’un
gran i meravellós prat verd. Aquesta va viure meravellada per totes
les coses que existien al seu voltant. Durant molt de temps va créixer
sota la calenta llum solar, alimentant-se dels nutrients de la terra i
disfrutant de cada moment de pluja i de rosada que humitejava aquells
immensos camps. Una nit, aquesta ﬂor va escoltar una rialleta junt
amb una dolça veu que la van transportar a un moment de pau immens.
Encara que aquesta ﬂor es trobava meravellada pel so, al seu interior
hi havia encara un poc de nerviosisme i de por, perquè mai abans havia
escoltat aquesta melodia. Aleshores, quan va posar de nou les arrels en
terra, es va adonar que la portadora d’aquella veu s’hi acostava a poc a
poc. I quan va voler adonar-se, una xicoteta criatureta va posar la mà
al costat de la seua tija i va regalar a la nostra ﬂor un tímid somriure
que la va arrancar de terra.
Així és com va començar la nova vida de la ﬂor. Ara, des de la delicada
mà de la xiqueta, observava el paisatge canviar segon a segon, fins que
una altra veu, molt més greu i diferent de la de la criatura que la portava, li va dedicar unes paraules:
—Anne, Anne!
Després d’aquest so, que per a la ﬂor va ser com un cant angelical, la
seua portadora va canviar el rumb fins a arribar al que pareixia ser una
figura més prima i alta, que de nou, després de regalar-li un somriure,
es va apropar a les fulles de la ﬂor i li va dir amb un to graciós en la veu:
—Oh, Anne és una ﬂor tan bonica! Anem ja cap a casa.
Després d’aquesta ultima oració, la ﬂor va observar com la xiqueta
reia i agafava sa mare amb l’altra mà. La ﬂor va gaudir per uns minuts
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d’uns paisatges únics que mai abans havia pogut imaginar, fins que a la
fi va arribar a una xicoteta casa de camp feta de poc més que de roques
i fusta. Una vegada a l’interior de la casa, va observar el seu voltant, i
pocs segons després va sentir frescor en les arrels. La ﬂor es va adonar
que la seua portadora l’havia deixada dins d’un recipient de vidre ple
d’aigua, des d’on la xicoteta ﬂor va observar per uns dies com el seu
voltant canviava, com es formaven nous paisatges que mai no oblidaria.
Però a poc a poc la ﬂor va començar a notar com els seus pètals s’assecaven i anaven caient. Cada vegada li costava més moure’s, fins que
va arribar un moment en què a penes s’adonava de totes les coses que
la rodejaven.
Va ser en aquest moment, ple de pena i ignorància, quan va notar la mà
ferma de la seua coneguda xiqueta. Aquesta la va banyar amb un líquid
paregut a un perfum o una resina, i després la va deixar sota el calor solar penjada d’una fina corda. Una vegada en aquest lloc, la ﬂor començà
a trobar-se més viva que mai, es va adonar que aquell antic sentiment
de pena havia desaparegut i que el dubte i la por ja no eren part de la
seua història. Aleshores, va fer un tracte amb ella mateixa. Durant tots
els dies que li quedaven s’encarregaria d’observar amb detall aquell
ambient familiar i totalment diferent del paisatge del qual provenia.
Durant anys, la ﬂor va observar com creixia la seua xiqueta, com
aquesta vivia tot tipus d’experiències. Va veure rialles, ploreres, moments d’alegria, moments de por, moments de soledat, moments de
desesperació i d’eufòria, igual que els que ella havia viscut. Fins que un
enyorat dia, quan la llum va il·luminar l’interior de la que era ja la seua
casa, aquella mateixa mà que la va arrancar del primer paisatge i que
li va canviar la vida per sempre, la va agafar del seu lloc d’espectadora.
Aquella criatura que alguna vegada fou una xiqueta, ara era una dona
bella i alegre. Després d’agafar la petita ﬂor, aquella veu que una ve170

gada fou fina i infantil va exclamar unes paraules dedicades a una altra
criatura:
—Has de fixar-te, Marila. Veus com la ﬂor ha viscut tots aquests anys
amb nosaltres? La vaig agafar d’un camp no molt lluny d’ací, quan tenia la teua edat, i la iaia em va deixar que me l’emportara a casa. Sens
dubte, va ser en aquell moment quan li vam posar a aquesta xicoteta
ﬂor la missió de salvaguardar aquesta família.
Després que la seua coneguda amiga exclamara aquesta última melodia, la ﬂor va notar com la textura d’alguna cosa pareguda al paper era
cada vegada més propera a ella. La seua xiqueta la introduïa en aquest
moment a l’interior d’un antic llibre amb portades daurades, un lloc
perfecte per a la ﬂor. I va ser en aquest moment quan la ﬂor va pensar:
«Esperaré en l’interior d’aquest llibre fins que, no només una aventura
aparega sobre mi, sinó també tot tipus de somnis i paisatges que mai
abans no haguera ni tan sols imaginat.»
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Fa cinc mesos que visc de viatge, sense preocupacions, sense haver
de pensar quin problema tindré demà, com si el món s’haguera parat
només per a mi. Tot això tindria algun sentit si estar així no fora el
problema més gran que he tingut en la meua vida. A vegades crec que
ha arribat el moment exacte en què ho recorde tot amb lucidesa, però
moltes vegades a penes aconseguisc escoltar la veu de ma mare en eixir
de casa: «Ves amb compte, no córregues», deia. Hui és un d’aquestos
dies en què veig el record nítid, en què encara puc escoltar el soroll de
l’impacte. No aconseguisc llevar-me el xicotet brunzit sord del cap i,
sense esperar-lo, un silenci immens que ompli l’habitació. I de sobte les
escolte, a elles:
—Vinga Clara! No es despertarà, porta mesos així. Que no ho entens?
—Clar! Per a tu és tan fàcil! Sembla que ja t’has oblidat de Jaume des
que vas amb aquell nou xic!
—Tinc dret a ser feliç, encara que el teu germà estiga com està, no
creus?
Sempre és així, des dels últims mesos. Pensen que no escolte res, però
cada dia sent les seues males paraules, les seues discussions quasi diàries, i en el fons em sent culpable. Sé que si no estiguera en coma les
coses seguirien com sempre, com en els bons temps, quan estàvem els
quatre a casa veient una pel·lícula els diumenges a la vesprada. Al principi, venien cada dia a l’hospital, tots. Em parlaven amb l’esperança que
els escoltara, em contaven el seu dia. Clara aprofitava i estudiava per a
la selectivitat, cada nit, mentre esperava veure’m despertar. Ma mare,
al principi l’acompanyava mentre llegia algun llibre que la fera oblidar.
Mon pare, en canvi, hi venia en ocasions comptades, fins que en algun
punt les seues absències es feren habituals i hi va deixar de vindre. Van
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passar les setmanes i la meua germana es va graduar, va aprovar els
exàmens de selectivitat. Fins i tot, tinc un record d’aquella vesprada.
—Jaume, Jaume, no t’ho creuràs! —deia eufòrica mentre m’agafava la
mà amb força i plorava de l’emoció—. He aprovat i entraré en Dret!
Mamà, quan se n’ha assabentat s’ha posat molt contenta, saps? I papà…
Bo, papà m’ha cridat per telèfon per a donar-me l’enhorabona. Vinga
germanet, has de despertar-te, que he portat pastís per a celebrar-ho.
Sense que ella en fora conscient, jo escoltava cadascuna de les seues paraules. Sentia l’emoció i la desesperació per parts iguals en la seua veu
i, a poc a poc, m’adonava que el temps passava per a tots. Jo seguia en
el mateix punt i és llavors quan em tornen aquelles fatídiques imatges.
Era de nit i plovia, tant com qualsevol dia nuvolós a Astúries. Recorde
estar tan enfadat que se m’ennuvolava la vista. Acabava de veure una
de les persones amb qui més confiava, la que em dia les coses horribles,
coses que no hauries, ni tan sols, esmentar al teu millor amic. Sempre
he sabut que Lucas era una persona complicada, però mai no va sobrepassar el límit. Això va canviar el dia que la cocaïna va començar a ocupar el noranta per cent del seu temps. El seu caràcter era tan agressiu
i eufòric que desconcertava qualsevol. Aquella nit s’havia passat amb
les dosis, estava tremendament alterat, fins que em va veure posar-me
seriós.
—Lucas, no entens que això no et fa cap bé? Estàs perdent-ho tot, els
teus amics, la teua companya, fins i tot part de la teua família. Has de
veure-ho, no podem més!
—Vols deixar-me en pau, xe? Jo ho controle. Podria deixar-ho demà si
volguera, però no vull perquè em fa ser millor, capaç i sentir-me viu,
sobretot això! Que no ho entens?
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Així era cada vegada que algú li mencionava el problema. Es comportava com un xiquet, incapaç de suportar la realitat. La conversa es va
convertir en una nova discussió que començà a pujar de nivell, fins que
vaig agafar el cotxe per a tornar a casa, molt enfadat, en veure com el
meu amic s’estava consumint d’aquesta manera. Vaig notar que la vista
se m’ennuvolava, el so de la carretera cada vegada era més sord i només
podia concentrar-me en cada gota que queia sobre el vidre. I, de sobte,
sense saber com, silenci total.
De nou l’escolte emetre sons sords en somnis, la meua mare, qui no
deixa d’acompanyar-me cada dia amb una miqueta menys d’esperança.
Li ho note en la veu. Tot i que no la veig, estic segur que té les ulleres
espesses i l’arruga al front que li ix sempre que la vida la sobrepassa.
No soc capaç de saber quant de temps ha passat des que va estar ací
Clara. No soc conscient del pas de les hores i em torne a submergir
en el record d’aquella tràgica nit, vull arribar fins al final. Necessite
saber què va ocórrer en el segon mut. I a la fi ho veig tot, vaig xafar
massa l’accelerador. No vaig veure l’entrada de cotxes per la dreta, no
vaig veure aquell Audi preparat per a incorporar-se a la carretera, i
vaig accelerar amb tan mala sort de xocar molt fort i fer tres voltes de
campana. Ja no escoltava res. Silenci, negre, buit. I benvingut a aquest
món d’hores en blanc, escoltant les veus de les vides que sense voler
he destrossat, com la meua; com la de la meua mare, cansada de lluitar;
com la de la meua germana, tocada per a tota la vida; com la del meu
pare, que ja ni és capaç d’enfrontar-se amb aquesta nova realitat; i com
la de Lucas, probablement, que no ha sigut ni capaç de presentar-se ací.
Supose que se sentirà culpable, igual que jo. I pot ser que siga aquesta
l’única cosa que tornarem a tindre en comú. Mentrestant, continuaré
esperant temps millors, siguen com siguen.
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Març de 2020. Ací comença la història d’una dona que sense pensar-ho,
serà una data que mai no oblidarà. Alícia és una dona que treballa en un
supermercat. Fa vint anys que treballa de cara al públic i sempre regala
el millor somriure a tots els clients que van cada dia a comprar. Ella és
una dona de quaranta anys, amb un caràcter alegre i bastant mal geni,
però que es guanya el cor de tot el món.
Un matí, va reunir totes les companyes de treball d’Alícia, juntament
amb ella, abans d’obrir el supermercat. El cap va arribar amb un
semblant seriós i va demanar a totes que pararen atenció a allò que els
havia de dir. En aquest moment, Alícia mirava les seues companyes i
elles buscaven la seua mirada. Sabia què passava, ja que era la segona
ajudant del cap, a més de la fornera, però no podia avançar-se a ell per
a explicar-ho.
—Bon dia, xiques —van ser les primeres paraules del cap.—Us he
reunit perquè es parla molt últimament sobre un virus anomenat
covid-19. Com bé sabreu, és un tema que preocupa mundialment. Hi
ha països on està afectant més, i en altres, de moment no tant. Però
tot apunta que a nosaltres, per proximitat a aquests països veïns, ens
pot perjudicar bastant. Per aquest motiu, hem d’estar preparats tots
per a afrontar una situació que, fins ara, ens és desconeguda. Com bé
sabeu, molts clients troben ací un lloc on esplaiar-se i contar-nos les
seues pors. La nostra missió no és fer de psicòlegs, però sí intentar
calmar les persones si això està a les nostres mans. Dit açò, en la
televisió es veu com hi ha llocs on les persones entren en pànic, i l’única
manera amb què poden afrontar aquesta situació és no eixir de casa.
Per això fan compres compulsives, és a dir, compren per comprar, per
por que s’acabe i no hi haja subministrament. Així doncs, si el client
ve hem de fer-li saber que ací, de moment, no hi haurà problemes de
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subministrament, i que en cas d’haver-hi retallades se’ls informarà. De
nosaltres depén donar-los un bon servei i us demane paciència a totes,
i estic segur que tot anirà bé. Així que alçarem la persiana com cada
matí i confie plenament en totes vosaltres. Per a qualsevol cosa ja sabeu
que estic en la meua oficina o teniu, si us ve millor, a Alícia en la botiga
per a ajudar-vos.
—Anem xiques, que ja són les 9, obrim —va dir Alícia.
Les seues companyes se’n van anar cadascuna al seu lloc de treball, i
van començar la jornada entre la incertesa i la por per les paraules que
havia dit el seu cap.
Alícia, pocs dies després de la reunió mantinguda amb l’encarregat, va
començar a notar que molts clients tenien por. Por per no saber, por
a allò que no es coneix, por a recordar les imatges que eixien en les
telenotícies, amb persones confinades i negocis tancats.
Van ser dies d’autèntica bogeria. Carros i carros plens passaven per
caixa constantment sense parar, fins i tot al migdia, quan normalment
la venda és més tranquil·la i les xiques aprofitaven per a reposar. Era
impossible, veien com es buidaven les prestatgeries, com demanaven
paper higiènic, cosa que no entenien, aquesta ànsia per comprar paper
higiènic! Les xiques del súper van doblar torns de treball per a poder
traure tota la feina i donar un bon servei als clients. No sabien quant
temps duraria aquesta situació. Tan sols desitjaven que arribara el
diumenge per a poder descansar el màxim possible.
Diumenge 8 de març. Per fi Alícia va poder estar amb la seua família.
Tenia dos fills: Marta, una adolescent de setze anys i Daniel, d’onze.
Després de sopar, com cada nit, cadascun d’ells se’n va anar a la seua
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habitació. Alícia es va quedar al menjador amb Joan, el seu marit,
tombats al sofà per a veure una pel·lícula. Quan va aconseguir estar
relaxada al sofà va sentir un dolor molt fort al pit.
—Ah! Quin dolor! —va exclamar Alícia.
—Què t’ha passat? —va preguntar Joan espantat.
—He notat un dolor fort al pit. Quin ensurt m’ha donat! Però ja m’ha
passat, no sé per què haurà sigut.
Alícia es va tornar a tombar al sofà i van continuar veient la pel·lícula,
quan al moment, una altra vegada va sentir el mateix dolor.
—Ah! Aquest ha sigut més fort! —va dir Alícia.
—Però, on exactament has notat el dolor? A veure si és un infart!
—No, ha estat al pit, en concret al dret —va respondre ella.
—Ja m’ha passat el dolor, tranquil. Continuem veient la pel·lícula.
Però al cap de poca estona es va alçar del sofà i se’n va anar al bany. Es
va llevar el pijama, va deixar al descobert els pits i va començar a ferse una autoexploració, a veure si notava dolor o hi havia alguna cosa
més. Alçà el braç dret i amb la mà esquerra va començar a palpar el pit,
entre el dubte i la por per si trobava alguna cosa estranya que no volia
trobar. Pel cap ja li passaven mil pensaments. I de sobte va notar un
quist que era com una oliva de gran. Es va quedar preocupada i cridà el
seu marit. Alícia li va posar la mà al pit per a veure si ell també notava
el mateix. Ell va començar a palpar i també va notar alguna cosa. Alícia,
en veure-li la cara de por, immediatament li va apartar la mà.
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—Demà a la vesprada, quan acabe de treballar, aniré al centre de salut,
a urgències, i comentaré al metge què he notat —va dir Alícia al seu
marit.
Al dia següent, se’n va anar al treball una miqueta preocupada, però no
podia deixar d’anar a treballar, ja que sabia que les seues companyes la
necessitaven perquè hi havia molta feina. Com cada dia, Alícia anava a
treballar amb un somriure, encara que per dins desitjava que passara el
matí per a poder anar al metge. Va arribar l’hora d’anar-se’n a casa, va
menjar amb els seus fills i el seu marit i es va dutxar. Es va canviar de
roba i se’n va anar al centre de salut.
—Hola, doctor. Vinc perquè anit vaig notar dos forts dolors al pit.
—Lleva’t la samarreta i vegem-ho. —El doctor va començar a palparli’l.
—A veure... Ací es nota un xicotet tumor d’uns dos centímetres. Està
solt, o siga que no deu ser dolent. Hi ha moltes dones a les quals se’ls
formen boletes i després, o bé es desfan o bé els les llevem mitjançant
una breu intervenció. Però no et preocupes, el protocol és que t’envie a
l’hospital i que et veja un especialista de mama.
—Sí, per favor, em quedaria molt més tranquil·la.
—Enviaré les teues dades i en dos dies et telefonaran.
—Moltíssimes gràcies, doctor —va dir Alícia.
En eixir del centre de salut, Alícia es va trobar amb una companya de
treball que li va preguntar:
—Què t’ha passat, Alícia?
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—Res, que m’he notat una protuberància al pit i el doctor m’ha dit que
m’ha de veure un especialista.
—No et preocupes, a mi també em va passar això fa temps i després no
va ser res.
—Que bé! A veure si em criden ràpid i així ja em quede tranquil·la —va
dir Alícia a la seua companya.
Quan va arribar a casa, sa mare l’esperava per a prendre un café juntes,
però no pensava dir-li res per no preocupar-la. Però entrà Joan i
preguntà:
—Què t’ha dit el metge?
—Quin metge? —va dir la mare d’Alícia
—Res mamà, no et preocupes. És que he notat un quist al pit i he anat
al metge, però m’han dit que estiga tranquil·la. Simplement que per
protocol m’han de veure a l’hospital. Segurament és un quist sense
importància.
Van passar dos dies i va rebre la citació per a anar a l’hospital. Quan
per fi va arribar el dia de la citació, va entrar a la consulta. El doctor
la va estar palpant i li va comentar que podia ser bo o dolent. Sense les
proves pertinents no ho podia valorar. Així que li va dir que tornara al
cap de tres dies per a fer-li una mamografia i una ecografia. Alícia se’n
va anar una mica pensativa, però es va guardar els pensaments.
Va tornar a treballar, va entregar al seu cap el justificant de l’hospital i li
va contar què estava passant. Hi havia tant de treball que a penes podien
parar-se a parlar. Quan va eixir de treballar va rebre una telefonada
185

de l’hospital en què la informaven que pel tema de la covid-19 havien
suspés les visites fins a un altre avís. D’aquesta manera, Alícia es va
quedar congelada, però se’n va anar a casa i, com si no haguera passat
res, es va reunir amb la seua família.
Pocs dies després van instaurar l’estat d’alarma i tots van estar
confinats a casa. Alícia passava moltes hores al súper, la qual cosa feia
que tinguera el cap entretingut. Quan arribava a casa havia de fer de
professora del menut Daniel. Els dies passaven i entre el treball i la
família evitava pensar en el tumor.
Van passar dos mesos més, fins que Alícia va rebre un missatge en
què la citaven a l’hospital. En aquest moment van començar els nervis.
Sense voler el cap pensa massa. Va arribar el 29 de maig i Alícia se’n va
anar amb companyia del seu marit a l’hospital. Ella va entrar a fer-se la
mamografia i al cap de poca estona la tornaren a cridar per a repetirli-la, ja que alguna cosa no es veia bé. Alícia, forta en tot moment,
va entrar de nou i de passada li van fer l’ecografia. Van ser moments
que mai no oblidarà, perquè és una persona molt observadora, i en
veure l’expressió de la cara de la doctora va intuir que alguna cosa
no anava bé. Mirava i mirava el rostre seriós de la doctora. Alícia no
pogué evitar preguntar:
—És roí, veritat? Si ho és, m’ho pot dir, estic preparada per a tot.
—Hi ha una malformació, però per a assegurar-me, ja que estàs ací, et
faré una biòpsia. No t’espantes, t’adormiré el pit i t’extrauré mostres de
la protuberància —li va dir la doctora.
Van arribar dues infermeres més i li van fer la biòpsia. Li van embenar
el pit i li van recomanar repòs durant dos dies. Li van dir que fins al dia
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11 de juny no tindrien els resultats. Alícia, per la manera d’actuar i per
la mirada de la doctora, sabia que el resultat no seria bo. Va eixir de la
consulta i va veure que el seu marit estava pàl·lid. I li va donar ànims,
i somrient li va dir:
—Entre tu i jo: ens hem de preparar per al pitjor, però jo estic bé.
Van ser uns dies molt llargs. Les companyes d’Alícia notaven que
darrere d’aquest somriure s’amagava preocupació. Alícia, però, els
donava ànims a elles. Sempre els deia que tot aniria bé. Per fi va arribar
l’11 de juny. Alícia va entrar a la consulta i el doctor li va dir:
—He de donar-te una mala notícia: el tumor és dolent. —Alícia li va
contestar que s’ho imaginava.
—Diga’m si té cura, i si és així, avant amb tot.
—Demanaré una ressonància per a veure’l bé, i quan la tinguem et
podrem intervindre. Pel que fa al tractament, no dubtes que et donaré
tot el que estiga a les meues mans.
—Gràcies doctor. Podré amb aquest càncer.
Joan va agafar Alícia de la mà i van eixir de la consulta. Aquesta va
intentar calmar el seu marit, però el que més li preocupava era el fet
de dir la mala notícia a sa mare i als seus fills, sense plorar. En arribar
a casa els estaven esperant els pares d’Alícia, la seua germana i Marta
amb una amiga. Així que els va veure, a Alícia li van caure les llàgrimes
i els va dir:
—És dolent, però tranquils que hi té cura i, per tant, cal portar-ho
tan bé com siga possible. Així que res de llàgrimes, el que vull veure
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són somriures. Aleshores Marta es va alçar i es va abraçar a sa mare,
immersa en una mar de llàgrimes.
Li van fer la ressonància i la va tornar a veure el doctor. Li va comentar
que la protuberància havia crescut i que l’operació seria més complicada.
Calia buidar-li el pit. Alícia va comentar al doctor que fera allò que fora
necessari. Com sempre, amb un somriure se’n va anar de la consulta
sabent que en dues setmanes tenia la data de l’operació.
Li van donar la baixa laboral i es va dedicar durant aquestes dues
setmanes a deixar-ho tot preparat a casa. També va parlar amb Daniel
i li va dir que la seua mamà tenia un càncer, però dels que es curen,
que ell no s’havia de preocupar, que sempre estaria amb ells. Fins i tot
varen fer bromes sobre el color de la perruca que es compraria. Daniel
deia que una de cada color estaria bé.
Arribà el dia de l’operació i Alícia donava ànims a tots, els deia que
estigueren tranquils, que en unes hores es tornarien a veure. Va entrar
al quiròfan i cinc hores després la van pujar a l’habitació. Quan es
va despertar, va veure com el seu marit, sa mare i la seua germana
l’esperaven impacients al passadís. Alícia els va somriure i va traure la
mà de davall dels llençols i els va posar els dits en forma de ve baixa
perquè veren que estava bé. Una vegada a l’habitació, va rebre milers
de mostres d’afecte de totes les persones que la volien, però la millor
notícia va ser la videoconferència amb els seus fills, que sentiren que
estava bé i contenta.
Va estar dos dies ingressada i li van donar l’alta. Va passar el doctor
i li va dir que dos dies més tard hi havia de tornar per a curar-li la
ferida, i que en quinze dies li donaria el resultat del tumor, el qual calia
analitzar per a veure quin tractament calia donar-li. Alícia va tornar
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a casa, feliç; el tumor ja no formava part d’ella després de tants mesos
d’espera. Estava preparada per a tot. Ella seguia amb el seu somriure,
com si res, i fins i tot, si arribava alguna visita i veia que es posaven a
plorar, era ella qui donava ànims. Alícia havia resat molt a la seua Mare
de Déu, l’única que sabia realment què portava dins i que no mostrava
a ningú.
Va arribar el dia de tornar a l’oncòleg per a donar-li el resultat de
l’analítica que li van fer per a veure quin tipus de tumor era, i així
establir el tipus de tractament que hauria de seguir. Aquest va ser el
pitjor dia per a Alícia. Estava en la sala d’espera sense poder asseure’s,
d’ací cap allà, fins que entrà a la consulta i el doctor va començar a
parlar amb ella i li donà l’enhorabona per la seua actitud i perquè el
resultat del tumor havia sigut bo. El tumor no havia arribat a ferse agressiu, ja estava neta, per la qual cosa tan sols li donarien un
tractament hormonal preventiu que consistia en una pastilla al dia
durant cinc anys. Tan sols hauria d’anar a les revisions. Ella va eixir
feliç de la consulta. Va cridar la seua família per a transmetre’ls que de
nou tot tornava a estar bé.
Diuen que en la vida les coses passen per alguna cosa. A vegades sents
impotència, perquè no esperes que un dia estigues bé i a l’altre et
poses els guants rosa i comences aquesta lluita contra aquesta maleïda
malaltia que cada vegada pateixen més dones. Però el que poca gent sap
és que aquesta batalla, realment, es guanya amb l’actitud i el suport de
la gent que et vol. Aquesta és la millor medicina.
Alícia mai va perdre el somriure, és més, ara valora molt més les
coses: la família, els amics, la seua terra… I en temps de pandèmia cal
continuar lluitant pel que vinga, mai cal abaixar la guàrdia, queda molt
per lluitar fins i tot en aquest 2020.
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Per totes les guerreres de guant rosa, per aquestes persones que s’han
quedat enrere en aquesta pandèmia i, en especial, per tu, mamà.
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