




‘‘QUÈ FARIA JO 
AL TEU LLOC’’



Disseny de la coberta: Èlia Gàmiz Pinyot
Dibuixos: Èlia Gàmiz Pinyot
Escrit per: Jaume i Rosa
Maquetació: Maite Simeón

© Ausmeves BCN, S.L.

Primera edició: juliol de 2018

ISBN: 978-84-09-03371-3

Imprès a ULZAMA (Navarra)

Printed in Spain. Imprès a Espanya.  
Prohibida la reproducció total o parcial.



Vàrem decidir escriure aquest llibre perquè 
crèiem cegament que amb el joc de l’empatia, 

sent realistes i prenent consciència de tot, 
tothom viuria una vida més digna.
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Agraïments
Gràcies a tot l’equip d’Aufènix que ha col·laborat 
amb molta il·lusió en aquest projecte.
I molt especialment als que han estat al nos-
tre costat donant-nos suport per fer realitat 
aquest somni, tant en els bons moments, com 
en els més difícils. 
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Hi havia una vegada...

Caram quin pal de conte!!! 
Veritat que els contes que comencen així 
són un pal? 
Doncs, per començar, no us volem explicar  
un conte, sinó una història.
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El Fèlix és un nen d’11 anys, el petit de tres germans. 
Prim i baixet. Una miqueta escanyolit i amb les orelles 
una mica sortides. D’ulls marrons com les castanyes, 
cabells castanys i curts, una miqueta desmanegat. 

Les circumstàncies familiars que  
està vivint el Fèlix de vegades li fan  
sentir-se estrany. Els pares li han  
explicat que han decidit separar-se; 
a partir d’ara, ell i el seu germà  
els veuran per separat. Passaran  
una setmana amb la mare i una altra  
amb el pare. 

El germà gran del Fèlix, el Santi,  
està casat i ja no viu a casa amb ells.  
I el seu germà Pere acaba de  
començar a treballar de pelador  
de patates a un restaurant. 

Al Fèlix el que li agraden són  
els animals, la natura i construir  
coses, això el fa feliç.

Li encanta parlar amb els  
animals, i, cosa curiosa, és com si  
l’entenguessin. Quan ho diu a l’escola  
es riuen d’ell. 
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La Rosa és una nena que té 10 anys i mig, la petita de 
set germans. És molt alegre, de cabells llisos i castanys, 
d’ulls marrons. Li agraden molt les flors i les plantes, la 
natura en general. 

La Rosa voldria tenir a casa moltes 
flors i plantes, però a l’únic lloc  

on podria tenir-les, la mare 
estén la roba de tots els 

seus germans. El que més li  
agrada és anar a un racó  

secret del bosc i poder  
admirar com viuen 

les flors, els arbres 
i les plantes. Des que tenia 

5 anys, quan sortia a passejar  
pel bosc amb els seus germans,  

es quedava molt de temps mirant  
com les fulles dels arbres  

es movien com si ballessin.  
Li encantava!  
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La Clara és una nena d’11 anys. Les seves  
faccions són rodonetes i té els ulls blaus com 
el cel. Els seus cabells rossos i ondulats li donen 
un aire de nina molt especial. 

Quan tenia 5 anys, a la Clara se li va morir  
el pare en un accident de cotxe i  
això la va fer ser molt reservada.  
És filla única. No exterioritza  
gaire els seus sentiments. 

El que més li agrada és pintar 
i el que menys, haver de cuinar,  
encara que, com que la mare  
treballa molt, no té cap altre remei  
que fer-se el menjar. 

El que més li apassiona és 
anar a la biblioteca, on s’endinsa 
en els llibres d’art i observa  
diferents estils de pintura.  
Ja de petita el que 
li encantava era  
mirar contes plens  
de dibuixos.
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La Yaitou és una nena d’11 anys, de color. El ca-
bell molt arrissat i negre, amb ulls negres com la nit. 
D’origen africà, els seus pares van venir quan estaven 
esperant que nasqués la Yaitou, que ja és nascuda aquí.

Té un germanet més petit.  
El pare treballa al camp 

i la mare fa feines a cases.  
La Yaitou fa encàrrecs 

a les veïnes, com ara ajudar-les 
a pujar la compra al pis o portar  

el pa, i així rep unes propines  
que estalvia per comprar-se  

un iPod, ja que 
li encanta la música.  
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Tots els nens vivien al mateix barri. Era un barri tran-
quil on tothom és coneixia, però el Fèlix no jugava mai 
al carrer amb els altres nens. Les nenes, malgrat que 
anaven a la mateixa escola, no havien jugat mai amb ell.

Un dia, quan estaven a l’escola, a l’hora del pati, la 
Rosa es va fixar que el Fèlix, com sempre, no jugava 
amb cap nen. 

Estava assegut al banc de fusta que hi ha a l’entrada 
de l’escola mirant les anades i vingudes de les formigues 
al formiguer, portant tot el que troben per poder pas-
sar l’hivern. 

Va decidir amb 
la Clara i la Yaitou anar  
a buscar-lo per jugar  
amb ell. Feia molts  
dies que el veien 
assegut mirant  
aquell formiguer. 
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El Fèlix no volia jugar, estava molt entretingut, 
però al final el van convèncer. Van començar a jugar a 
la xarranca, que és un joc molt divertit. 

Però quan començaven a divertir-se, es van acos-
tar la Maria i les seves amigues, que, com era habitual, 
van començar a riure’s d’ells. 

Es reien de la Rosa perquè portava les sabates 
gastades i la roba apedaçada dels seus germans.

Del Fèlix, perquè deien que tenia orelles sortides 
com les del Dumbo.

De la Clara, perquè no se li donava bé l’esport i  
deien que semblava que l’haguessin inflat amb un bufador, 
i de la Yaitou, perquè el color de la seva pell era diferent 
i li deien que no se li veien els blaus si es feia un cop. 

El Fèlix, que és un nen molt tímid i reservat, es va 
sentir ofès i va decidir marxar al banc on estava abans 
assegut, tot pensant que potser sí li agradaria de veritat 
ser el Dumbo per poder marxar volant ben lluny de tota 
aquella colla de nenes que sempre es ficaven amb ell. 

La Rosa i les seves companyes es van defensar de 
l’atac de la Maria i les seves amigues i els van dir que 
no es creguessin les reines de l’escola. En veure que el 
Fèlix estava trist, es van apropar a ell. Van parlar una 
estona fins que va sonar el timbre que els avisava que 
havien de tornar a classe.
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L’endemà, quan es van tornar a trobar tots al ma-
teix banc de fusta a l’hora del pati i estaven parlant ani-
madament sobre la quantitat de pluja que havia caigut 
la nit passada en poca estona, s’adonen que el camp de 
futbol estava ple de bassals.

En aquell moment un nen dos anys més gran que 
ells, va xutar la pilota amb molta força i aquesta va anar 
a parar a l’esquena de la Maria, que estava amb les se-
ves amigues darrere de la porteria rient i criticant com 
sempre. 

Aquell dia la Maria no s’havia posat la bata de l’es-
cola per poder lluir la seva nova jaqueta blanca Pepe 
Jeans i el cop de la pilota plena de fang li va deixar una 
bona marca a la jaqueta. 

La Maria es va posar histèrica i va començar a 
plorar i xisclar per la seva jaqueta. Els nens del camp de 
futbol no es podien aguantar el riure.

—Ara sabrà què és que et donin un cop de pilota, 
ja que a mi m’ho feien com a joc, però jo no tenia el 
problema de la jaqueta... —va dir el Fèlix.

—Mireu quina veu té la Maria, sembla una cantant 
d’òpera quan crida! —va dir la Yaitou.

—Sembla un quadre d’en Tàpies sobre el futbol! 
—va dir la Clara amb un somriure.
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La Maria va anar a la font a rentar-se la jaqueta 
i quan caminava li queien els trossos de fang que enca-
ra duia enganxats. Després de netejar-la, li va quedar el 
fang tot escampat!

—Ara ja no és ni un Tàpies! —va dir la Clara.
—Per què no ens inventem un joc? —va proposar 

la Yaitou—, un joc que es tracti de posar-se al lloc dels 
altres. Jo ho faig amb els meus veïns i així sé com els puc

 ajudar. Els faig els encàrrecs,  
 pujo la compra a la gent gran 

i els compro el pa. 
A vegades estan tan contents que  

em donen propines i les estalvio 
per comprar un iPod.

—I com li podríem dir a aquest 
joc? —va dir la Rosa.

—Doncs, com que el joc es  
tracta de posar-nos al lloc  

dels altres, ja tenim el nom! Li  
podem posar “Què faria jo al  

teu lloc” —diu la Yaitou.
La Yaitou va començar a fer  

el joc imitant la Maria  
molt bé. 



19

‘‘És increïble, no té gens de vergonya’’, va pensar 
el Fèlix. ‘‘Jo no seria capaç de fer aquest teatre tan ex-
pressiu que fa la Yaitou’’. 

—Mireu que guapa que sóc i presumida! —va dir la 
Yaitou movent-se imitant la Maria—. ‘‘Estreno jaqueta 
Pepe Jeans!’’ —va dir tot rient.

Tots van començar a riure com bojos. I, de cop, va 
fer veure que li havien donat un cop de pilota i va co-
mençar a xisclar com la Maria. Encara reien més veient 
el teatre que feia la Yaitou.

—La Maria es pensa que és superior als altres per 
comprar-se coses que els altres no poden tenir —va 
dir la Clara.

—Si em poso al lloc de la Maria i penso en el que li 
dirà la seva mare quan li expliqui el que li ha passat per 
no portar la bata, potser no li compren cap jaqueta més 
—va dir el Fèlix.

—Veus? Per portar una jaqueta de marca et creus 
la reina del món i amb un cop de pilota deixes de ser-
ho! —va dir la Rosa.

—Ara sóc jo, és a dir, no estic imitant a ningú 
—diu la Yaitou—. La Maria no té la culpa de tot. Potser 
a on viu li donen molta importància a les marques.
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Al Fèlix li agradava molt anar a la protectora del poble 
a fer de voluntari en les seves estones lliures. Era una 
cosa que el feia sentir molt bé, poder estar envoltat 
d’animals, cuidar-los i jugar amb ells. 

Un dia mentre estava ajudant a netejar la gàbia 
d’uns gatets, va arribar una senyora gran de cabells 
blancs i tota corbada, caminant molt a poc a poc, que 
gairebé no es podia valdre per ella mateixa.

Li va explicar al Jaume, el noi de la protectora, que 
havia de marxar a viure a una residència d’avis i portava 
en una caixeta una conilleta d’Índies femella, ja que no 
havia trobat cap veí que se la volgués quedar. Però el 
mascle que també tenia, sí que se l’havia quedat un veí 
que li va prometre que el cuidaria molt bé. 
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La conilleta d’Índies que portava 
tenia el pèl arrissat i de color negre 
i blanc, amb uns ulls negres i brillants 
i les orelles rodonetes. 

Li va dir al Jaume, amb ulls plorosos, que no la po-
dia cuidar més. El Jaume li va respondre que la posaria 
en adopció i que es cuidaria de buscar algú que li donés 
el que necessitava i se l’estimés. I que mentre la tin-
guessin a la protectora la cuidarien tan bé com els fos 
possible.

Quan el Jaume va tornar a la feina amb el Fèlix, 
li va explicar que li havien portat una conilleta d’Índies 
i que era una pena que no poguessin cuidar-la, ja que 
és un dels mamífers més sociables que hi ha i són molt 
fàcils de cuidar, ja que no requereixen cap necessitat 
especial. Menja el que sobra de casa, pells de fruites 
(incloses les pells dels cítrics), verdures, palla i herba. 

El Fèlix va posar molta atenció al que li explicava el 
Jaume, perquè aprenia molt d’aquelles estones amb ell.

—Si tens un ésser viu, li has de poder donar el que 
necessita —li recorda sempre el Jaume.

Al Fèlix li sap greu no poder tenir animals a casa 
perquè el Pere, el seu germà, té al·lèrgia al pèl dels 
animals.
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Una tarda en sortir de l’escola, van quedar tots que es 
trobarien a una plaça que hi ha darrere dels blocs de 
pisos on viuen. Allà hi ha uns bancs envoltats d’arbres 
que s’uneixen amb el bosc.

La Rosa va pensar que era el moment perfec-
te per explicar-los el seu gran secret i portar-los a 
veure el seu raconet on ella deixava volar la seva ima-
ginació. Quan els va proposar anar amb ella, tots van 
estar molt il·lusionats pel fet que la Rosa compartís 
amb ells una cosa tan especial. Així que es van posar 
en marxa!

Van travessar un tros de bosc de pins que eren 
molt grans, ja que feia anys que hi eren. A terra no 
hi podien créixer gaires plantes, ja que era fosc i no 
passava gaire el sol. 

Després de cinc minuts de caminar entremig dels 
pins, van trobar-se un bosc amb arbres més petits en 
què hi havia pins, alzines i algun roure. 
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En aquell tros sí que hi havia vegetació: farigola, 
romaní, sajolida i molta varietat de plantes aromàtiques 
que desprenien una olor que tant de bo es poguessin fer 
perfums amb aquella fragància. 

Quan ja havien travessat aquest petit bosc, van arri-
bar a un clar on hi havia una petita vinya que estava aban-
donada ja feia anys i estava ple de flors i plantes: dents de 
lleó, margarides, violetes, roselles i moltes més...

Tots es van sorprendre. Era un lloc preciós! El ter-
ra tenia un mantell de flors, es notava que ja havia co-
mençat la primavera. Aquella olor de terra i natura era 
meravellós. Hi havia tota la gamma de colors que només 
la natura és capaç de tenir. 

Tocant al bosc hi havia uns horts, i després un rec 
d’aigua que passava per tots ells i també pel costat la 
carretera. 



24

Allà davant hi havia un pagès d’edat avançada que 
amb les seves katiusques verdes estava netejant els 
plàstics i papers que hi havia per allà. Les herbes, els 
pneumàtics i les fustes que la gent del poble llençava 
al pàrquing dels horts quan anaven a rentar els cotxes.

El Fèlix, que havia quedat meravellat amb aquell 
lloc, va dir:

—Aquí podríem fer un món per a nosaltres, és un 
lloc molt especial, un món on no ens molesti ningú, on 
puguem dir el que pensem i fer el que vulguem. On pu-
guem jugar tranquils. Què us sembla?

—Ostres! Que xulo! —va dir la Rosa— seria ge-
nial poder tenir un espai com aquest per poder plantar 
moltes plantes.

—Jo podria tenir la meva conilleta d’Índies i alguns 
animals més, quan els pugui donar el que necessiten, 
com diu el Jaume! —va dir el Fèlix.

—Amb els colors que hi ha per aquí, em seria molt 
fàcil pintar quadres com a mi m’agraden! —va afegir la 
Clara, a qui, com sabeu, li encantava la pintura.

—Ostres, que bé! Jo podria cantar sense molestar 
els veïns! —va dir la Yaitou—. Em sembla que ha arribat 
el moment de jugar al nostre joc: ‘‘Què faria jo al seu 
lloc?’’. Jo faré de pagès i diré el que pot dir!
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Fent el teatre que tant li agradava a la Yaitou, es 
va posar al lloc del pagès i va fer veure que treballava 
a l’hort.

—Bon dia, senyor pagès! —va dir la Rosa seguint 
el joc de la Yaitou.

—Bon dia! —va respondre la Yaitou amb una veu 
greu fent de pagès—. Què necessiteu, nens?

La Rosa va dir:
—Voldríem saber si no li faria res que poguéssim 

muntar en aquell clar del bosc una cabana!
—Senyor, si vostè ens deixés a nosaltres aquell 

clar on no hi ha arbres, nosaltres li netejaríem totes 
les deixalles i el rec d’herbes —va dir el Fèlix.

—Ei, xicotet! Em sembla un bon tracte. Però hi ha 
una cosa que em fa molta por... Que feu foc i que us feu 
mal —va dir la Yaitou fent de pagès.

—Els pneumàtics que hi ha per aquí, nosaltres els 
faríem servir de torretes —va dir la Rosa.

—Jo els pintaria de colors xulos perquè no sem-
blessin pneumàtics! —va dir la Clara.

—I les fustes i palets que hi ha per aquí, nosaltres 
els utilitzaríem per fer la nostra cabana i, si no en te-
nim prou, ja buscarem més per poder-la acabar —va 
afegir el Fèlix.
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La Yaitou, fent de pagès, va dir:
—No em desagrada gaire aquest tracte, si més 

no, m’ajuntareu totes les deixalles en un sol lloc.
—Pensi, senyor, que cada dia que vostè vingui a 

l’hort podrà veure el que estem fent i, si no li agrada, 
ens ho diu i mirarem de millorar-ho —va dir el Fèlix.

—Ara que ja tenim les idees clares, a veure què 
ens diu el pagès —va afegir la Yaitou.

Es van acostar al rec on estava el pagès i la Yaitou 
va portar la veu cantant. 

I seguint el guió va sortir tot tal com ho havien 
assajat.

Els nens es van presentar educadament i el senyor 
els va dir que es deia Isidre. Li varen explicar al senyor 
que necessitaven un espai de terra per poder crear el 
seu món i així poder fer un espai on poguessin estar 
tranquils. 

Al senyor Isidre no li va semblar mala idea. Es va 
recordar quan ell era petit i amb els seus amics munta-
ven cabanyes, casetes... Se li va estovar el cor.
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Després que el senyor Isidre s’ho pensés bé, els 
va dir que d’acord, que ho podien fer. Els proporcio-
naria uns sacs industrials perquè poguessin recollir els 
plàstics i papers. Tots hi van estar d’acord i en aquell 
moment el tracte es va donar per fet. 

L’endemà, que era dissabte, començarien a tre-
ballar en ‘‘el seu món’’. Van marxar cap a casa tot il-
lusionats, desitjant que arribés l’endemà. Van quedar 
que es trobarien un altre cop al banc de la plaça per 
anar plegats al bosc.

Aquella nit, el Fèlix, en arribar a casa, li va explicar 
al Pere el seu projecte. I el Pere li va dir que, ja que era 
per culpa seva que no pogués tenir animals a casa, els 
hi donaria un cop de mà. Parlaria amb el Santi, el seu 
germà gran, que treballava en una fàbrica portant un 
toro, a veure si li podria donar fustes i palets que no 
utilitzessin. I els ajudaria a fer la cabana.
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L’endemà al matí, quan el Fèlix sortia de casa tot ale-
gre, va veure una cosa que brillava. Quan es va acos-
tar, va veure que hi havia una harmònica a terra. La va 
agafar, va mirar al seu voltant i no va veure ningú. Va 
provar de tocar-la, però no li va cridar gaire l’atenció 
i va decidir anar a casa a guardar-la al seu calaix dels 
tresors. Va pensar que si algun veí la reclamava, ja la 
hi tornaria. 

Estava tan emocionat pel que havia parlat amb el 
seu germà Pere, que no veia l’hora de trobar-se amb 
les seves amigues per explicar-los-ho. 

En uns papers ja havia escrit amb el Pere tot el 
que li havia passat pel cap que podien fer i el que ne-
cessitaven.

Quan ja estaven a la plaça, va dir la Yaitou:
—He pensat que el primer que hem de fer és tro-

bar un nom per poder anomenar el nostre món!
—És veritat, no hem pensat en això! —va respon-

dre la Clara.
Tots van començar a dir la seva: que si el poble de 

no sé què, que si la ciutat de no sé què més... 
La Yaitou va tenir una gran idea, amb la qual tots 

van saltar d’emoció. Ja estava decidit, es diria:

TOT ÉS POSSIBLE.
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De camí a Tot és possible, van anar parlant en-
grescats en els projectes que podrien fer allà.

El Fèlix els va explicar que havia tingut la idea de 
parlar amb el seu germà Pere, que els ajudaria. I que 
haurien de mirar el que havien tret del rec per poder dir 
al Pere què els faltava per fer la cabana. El Pere parlaria 
amb el seu germà gran per veure si li podien donar fus-
tes i palets i deixar-los alguna eina per poder acabar-la.

Tots estaven molt il·lusionats amb aquest projecte. 
Mai s’havien sentit tant bé! Per primera vegada estaven 
fent el que els agradava. 

Quan van estar segurs que la caseta havia de ser 
al clar del bosc, van començar a netejar el rec perquè 
quan vingués l’Isidre veiés que complien amb el que ha-
vien quedat. 

El Fèlix va prendre mides dels palets amb un metre 
que el Pere li havia deixat. 

La feina de netejar el rec era molt dura i costava 
un gran esforç, però els nens ho van fer de bon grat 
pensant en el projecte que tenien. Van fer molts viatges 
per treure la brossa. 

Entre rialles i mullader, anaven passant les hores 
sense que se n’adonessin, però va arribar un moment en 
què ja no podien més, estaven esgotats! Van decidir que 
ja n’hi havia prou. L’endemà els esperava un altre dia de 
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feina. Així que van marxar cap a casa cansats però con-
tents.

El Fèlix se’n va anar a la seva habitació i es va re-
cordar de l’harmònica que havia trobat aquell dia. Així que 
es va estirar al llit i va començar a tocar-la. Quan ja feia 
una estona que provava, va aparèixer el seu germà Pere. 

—Què és tot aquest xivarri? Sembla que hi hagi 
una trobada de xiulets! —va dir el Pere.

—És que avui m’he trobat una harmònica i estava 
intentant aprendre a tocar-la! 
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—No veus que això que estàs fent no és música ni 
res... —va dir el Pere al seu germà Fèlix—. Més aviat 
sembla que facis el cant de la pluja! Dóna-me-la, que 
t’ensenyo com es fa...

El Pere va començar a tocar. Se li donava molt bé! 
De fet, abans, quan el Pere compartia habitació amb el 
Santi, sempre escoltava el rock que posava, li agradava 
i parava atenció a la classe de música. Al Pere li agra-
dava molt l’harmònica. 

El Fèlix li va dir que la guardava per si algun veí la 
reclamava, però el seu germà Pere li va proposar que, si 
la hi deixava, l’aniria a tocar al carrer per no molestar 
els veïns i per si algú la veia i la hi reclamava. Així van 
quedar.

El Fèlix, tot content, va explicar al Pere l’inventari 
que havien fet i el que havien aconseguit al rec. El Pere 
li va respondre que havia parlat amb el Santi i que li de-
manaria el favor al transportista de l’empresa, que li fes 
arribar palets i fustes fins on s’aparquen els cotxes als 
horts, ja que eren molt amics. Demà el Pere li diria el que 
els feia falta.

El Pere li diu al Fèlix que, a canvi del que ha acon-
seguit i quan tingui la caseta acabada, li haurà de re-
galar l’harmònica. El Fèlix va pensar en el tracte que li 
estava proposant el seu germà i que quan veiés la seva 
caseta acabada a Tot és possible, a ell ja li estaria bé.



32

Al matí, quan es va llevar, el Fèlix va anar corrent a 
la protectora. Quan va arribar i va veure que la coni-
lleta d’Índies no estava a la gàbia on sempre hi era, es 
va endur un gran ensurt. Va anar corrent a buscar el 
Jaume. Aquest li va explicar que l’havien portada a un 
altre lloc perquè estigués més bé. El Fèlix li va dir que la 
volia adoptar, però que ara no tenia el lloc per poder-la 
posar. Li va explicar el projecte que estava fent amb les 
seves amigues.

—Segur que ho tindré aviat —li va dir el Fèlix—. 
Tal com m’has ensenyat, l’agafaré quan tingui tot el que 
necessita.

El Jaume li va explicar que hi havia un petit incon-
venient.

—Fèlix, has de saber una cosa molt important 
abans que decideixis definitivament quedar-te la coni-
lleta d’Índies —va dir-li tot seriós—. Està embarassa-
da, això vol dir que necessitaràs un espai molt gran i has 
d’estar preparat.

El Fèlix va rumiar una estona i va pensar que a Tot 
és possible tenien molt espai i que seria molt fàcil pre-
parar un espai una miqueta més gran.

—Jaume, no pateixis! —va dir el Fèlix—. Jo els 
prepararé una caseta on puguin viure tots molt bé!
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El Jaume es va posar content perquè podria com-
plir la promesa que li va fer a la senyora de trobar algú 
que la cuidés bé. El Fèlix cuidaria d’ells, ja que sabia que 
era un bon nen i se’ls estimaria molt. 

El Fèlix va anar a buscar la conilleta d’Índies per 
fer-li carantoines. Que content estava de tenir la seva 
primera companya d’aventures! De seguida va pensar 
en quin nom li posaria. Se la va mirar i semblava una 
lleona amb tots aquells pèls tan llargs... Així que se li va 
acudir dir-li Llona! 

Després d’estar una estona amb ella, va decidir 
marxar amb les seves amigues. Segur que ja l’espera-
ven per anar a Tot és possible.

Quan va arribar al banc, les nenes ja estaven im-
pacients per marxar i van sortir corrents cap a Tot és 
possible. 

El Fèlix els va explicar que havia anat a la protec-
tora a adoptar la Llona. I que, a més, la Llona estava 
embarassada i tindria fillets molt aviat.

Tots es van posar molt contents! Ja tenien una 
mascota i viurien el seu primer naixement!

La Rosa els fa recordar el que van fer l’altre dia a 
classe de medi natural. 
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La Nina, la seva mestra, els va explicar el cicle de 
la natura. Els va dir que, si no trenquen el cicle, la na-
tura funciona per ella sola i què podien fer per seguir 
el cicle. Quan cauen les fulles a la tardor, els microor-
ganismes i els fongs es cuiden de descompondre-les i 
convertir-les en el que l’arbre necessita per viure. 

I la Rosa es pregunta per què els pagesos llauren els 
camps i maten l’herba si el cicle de la natura això ja ho 
fa? Llavors s’adonen que als pins que tenen al davant els 
passa el mateix: ja tenen el cicle de la natura fet. 
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Fa molts anys que es van morir els quatre ceps que 
quedaven i tota la brossa que havia anat caient al clar del 
bosc ja s’havia descompost i havia adobat la terra.

L’Isidre, que va arribar en aquell moment, es va 
quedar sorprès: els nens havien fet net el rec i recollit 
els plàstics i papers que hi havia. Havien treballat molt!

La Rosa, quan va venir l’Isidre, li va  explicar el que 
havien estudiat a classe de medi natural sobre el cicle  
de la natura. Ell va quedar parat amb el que aquella nena 
sabia.

El pagès li va explicar que, seguint el seu raona-
ment, una bona opció per fer ombra a l’estiu i tenir 
fruits a la tardor i sol a l’hivern era plantar el cep que 
s’emparrava.

—Jo us portaré esqueixos de cep que s’emparra 
que tinc a l’hort —va dir l’Isidre.

—Si, gràcies —va respondre el Fèlix—. És molt 
bona idea i les fulles que caiguin també serviran per 
donar menjar a la conilleta d’Índies!

Estaven molt contents, veien que a poc a poc ana-
ven creant el seu món, Tot és possible.

El dia anterior havien trobat unes garrafes de cinc 
litres. Les van tallar per la meitat. La part de sobre la 
van fer servir d’embut i la de sota, per omplir la resta 
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de l’ampolla, així podrien traslladar l’aigua del rec fins 
a les torretes noves.

El pagès, per por que es fessin mal, els va proposar 
que, ja que havien fet tan ràpidament i tan bé la neteja 
del rec, ell els facilitaria les eines per poder treballar a 
la casa de fusta i els explicaria com fer-ho bé. Però amb 
la condició que el rec estigués sempre net.

Ja es feia de nit, així que havien de tornar a casa. 
Dilluns vinent, de seguida que acabés l’escola, anirien 
corrents a Tot és possible.

El Pere, que tenia una estona lliure, ja que s’havia 
acabat el servei de cuina, va decidir anar a donar un cop 
de mà al seu germà. Així que, quan arribaren els nens, 
ja es van trobar el Pere allà. Quina alegria van tenir en 
veure’l!

Quan va arribar l’Isidre, es va posar a xerrar amb 
el Pere. Aquest li va explicar que havia parlat amb el seu 
germà gran i que havien quedat, que aquella tarda els 
portaria el que necessitaven per fer la caseta. A l’Isi-
dre li va semblar molt bé que tinguessin ajuda d’un noi 
tan espavilat i d’una persona adulta.

Al cap d’una estona el Santi va aparèixer amb el 
seu company de feina el Mohamed i els van ensenyar 
tot el que portaven. El Santi havia trobat unes plaques 
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d’una espècie de fusta que es deia contraxapat i que 
són uns trossos de fusta tallats molt prims i enganxats 
l’un amb l’altre fins a obtenir el gruix que es necessiti. 
I amb allò podrien fer els interiors de la casa. Tam-
bé els havia portat dues plaques d’un material marró, 
com un plàstic gruixut i molt dur, que els havia arribat 
amb unes màquines d’embalatge i que li havien dit que 
no les volien. Segurament podrien fer-les servir de 
teulada i terra de la caseta, ja que li havien dit que 
eren impermeables i protegien del sol.

Es van posar d’allò més contents. Ja gairebé no els 
faltava res...

Els tres homes (el Santi, el Mohamed i el Pere) 
van ajudar els nens a portar les fustes fins al clar del 
bosc.

Quan ja ho van tenir tot arreplegat, l’Isidre, el 
Santi, el Mohamed i el Pere els van dir que els ajudarien 
a fer la caseta.

El primer que havien de fer eren uns forats a terra 
per poder clavar les bigues que subjectarien els palets 
per fer les parets de la casa.

El senyor Isidre els va dir que, quan tinguessin fets 
els forats, que li diguessin i que portaria un martell per 
ajudar-los a posar les bigues i comprimir les pedres 
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que posarien dins del forat juntament amb terra i pe-
dres per subjectar bé les bigues.

Els nens, tots contents, li van respondre que a 
l’endemà ja es posarien a fer el forats.

El Santi els hi va dir que s’havien de comprar els 
cargols que necessitarien per fer la cabana. Els nens li 
van dir que durant un any li rentarien el cotxe sempre 
que volgués si ell els comprava els cargols i els ajudava 
a acabar la caseta. 

El Santi estava d’acord sempre que, de tant en 
tant, rentessin el cotxe al Mohamed, ja que els estava 
ajudant molt. Així van quedar.

L’endemà a la tarda, quan van sortir de l’escola i 
varen arribar a Tot és possible, el senyor Isidre els ha-
via deixat un parell de piquetes i es van posar a fer els 
forats per a les biguetes.

Dijous a la tarda el senyor Isidre els va clavar les 
bigues. Van haver de buscar pedres per posar-les al 
voltant de les bigues i després terra perquè quedessin 
ben subjectes. L’Isidre va dir als nens que ara necessi-
tarien l’ajuda dels grans per poder posar els palets dels 
laterals i clavar-los.

El Fèlix va parlar amb el Santi i van quedar que 
dissabte al matí anirien amb el Mohamed a ajudar-los a 
fer les parets.
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Quan va arribar dissabte, ben d’hora ja hi eren 
tots a Tot és possible esperant que vinguessin el Santi 
i el Mohamed. Quan van arribar, els van anar a buscar 
amb molta il·lusió! 

El Mohamed que havia portat el seu cotxe, com li 
havia dit el Santi, va estar molt content de veure que els 
nens li netejaven.

El Santi i el Mohamed van comprovar, primer amb 
un cartabó, que havien clavat les bigues rectes. Van por-
tar de la fàbrica on treballaven un motor que funcionava 
amb gasoil i generava electricitat; llavors van començar 
a posar palets i a clavar-los amb un poltra que també els 
havien deixat a la fàbrica. 

Quan van tenir els palets posats, van posar a ter-
ra la placa de plàstic dur que havien portat de color 
marró i llavors van voler posar el sostre, però primer 
havien de posar unes bigues travesseres perquè el sub-
jectessin. Li van donar una miqueta d’inclinació perquè 
així quan plogués no es quedés l’aigua sobre la teulada 
i caigués per la part del darrere. Així ho van fer tot 
collant les bigues unes i altres perquè quedessin ben 
subjectes. Amb aquesta feina gairebé van estar tot el 
dia, però com que estaven desitjant acabar-la, van dir 
que l’endemà diumenge anirien un altre cop.
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Diumenge al matí van quedar a les nou i tots ben 
puntuals ja hi eren; en aquest cas se’ls va afegir el Pere, 
que va venir a donar un cop de mà. També va venir l’Isi-
dre, que els va dir que ell a casa seva tenia una porta i 
una finestra que no feia servir, ja que les havia guardat 
d’una reforma que havia fet a casa. Els la portaria per-
què la poguessin posar allà.

Van començar posant els laterals a l’interior de la 
casa amb el contraxapat i, quan ja els havien clavat, van 
voler posar el sostre amb la placa de plàstic de color 
marró. 

Quan van acabar estaven molt contents de la fei-
na que havien fet, però van veure que els palets que 
havien posat per fora no estaven del tot tancats, ja 
que entre làmina i làmina quedava un espai. Van decidir 
que si desmuntaven els palets que els quedaven podien 
clavar-los als espais i així quedaria totalment tancat.

A la tarda, quan només quedaven els nens, el Fèlix 
va veure que el seu germà els havia portat unes caixes 
de fustes molt grans i va pensar que amb allò podien 
fer una caseta per a la Llona, la seva conilleta d’Índies 
i els seus petits. Ja li podria explicar al Jaume que tenia 
tot el que necessitava. L’endemà aniria a explicar-li.
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Dilluns a la tarda, quan van sortir de l’escola, el 
Fèlix va dir a les nenes que anessin a Tot és possible, 
que ell aniria a la protectora. Així ho van fer.

El Fèlix, en arribar a la protectora, va anar a bus-
car el Jaume i li va explicar tot el que havien fet el cap 
de setmana i que un dia havia d’anar a veure-ho. Li va 
explicar que ja tenia la casa de la Llona i que ja se la 
podia emportar. 
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El Jaume li va preparar una caixeta per poder-la 
posar i el va acompanyar a Tot és possible, així va poder 
veure el que havien preparat per a la Llona i els seus 
petits.

Quan les nenes van arribar a Tot és possible, van 
trobar l’Isidre, que tot bocabadat es mirava la seva ca-
seta! Els portava la porta i la finestra. La van guardar 
a dins la caseta per si plovia que no es mullés i així la 
podrien col·locar dissabte quan vingués el Santi.

Quan va arribar el Fèlix amb el Jaume i la Llona, 
tots la volien agafar i acaronar. Ella es deixava. La van 
deixar a la nova casa que li havien fet i li van posar les 
pells de patata que havien sobrat a casa de la Yaitou. 
També havia portat pells de mandarines. El Jaume li va 
dir que se les menjaria de bon grat. 

El Fèlix li va ensenyar al Jaume les herbes que ha-
via tallat del rec. El Jaume li va dir que a la Llona li podia 
donar tot tipus d’herbes que hi havia per allà i que les que 
no es mengés, que les arranqués, les que mengés que les 
tallés i tornarien a rebrotar i així tindria sempre herbes 
bones per a ella i els petits.

Dissabte al matí el Santi va arribar amb el seu cot-
xe perquè li fessin el primer rentat.
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Mentre que el Santi i el Mohamed els col·locaven 
la porta i la finestra, els nens li van netejar el cotxe de 
bon grat!

No treien ull de la caseta i de com treballaven el 
Santi i el Mohamed! Estaven tan contents que li van dei-
xar el cotxe que brillava com un diamant!

Quan van veure que la caseta ja estava acabada de 
muntar, la Rosa va voler posar al voltant tots els pneu-
màtics que havien trobat, per omplir-ho de terra i fer les 
torretes per tenir-les preparades per quan l’Isidre els 
portés els esqueixos de ceps que li havia dit.

—Doncs jo pintaré les rodes i així quedaran més 
divertides! —va dir la Clara.

I tots es van posar a treballar perquè quedés tot 
arreglat.

Diumenge el senyor Isidre va portar els esqueixos 
de ceps. 

Tots van quedar ben parats perquè mai no ho 
havien vist. Portava una ampolla de plàstic amb uns fo-
radets al cul de l’ampolla i terra a dins. Els va explicar 
que feia els foradets perquè la planta transpirés i així 
no tingués excés d’aigua.
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Els nens, utilitzant les tècniques que la Rosa havia 
estudiat, van anar corrents a plantar els esqueixos als 
pneumàtics que la Clara estava pintant.

Van anar a on la gent llençava les coses que no els 
feien servei.

Amb unes ampolles que hi havia per allà de lleixiu 
que portaven tap, el Fèlix va tenir la idea de fer-les 
servir de regadores.

A la part on hi ha el tap li van fer uns foradets i així 
ja estava la regadora preparada. Van omplir l’ampolla al 
rec i van regar els esqueixos que els havia donat l’Isidre 
i ells havien plantat.

Es van adonar que la Clara estava molt  
entusiasmada. Ja havia pintat tres pneumàtics!  

Un el va pintar de trencadís en blanc i  
negre, un altre a puntets i el tercer a ratlles 
de colors. Estava gaudint com una beneita!



45

El Fèlix va comentar que haurien de continuar ne-
tejant el rec, encara els quedava molta feina.

Quan estaven netejant el rec, la Clara va dir:
—Ufffff... Això és molt pesat i encara ens queden 

molts dies de feina!!! 
—Vinga, Clara! Això no és res..., mira que xula ens 

està quedant la caseta!!! —va dir la Yaitou—. Això ens 
ha de donar ànims per poder seguir!

Dilluns a la tarda la Yaitou tenia molta feina. Les ve-
ïnes li havien dit que havia de fer uns quants encàrrecs.

En sortir de l’escola va anar a casa de les veïnes 
i mentre les ajudava els va explicar que havien fet una 
caseta al clar del bosc al costat dels horts i que estaven 
ajudant el pagès a fer net el rec i tot el clar.

—Ja podré anar a cantar fort sense por de mo-
lestar els veïns! —va dir la Yaitou a les veïnes tota con-
tenta.

Les veïnes, que sabien que la Yaitou estava estal-
viant per comprar-se l’iPod, li van preguntar quants di-
ners tenia. Ella els va explicar que havia pogut estalviar 
trenta euros i que l’aparell valia quaranta. Les veïnes, 
que es van mirar amb complicitat, van treure cinc eu-
ros cadascuna i li van donar perquè es pogués comprar 
l’iPod.
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—Moltísimesssss gràciesssss!!!! —va dir la Yai-
tou—. Demà a la tarda aniré a comprar-lo! Estic tan 
contenta!!!!

Així que la Yaitou va anar a casa corrent a expli-
car-li a la seva mare el que li havien donat les veïnes i 
va guardar els diners amb la resta.

Dimarts en sortir de l’escola la Yaitou va anar a 
casa corrent per agafar els diners i va baixar a la boti-
ga de la cantonada de casa seva, que era una botiga de 
segona mà, on ella havia vist l’iPod que li agradava i el va 
comprar amb una il·lusió boja!

Va anar a, Tot és possible escoltant música pel 
camí i fent ballaruga. Quan va arribar i els seus amics 
la van veure venir, es pensaven que estava tocada del 
bolet de la manera com ballava perquè no havien vist 
que portava els auriculars posats! Quin somriure que 
portava la Yaitou! Quan se’n van adonar, tots van anar 
a veure l’aparell que s’havia comprat. La Yaitou els va 
explicar el que li havien donat les veïnes.

—Mireu! Li vaig dir al senyor de la botiga que 
em gravés la cançó del guardaespatlles de la Whitney 
Houston i m’ha gravat el seu arxiu de música! Ara tinc 
un pilot de música per escoltar i cantar!!! —va dir la 
Yaitou.
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Quan van arribar a la caseta, la Clara els va voler 
ensenyar l’obra d’art que havia fet amb les rodes. Havia 
pintat una de cada color! Però la Rosa es va esgarrifar 
quan va veure que la Clara havia pintat les fulles de les 
plantes també! 

—Però què has fet!! Mare de Déu! —va dir la 
Rosa—. Ajudeu-me a netejar-les amb aigua! Ràpid!!!
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Tots, quan van veure tan nerviosa la Rosa, van 
córrer a ajudar-la. Quan ja van tenir les fulles ben ne-
tes de pintura, la Clara, a qui li havia sabut molt greu 
veure la Rosa tan neguitosa, va dir:

—Rosa, no entenc res, jo el que volia era po-
sar-les guapes, però no entenc per què t’has posat tan 
angoixada! Què ha passat?

La Rosa li va explicar que les plantes respiren per 
les fulles, que les necessiten ben netes per poder fer 
la fotosíntesi. I els va explicar el que havia dit la Nina a 
classe. En la fotosíntesi, les plantes capten la llum del 
sol per poder respirar i créixer.

—Veritat que a tu no t’agradaria que et tapessin la 
boca i el nas? —va dir la Rosa a la Clara—. Has de fer 
el joc del “Què faria jo al seu lloc”.

—Ostres! No hi he pensat! —va respondre la Cla-
ra—. És molt important fer el nostre joc abans de fer 
les coses, perquè m’hauria adonat que la podia haver 
ofegat si la pintava. Quin greu que em sap!

—Tranquil·la, Clara, però ens hem d’adonar que 
el nostre joc és màgic perquè ens ajuda a posar-nos 
al lloc dels altres i saber què necessiten —va excla- 
mar la Rosa—. Si alguna cosa no la sabem, doncs la 
demanem.



49

Dimecres a la tarda quan van arribar a Tot és pos-
sible, van anar a la muntanya de brossa a veure si tro-
baven coses per poder fer servir a la caseta. La Rosa 
va veure unes cadires de ferro i quan van anar tots, per 
ajudar-la a treure-les, es van adonar que no tenien la 
base per poder seure. El Fèlix de seguida va dir:

—Li demanaré al Santi a veure si ens pot buscar 
alguna fusta que serveixi per arreglar aquestes cadires 
i així tindrem algun lloc per seure.

Van portar les cadires a la caseta i amb el metre 
que tenia el Fèlix van prendre les mides a la base per 
poder explicar-li al Santi què necessitaven.

Aquella nit quan el Fèlix va arribar a casa hi havia 
el Santi parlant amb la mare de la caseta que havia fet 
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per al Fèlix i les seves amigues. El Fèlix li va explicar al 
Santi que havien trobat unes cadires sense seient.

—Amb una placa de contraxapat de les que van 
sobrar per fer l’interior de la caseta, podríem treure 
les quatre peces per arreglar les cadires i amb el tros 
que sobra i una bigueta, que també tallaré de les que han 
sobrat, us faré una taula!

Dijous, mentre esperaven el Santi, la Yaitou els va 
explicar que el dia abans al vespre havia acompanyat 
la seva mare a fer una trucada des del locutori. Havi-
en trucat a la família que estava al seu país d’origen, 
el Congo, i van parlar amb el seu tiet Omari, que és 
germà de la seva mare. Quan eren petits, el seu tiet i 
la seva mare estaven jugant com sempre feien, junts 
s’ho passaven molt bé, però aquell dia l’Omari va tenir 
molta mala sort: va trepitjar una bomba! Sort va te-
nir que no va morir, però a causa d’aquell explosiu va 
perdre una cama. 

La Yaitou els explica que el seu tiet ha sigut pare i 
que té una nova cosineta que es diu Mylene. El seu tiet 
Omari li ha dit que és molt bonica i que té els ulls molt 
grans. S’han posat molt contents de saber que són un 
més a la família.
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—No puc arribar a entendre que hi hagi gent que 
cada dia al matí es llevi per anar a treballar a una fàbrica 
de bombes —va dir la Yaitou tota trista.

Quan va arribar el Santi, els va veure molt seriosos.
—Us passa alguna cosa?
Els nens li van explicar el que els havia explicat la 

Yaitou.
—Mireu, el que heu de fer és posar-vos contents 

de saber que el seu tiet està bé, que és feliç i que ara 
ha sigut pare. Que segur que té una nena preciosa! —va 
respondre el Santi—. Apa, anem, que us faré les peces 
per poder arreglar les cadires i també us faré una taula!

Així que tots es van posar a ajudar el Santi, que 
amb una serra que portava de la fàbrica, que li havien 
deixat, va començar a tallar les peces per arreglar les 
cadires i fer la taula.

Per fi, ja tenien cadires per a la seva caseta. Es-
taven molt contents perquè tenien ja moltes coses per 
al seu món Tot és possible.

Ja tots asseguts a les seves cadires noves, escol-
taven com la Clara els explica que ahir va anar a sopar a 
casa seva una amiga que la seva mare tenia de la infàn-
cia i que feia molt de temps que no es veien. Els explica 
que es diu Natàlia, però no li agrada aquest nom, vol que 
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li diguin Nati. És una dona que fa tot un posat de ‘‘finolis’’. 
Li agrada anar a la moda i sempre fa tot el possible per 
anar a l’última. Els continua explicant que, quan marxa, 
la seva mare es queda una miqueta trista, perquè veu 
tot el que té la seva amiga i que ella no pot tenir.

—Doncs la meva mare no ha pogut anar mai a la 
moda! —diu la Yaitou.

Tots estan d’acord que ells a casa seva mai no po-
den seguir la moda perquè no tenen diners com per 
poder permetre’s aquest luxe.

—Per què no juguem al nostre joc “Què faria jo al 
teu lloc”? Jo seré la Nati! —va dir la Yaitou tot prepa-
rant-se per fer el teatre que a ella tant li agradava—. 
Vosaltres m’heu de dir què penseu!

La Yaitou comença a imitar la Nati. Amb una veu 
fina i de xiulet diu:

—Heu vist quines sabates de taló Manolo m’he 
comprat?

—Si, estan bé, però segur que costen molts di-
ners. En canvi, les meves no costen ni la meitat i també 
són xules! Camino molt i no tinc por que s’embrutin, en 
canvi, tu vas amb tanta cura per les teves sabates que 
no t’atreveixes a fer res! —va dir la Rosa.
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—Mireu quins pantalons Donna Karan New York, 
m’han comprat. Heu vist que fashion són!? —diu la Yai-
tou fent teatre com si caminés per una passarel·la de 
models.

—Quina diferència hi ha entre els teus i els meus? 
—va respondre el Félix—. Que només porten la mar-
ca i són caríssims! Jo faig el mateix que tu, no canvia 
res, però jo no vaig amb por de seurem al terra i esti-
rar-me per la sorra, fins i tot, anar al camp o un parc i 
pujar a un arbre... tu això no ho faries per no embrutar 
el teus ‘‘pantalons’’ —diu el Fèlix.

—Això ho dius perquè no els tens!!! Mira quin jer-
sei Tommy Hilfiger! Es lo más!!! —va dir la Yaitou amb 
una cara com d’ofesa.

—Doncs el meu no té marca però abriga moltís-
sim!! —va respondre la Clara, que havia entrat en el 
joc—. Avui quan arribi a casa li diré a la meva mare 
que no estigui trista, perquè es pot viure igual i ser feliç 
sense tantes marques. 

—Bon dia a tothom!!!! —diu la Rosa quan arriba 
aquell dissabte a Tot és possible—. Sabeu que ahir parlà-
vem de les modes? Doncs no us podeu ni imaginar l’em-
bolic que hi ha hagut a casa meva aquest matí!!! La meva 
germana Olga que té 16 anys i la Paula que té 18 anys 
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s’han barallat!!! L’Olga li demanava diners a la meva mare 
per comprar-se una tablet que li fa molta il·lusió, perquè 
encara que treballa de cambrera ella dóna tot el sou a 
casa per ajudar els pares. I la meva germana Paula que 
treballa de perruquera li ha muntat un xou! La Paula s’ha 
rigut de l’Olga perquè diu que vol la tablet perquè està de 
moda i l’Olga li ha dit: “Bon exemple ets tu que dius que jo 
segueixo les modes i tu tot el que et dóna la mama t’ho 
gastes en roba de marca per fer postureo”. Així que no 
podeu imaginar-vos quin enrenou a casa!!!

—Que bé que estem nosaltres aquí sense haver de 
preocupar-nos de les modes i de totes aquestes coses... 
—va comentar la Yaitou.

Van passar el dia fent el que més els agradava.
La Clara va començar a deixar anar la seva imagi-

nació i va començar a pintar les cadires i la taula.
El Fèlix arreglava la casa de la Llona i la preparava 

per quan arribessin els seus petits.
La Rosa arreglava els esqueixos i els regava.
La Yaitou anava cantant una cançó, tot escoltant el 

seu iPod!
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Diumenge quan van arribar es van emportar una gran 
sorpresa. La Llona aquella nit havia tingut dos petits. 

Volien posar-los noms, però el Fèlix els va comen-
tar que el Jaume li havia explicat que fins que no fossin 
una miqueta més grans no es podria saber si són mas-
cles o femelles. Tampoc es poden tocar gaire quan són 
molt petits. 

—Aixxxxx em fa tanta il·lusió!!! —va dir la Clara—. 
Això és com ser tiets, no?

Tots van riure amb el que se li havia ocorregut a 
la Clara.

—Doncs sí! Ara tenim la responsabilitat que no 
els falti res a aquests animals que han vingut al món 
—va dir el Fèlix.
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La Clara diu que els anirà dibuixant perquè així sem-
pre els quedarà un record de com eren de petits i de com 
van creixent. Que prefereix fer un dibuix que no pas una 
foto!

—Us adoneu que d’ençà que hem construït el Tot 
és possible i el nostre joc “Què faria jo al teu lloc”, tot 
ens surt bé? —va dir la Yaitou.

—Només saber el que et fa sentir bé, tenir una ac-
titut positiva, és a dir, pensar que te’n sortiràs, valorar 
el que tens i cada dia poder aprendre coses noves del que 
t’agrada, la teva vida canvia a millor —va dir el Fèlix.

Així que van passar el matí arreglant el rec, la 
Clara pintant, i tots anant fent feina...

A la tarda després de dinar, quan es van trobar un 
altre cop a Tot és possible, la Clara els va explicar que 
arribava tard perquè havia vingut a dinar a casa seva 
la Jana, la seva cosina que viu en una altra ciutat més 
gran i cap al centre, que són molt amigues perquè tenen 
gairebé la mateixa edat i que li havia explicat el que es-
taven fent a Tot és possible. La Jana plena de curiositat 
per tot el que li havia explicat la Clara, volia anar amb 
ella a Tot és possible, pero la seva mare no l’havia dei-
xat perquè havien d’anar a buscar el seu pare en sortir 
de la feina. 
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‘‘—Quina sort que tens de poder viure als afores de 
la ciutat i poder tenir la possibilitat de haver creat Tot 
és possible. A la ciutat és impensable fer alguna cosa així 
—va dir la seva cosina a la Clara—. Si poguéssim tenir 
amb els meus amics un espai com el que m’has explicat 
per a nosaltres, sería tant xulo...’’

La Yaitou, que escoltava amb molta curiositat el 
que la Clara explicava i que li agrada posar-se al lloc 
dels altres, diu:

—Podríem jugar al nostre joc màgic a veure si 
podem buscar una sol·lució per a la teva cosina!!!

La Clara proposa que, com ella coneix molt bé la 
Jana, farà ella mateixa l’imitació. 

—Aiiii! Quina mala sort que tenim els que vivim al 
centre de la ciutat i no tenim possibilitats de tenir un 
espai per a nosaltres!!! —diu la Clara tot somiquejant.

—Clara! Com t’has animat! Ara haurem de com-
partir el teatre tots plegats —li diu la Yaitou rient—. El 
primer de tot que hauries de fer és pensar què voldríeu 
tenir.

—Doncs alguna cosa semblant al que tu i els teus 
amics teniu —respon la Clara imitant la seva cusina—, 
però a la ciutat no tenim espais amb boscos i a les pla-
ces o parcs si poses tendes de campanya la policia et 
fa marxar, així és que no sé pas on ho podríem posar...
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Llavors el Fèlix diu:
—Al bloc de pisos on vius, no hi ha un terrat co-

munitari on tots els veïns pugen a estendre la roba?
—És veritat!!! —exclama la Rosa—. Allà podríeu 

fer el mateix que nosaltres hem fet a Tot és posssible. 
—Parleu amb els veïns a veure quines feines po-

dríeu fer per ajudar-los a canvi que us deixin un raco-
net al terrat per fer un espai per a vosaltres!!! —diu la 
Yaitou.

—Sí, però allà al terrat no tenim terra! —respon 
la Clara imitant la seva cosina Jana.

—Ja ho sé, però això no és un problema —li res-
pon la Rosa—. De vegades es tiren caixes de plàstic que 
poden servir per posar-hi terra. També és bona idea, 
com va explicar el senyor Isidre, fer servir les ampolles 
de plàstic grans. Fer foradets petits a la part de baix 
perquè surti l’aigua, tallar la part de dalt per tenir espai 
per omplir-la de terra i posar plantes que no necessitin 
gaire terra.

—Puc deixar d’imitar la meva cosina Jana per ser 
ara jo mateixa? —pregunta la Clara tota emocionada.

—I tant!!! —respon la Yaitou.
—Crec que és molt bona idea. La teva cosina i els 

seus amics podrien pintar les ampolles de molts colors!!! 
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—diu la Clara—. Però si em torno a posar al lloc de la 
meva cosina, puc dir que també volem tenir animals...

—Doncs, segons diu el Jaume de la protecto-
ra, l’animal que podria anar bé és el conillet d’Índies 
—respon el Fèlix—. Sabem que s’alimenten de les so-
bres i que donen poca feina.

—I què farem amb les caques del conillet? —diu la 
Clara fent teatre.

—Si les vas posant en una caixa de fruita, i li poses 
un tros de plàstic a sota perquè no caigui porqueria, 
quan la tinguis plena, omples una altra; quan estigui la 
segona plena, la primera ja s’haurà tornat compost, que 
és el que mengen les plantes.

—I si alguna planta s’ha de llençar, el conill d’Índies 
se la menjarà abans!!! —diu el Fèlix rient i fent teatre.

La Clara es posa molt contenta i diu que trucarà a 
la seva cosina Jana i li explicarà tot el que ha sortit del 
seu joc. 

—Us imagineu si poguéssim fer tot el que ens 
agrada aquí, a Tot és possible? —va dir el Fèlix.

Tots van tancar els ulls:
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—Uauuuuuu, jo podria fer una exposició de les 
pintures a l’aire lliure!!! —va dir la Clara.

—Jo podria tenir un garden! Sempre ha sigut el 
meu somni... —va respondre la Rosa.

—Doncs jo voldria tenir una granja amb els ani-
mals més macos i estranys que et puguis imaginar! —va 
replicar el Fèlix.

—A mi m’agradaria molt ser cantant! Cantar can-
çons amb sentiments, fer concerts on pogués venir 
tothom —va dir la Yaitou—. He descobert una cançó de 
les tantes que tinc a l’iPod que no puc parar de cantar, 
diu així: 
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Per quants carrers l’home haurà de passar
abans que se’l vulgui escoltar.
Digue’m quants mars li caldrà travessar
abans de poder descansar.
Fins quan les bombes hauran d’esclatar
abans que no en quedi cap.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.
Quants cops haurà l’home de mirar amunt
per tal de poder veure el cel.
Quantes orelles haurà de tenir
abans de sentir plorar el món.
Quantes morts veurà al seu entorn
per saber que ha mort massa gent.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.
Fins quan una roca podrà resistir
abans que se l’endugui el mar.
Quant temps un poble haurà de patir
per manca de llibertat.
Fins quan seguirà l’home girant el cap
per tal de no veure-hi clar.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.
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Quan va acabar de cantar, els tres van aplaudir. 
La Yaitou canta molt bé!  

Aquell dia fan una promesa tenint clar que ells, 
l’únic que tenen, és temps, sabent el que volen i no pa-
raran fins a aconseguir-ho.




