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Amb la saviesa dels nostres avantpasats,  
amb la tecnologia d’avui en dia,  
aportant tothom el que pugui  

sense necesitar sentir-te superior a res,  
es podria crear una altra manera de viure.
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Agraïments
Gràcies a que tot l’equip d’Aufènix, sense ex-
cepcions, ha desenvolupat la seva feina, aquest 
llibre pot sortir a la llum.
I un agraïment molt especial al Jaume Domingo 
Miró que amb les seves explicacions i amb el 
seu exemple hem pogut explicar que un altra 
manera de viure millor és possible.
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Fèlix Carles

Rosa Clara Xu Lin

Yaitou Pere Johnny

Aina
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El Fèlix va portar la seva amiga Aina i li va ensenyar 
tot el que tenien a ‘‘Tot és possible’’. Després els la va 
presentar.

Primer, el Fèlix li va presentar el Carles i va expli-
car-li que era el que administrava els diners i que sabia 
quasi de tot, encara que sempre feien un col·loqui per 
decidir què era millor per al grup. El Carles li va co-
mentar que cadascú feia el que més li agradava i, sino, 
ajudava on convingués més. Després li va presentar la 
Rosa, que era la que hi entenia més, de plantes.

—Hola, Aina! Les plantes ja et diuen el que neces-
siten, tot està a saber-ho veure i donar-los-hi. I així 
tot funciona —va dir la Rosa.

Després li va presentar la Clara. 
—És la dibuixant o l’artista del grup —va comen-

tar el Fèlix.
—Hola, Aina —va comentar—, tothom és artista 

d’alguna cosa en aquest món —li va dir la Clara.
Després van anar amb la Xu Lin, que estava co-

sint o transformant alguna peça de roba, i el Fèlix li va 
comentar a l’Aina que de moment la màquina de fer els 
diners que necessiten comença en aquest procés.
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—Jo només la transformo! —diu la Xu Lin—. Els 
diners els guanyem entre tots. 

I dirigint-se a la nouvinguda: —Hola, Aina! El Fèlix 
no para de parlar-nos de tu i ja teníem ganes de conèi-
xer-te.

Tota la colla s’havia anat arreplegant a la caseta i 
va exclamar: —I taaaaant!

El Fèlix es va enrojolar i volia dir alguna cosa i no 
li sortia. La Yaitou, en veure que el Fèlix s’havia posat 
nerviós, va comentar: —Escolta, cunyadet, que no em 
presentes a mi?

El Fèlix, que l’únic que havia sigut capaç de fer quan 
l’Aina se’l va mirar va ser pujar les espatlles amunt fent 
ganyotes, va comentar: —I la meva cunyada Yaitou i el 
meu germà Pere.

La Yaitou li va comentar que el Pere tocava diver-
sos instruments i que ella cantava i ballava.

L’Aina va exclamar: —Estic al·lucinada de ha-
ver-vos conegut, i de veure tot el que esteu fent. Quan 
m’ho explicava el Fèlix em pensava que estava exage-
rant, i ara puc dir que es quedava curt. 

En Fèlix la va convidar a sortir a fora per veure els 
conills porquins:

—Vine a fora amb els conillets d’Índies, que els 
tiraré alguna cosa que els agrada molt i veuràs quin 
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espectacle. Si estem quiets una estona veuràs tota la 
natura del voltant com es mou, i els ocells com canten. 
Jo quasi em sé tots els cants dels nostres ocells, i quan 
canten gairebé sé qui canta i per què ho fa, i és brutal, i 
com més coses aprenc, més en gaudeixo.

L’Aina, impressionada, li respon: —Això sí que 
m’ho has d’ensenyar. Jo sentint-los ja gaudeixo, imagi-
na si a sobre sé qui canta i per què ho fa! 

—I amb els conillets d’Índies sempre veus coses 
úniques i divertides —va comentar el Fèlix.

—“Gente con gente”, o com se sol dir, “tal para 
cual”. Va exclamar en Carles. 

—Com se sol dir, “Déu ens cria i nosaltres ens 
ajuntem”. —Va dir la Xu Lin. 

La Rosa es va mirar la Xu Lin i va dir: —Nosaltres 
també us volem explicar una cosa.

La Yaitou li diu al Fèlix i l’Aina: —Espereu-vos, que 
aquesta és bona.

—Tu, Yaitou, ja ho saps —diu la Xu Lin.
—Crec que gairebé tots ens ho pensem! —diu la 

Yaitou. 
La Rosa i la Xu Lin es van agafar de la mà, es 

van mirar, i es van dir que no podien estar l’una sen-
se l’altra, i que s’estimaven molt. Tots varen anar a 
abraçar-les i felicitar-les. El Fèlix és el que va trigar 
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més a reaccionar, i al final també va anar a felicitar 
la parelleta.

Quan varen acabar de riure, saltar i abraçar-se, 
l’Aina hi va anar, i també les va felicitar. Els hi va donar 
les gràcies per haver compartit aquell esdeveniment 
tan emocionant.

—Ho havíem parlat més d’un cop, i no trobàvem el 
moment —va dir la Xu Lin.

—Tampoc fa tant de temps que ho sabem nosal-
tres —va respondre la Rosa.

—Va ser el primer dia que vàrem anar al mercat 
a comprar roba de segona mà, quan tornàvem, anàvem 
comentant el que ens havien explicat les dues parelles, el 
que sentien l’un per l’altre, i ens vàrem adonar que no-
saltres també ens sentíem igual —va explicar la Xu Lin.

—Anàvem comentant tot el que ens havíeu expli-
cat, i ens vam mirar fixament, i no sé com, ens vàrem 
donar el primer petó. Després ens vam tornar boges 
fent-nos petons sense parar —va dir la Rosa.

—A veure, que es vegi! —diu la Clara. 
La Rosa i la Xu Lin es van fer una bona morrejada.
—M’encanta veure-us tan felices —diu la Yaitou.
—Hem decidit no amagar el que sentim, i per qui 

no ho entengui, ho sentim molt —remarca la Rosa.
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I la Xu Lin els respon: —És el que hi ha!
En Carles, embadalit, rebla: —És magnífic ena-

morar-se.
La Clara hi afegeix: —Encara que tots ens estimem 

molt, quan jo veig el meu potxolin, hi ha moments que no 
saps com explicar-los, com quan mires una obra d’art, i 
no hi posaries ni hi trauries res, ja que és perfecta.

—Són els nostres moments màgics —ara és en 
Carles qui parla—. Són màgics perquè no els pots ex-
plicar. La potxolina i jo, quan estem molt bé, encara 
mirem com podríem estar millor, i si podem, mirem 
d’estar-ne, i, de tant en tant, vius algun moment màgic, 
impossible d’oblidar.

L’Aina afegeix: —Crec que el dia d’avui no l’oblida-
ré mai! No havia vist parlar mai ningú de sentiments tan 
profunds, i conèixer-vos ha sigut fantàstic.  

—Com diu la Xu Lin, és el que hi ha! —diu la Yaitou.
El Pere: —Jo em poso al lloc de l’Aina per ser el 

primer cop de conèixer-vos, i jo també al·lucinaria.
Fèlix: —De veritat, això de la Rosa i la Xu Lin fins 

i tot a mi m’ha sorprès una mica, i me n’alegro molt 
veient-les tan eufòriques. Què et sembla, Aina, si ara 
anem a fora i t’ensenyo la natura del voltant?

—D’acord, anem! 
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Es va girar i va dir al grup: “Fins ara”, i tots li van 
respondre: “fins ara”.

El Fèlix, quan eren al voltant del bosc, es va mirar 
l’Aina i li va dir: —No pensis que sempre és així a “Tot 
és possible”.

L’Aina va començar a riure tot dient: —Ja m’ho 
penso, ja m’ho penso!

Després el Fèlix li va comentar que si volia veure 
coses “guais” no podrien parlar, que  s’haurien d’en-
tendre amb signes, que la portaria a un lloc que era on 
ell s’amagava per veure la natura tal com era. Hi ha-
via penjat caixes-niu, i ara tenien petits de mallerenga 
blava, i també era l’hora en què donava de menjar als 
conillets d’Índies. 

—Si t’amagues, veus moments únics. Venen tot ti-
pus d’ocells a menjar, i molts cops veus coses molt di-
vertides. 

Entre una cosa i l’altra, ja s’havia fet l’hora de 
marxar. L’Aina havia d’arribar a casa abans que el Fèlix.

El Fèlix li va dir: —Ens acomiadem de la colla i 
t’acompanyo.

Una mica apartats, hi havia la Yaitou cantant i el 
Pere tocant la guitarra. Quan els van veure, van parar 
de tocar.



15

L’Aina, sorpresa, els va dir: —Ho feu molt be!
—Estem acabant de polir el nostre himne.
—Me n’he d’anar, m’ha passat el temps volant, i 

és tardíssim per a mi. M’ha encantat tot el que feu aquí.
—Vine quan vulguis —li respon la Yaitou.
—Moltes gràcies, fins aviat i salut!
El Pere i la Yaitou, tots dos, li responen: —Salut!
Després varen anar al túnel-hort transportable, 

com diu la Rosa.
El Fèlix va cridar la Rosa i la Xu Lin, ja que no les 

veia, i estaven a l’altre extrem del túnel-hort. Varen 
aparèixer i el Fèlix els va dir que l’Aina es venia a aco-
miadar.

L’Aina: —Se m’ha fet tardíssim i he de marxar “pi-
tant”. Us volia dir que és la primera declaració d’amor 
en viu que he vist, i ha sigut perfecte, com diu la Clara. 
No hi faltava ni hi sobrava res.

—Mira, hem aprofitat l’ocasió i sou els primers a 
saber-ho. El difícil serà dir-ho a la família —diu la Xu Lin.

—Ara ja heu començat, i algun dia sortirà l’ocasió 
—va dir el Fèlix.

—Si busques l’ocasió, potser no la trobaràs, i si 
els ho expliquem bé, ho hauran d’entendre —respon la 
Rosa.
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—I tant que ho entendran! —diu l’Aina.
—Així ho esperem! —diu la Xu Lin.   
—Jo també ho espero! —va exclamar l’Aina.
—I jo! —va dir el Fèlix.
—Ha sigut un grandíssim plaer haver-vos conegut. 

Gràcies per tot i fins ara, i salut! —va respondre a tots 
l’Aina. 

—“Salut”, m’agrada aquest “adéu” —li va dir la Xu 
Lin. 

—Jo fa temps que l’he canviat, l’“adéu” —va res-
pondre l’Aina. 

—Salut i fins aviat —va dir la Rosa. 
El Fèlix i l’Aina varen anar a la caseta on hi havia el 

Carles i la Clara.
—He de marxar. Moltes gràcies per explicar-me 

com es fan els moments màgics —va dir l’Aina.
El Carles va riure i va exclamar: —Tinc un amic 

que no para de dir-me que a la vida: ”primer troba què 
et fa sentir bé, després, quan ho saps, prova d’afegir-hi 
coses per millorar-ho, i finalment, gaudeix de cada 
instant”.

—El meu potxolin... —va exclamar la Clara.
—Ai! Què diu la meva potxolina... —va respondre 

Carles. 
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I es van fer un petó.
L’Aina es va posar a riure i va dir: —Ho sento molt, 

però m’estan esperant. Gràcies, fins aviat i salut!
—Fins ara! —respongué la Clara.
—M’agrada aquest acomiadament —diu en Carles.
L’Aina li respongué: —M’he acostumat a, en comp-

tes d’acomiadar-me, desitjar el màxim que es pot de-
sitjar.

—La meva mare també diu “mentre tinguem salut, 
tot anirà bé” —va dir Fèlix.

—Salut, i torna quan vulguis! —va respondre la Clara. 
—I tant que tornaré, i Salut! —va dir l’Aina. 
De camí al poble, l’Aina va telefonar la seva mare 

perquè no patís, ja que anava amb una mica de retard.
El Fèlix, quan va acabar de telefonar, li va dir: 

—Vols que correm?
L’Aina li va dir: —No cal, ara ja l’he telefonat. És 

que la meva mare és molt patidora, a vegades es passa 
una mica i tot.

El Fèlix, que no parava, cada ocell que cantava 
li deia a l’Aina quin era. “Mira com canta el gafarró 
mascle, marcant territori, i el verdum com xiula, és 
aquest que canta ara, aquest que se sent tant és el 
rossinyol, és migratori i només ve a criar. Aquests 
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ocells són del grup que conquisten a les femelles can-
tant...”.

—M’encanta que m’expliquis tot això de la natura, 
i els nius que hem vist amb els petits. Quina boca que 
obrien! Després de conèixer els habitants de “Tot és 
possible” ha sigut inoblidable —va dir l’Aina.

—Doncs quan vulguis, ja ho saps. I a tu què t’agrada?
—A mi m’agrada la natura, encara que tot el que 

sé és per llegir llibres. M’interessen molt els fongs, els 
microorganismes, que estan a sota de tota l’escala trò-
fica, gairebé on comença tot. Ja saps de què parlo.

—I tant, jo el que se és pels documentals, els lli-
bres i per observar la natura.

—També m’agrada cuinar. La meva mare és molt 
bona cuinera i la meva iaia és trementinaire, i a mi m’ho 
ensenyen tot, i la iaia diu que no hi ha res com els remeis 
naturals, tant de prevenció com de curació. Es queixa 
que a la meva mare solament li interessen les herbes 
per cuinar, o sigui, que jo seré una cuinera-trementi-
naire, sí o sí.

—Què vol dir “trementinaire”?
—Són les dones que fan fórmules i cullen herbes 

per prevenir i curar tot tipus de dolors i malalties.
—I a tu t’agrada?
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—De veritat, m’apassiona que m’ensenyin el que 
saben. La meva mare li dona el seu toc especial a tot 
el que fa amb tot tipus d’ingredients, i sempre està ex-
perimentant. La meva iaia, per a qualsevol mal que pu-
guis tenir, té un remei, és única —va exclamar l’Aina.

—De la manera que parles es nota que t’agrada.
—La iaia ja ho va aprendre de la seva mare, i se-

gons m’ha explicat, hi ha receptes molt antigues. Em 
faig fitxes del que m’expliquen, a la meva manera. 

Sense adonar-se’n, ja havien arribat a casa de 
l’Aina.

El Fèlix li diu: —Ara és quan ens hem de desitjar 
salut.

—Un altre dia ja m’ho muntaré per poder venir 
molta més estona. Avui ha sigut inoblidable. Quedem per 
demà? —va comentar l’Aina.

 —Guai, quedem!
L’Aina li va comentar que parlaria amb la seva mare 

i li diria per WhatsApp l’hora en què podien quedar.
—Doncs fins demà, i salut!
—Moltes gràcies pel dia tan emocionant que m’has 

fet passar. I fins demà i salut!
El Fèlix va marxar corrent, i quan va tombar la 

primera cantonada va començar a saltar i cridar “que 
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guai!”. Estava tan content, corrent, saltant, rient, que 
va arribar a “Tot és possible” i no va saber ni com hi 
havia arribat. Tots l’esperaven, i quan el varen veure 
com venia de content, la Yaitou va dir: —Aquests s’han 
fet el primer petó!

—Sembla que li hagi tocat la loteria! —diu la Rosa.
I en Pere hi afegeix: —Mira’l, aquest!  I fa quatre 

dies no s’atrevia ni anar a l’escola.
El Fèlix va exclamar: —Hem quedat per demà al 

mati! —tot fent un salt dient—. Que guai!
Tots van riure. El Carles va comentar que l’Aina 

era molt intel·ligent i educada. El Fèlix els hi va explicar 
que l’Aina sempre estava amb la seva iaia i que li ense-
nyava remeis naturals, i que la seva mare l’ensenyava a 
cuinar. S’ho passaven molt bé, per això sempre estava 
a casa.

—Avui sí que ha sigut un dia especial! —diu la Clara.
I tots van marxar comentant com de bé els havia 

caigut l’Aina.
—Ja us vaig dir que era intel·ligent, divertida... és 

que ho té tot, tot i més! —va dir en Fèlix.
Tots van riure i es van acomiadar dient-se “salut”.
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