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Hem fet aquest llibre  
per donar algunes idees  

per superar moments difícils de la vida.





7

Agraïments
Gràcies a tot l’equip d’Aufènix que ha col·labo-
rat 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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Ja eren els últims dies de les vacances de l’escola, 
quan els nens es van trobar al seu racó preferit i on 
havien passat moltes estones durant l’estiu: a ‘‘TOT ÉS 
POSSIBLE’’.

El Fèlix, la Yaitou, la Clara i la Rosa estaven des-
cansant una miqueta a l’ombra de la casa on feia un 
airet molt agradable i el Fèlix va tenir una gran idea. 
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—Podríem jugar al joc que ens vàrem inventar i 
que es diu “Què faria jo al teu lloc” —diu el Fèlix—. Sa-
beu una cosa?

—Què borines ara, Fèlix? —li va dir la Yaitou.
—Doncs, que m’han dit que aquest any a l’insti hi 

passen moltes coses… Allà com que estarem amb els 
nens més grans que nosaltres se’n riuen de tothom… i 
als nens que són diferents els hi diuen ‘‘rarets’’, ‘‘frikis’’ 
o ‘‘pargueles’’... Vosaltres creieu que nosaltres serem 
diferents dels altres nens que trobarem allà? —diu el 
Fèlix.

—Home! Ja erem diferents a l’escola, o sigui que 
nosaltres hauríem de seguir sent diferents… No? —va 
dir la Rosa.

—Sí, però si fem pinya i anem tots junts, segur que 
ens anirà bé!! —va dir la Yaitou.

—Ja, però… Jo no em veig defensant a ningú o 
enfrontant-me als més grans… —va dir el Fèlix.

—Suposo que deuen ser els més populars els que 
deuen fer aquestes coses. Com passava a l’escola. Fan 
pinya i ells se senten més forts…—va dir la Yaitou.
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—Doncs si nosaltres fem el mateix que ells i ens 
ajudem, segurament serem capaços de superar els 
problemes que ens trobem —va dir la Clara.

—Sabeu què farem? —va dir la Yaitou—. Farem 
un club! Un club en el què tothom que se senti malament 
pugui venir amb nosaltres i ens puguem ajudar a supe-
rar els problemes que hi han a l’institut!

Així van passar l’estona fins que es va començar 
a fer fosc i van anar dient les preocupacions que te-
nien d’anar a l’insti i buscant les solucions que podrien 
trobar.
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I va arribar el dia! Començaven a l’insti!
S’havien fet grans… Quins nervis que tenien de 

veure amb qui els havia tocat a classe, de veure si hi 
anaven els seus amics, si els mestres serien ‘‘guais’’ o si 
hi havien molts nens que no coneixien…

Quan van 
anar a buscar la 
classe que els hi 

tocava, es van 
adonar que tots 
tenien la matei-

xa!!! Es van posar 
molt contents de 

veure que com 
a mínim els qua-

tre podrien 
estar junts.

La seva 
mestra que es 

deia Carme era 
una senyora 

molt dolça. Era 
alta i prima amb
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el cabell curt i rossa. Devia tenir uns 50 anys i es veia 
que feia molts anys que donava classes.

Van fer les presentacions dels nens i així van poder 
descobrir els noms dels seus nous companys. Alguns els 
hi van semblar molt macos i semblava que podrien tenir 
semblançes amb alguns nens. 

La Yaitou de seguida es va fixar en una nena que 
era xinesa i que es deia Xu Lin. Una nena menudeta de 
color groguenc i amb els ulls molt ametllats. Amb el 
cabell ‘‘a mitja melena’’ negre com la nit i serrellet. 
Una nena que gairebé no et mirava als ulls quan li par-
laves.

A l’hora del pati es van reunir tots quatre, on hi 
havia un banc de pedra de color blanc i que tenia uns 
quants guixarots al seient. Guixarots que ja estaven fets 
d’altres anys. 

Un cop allà tots anaven observant els nens del seu 
voltant. 

No perdien detall de res i comentaven els grups 
que veien. Nens jugant a futbol, nens jugant a bàsquet, 
nens que escoltaven música... Diferents músiques, di-
ferents jocs: una gran diversitat de jovent i d’activi-
tats.
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Quan estaven allà 
se’ls va acostar un 
nen que havien vist 
a la classe i s’havia 

assegut al costat del 
Fèlix.

—Hola, què feu? 
Em dic Carles 

i vaig a la vostra 
classe —va dir 

el Carles.
—Hola! 

—el van saludar tots.
—No conec ningú 

perquè els nens de 
l’escola on anava 

abans no han vingut 
a aquest insti —va 

dir el Carles.
El Carles era un nen alt i gros de faccions rodone-

tes amb ulleres de color vermell. Un nen d’ulls marrons 
que es passejava pel pati amb un llibre a les mans.

—Quin llibre llegeixes? —li va preguntar la Yaitou 
al Carles.
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—Un llibre de trigonometria —va contestar el 
Carles.

Tots van quedar ben bocabadats… No entenien 
què volia dir això…

—Però això és molt difícil, no? —va dir la Clara.
—A mi m’encanta! M’agraden molt les figures ge-

omètriques, les ‘‘mates’’, això és el que més m’agra-
da. Però també m’agraden molt les altes tecnologies. El 
meu pare és informàtic i m’agrada molt veure’l treba-
llar. Aprenc molt! —va respondre el Carles.

El Carles els hi va explicar que els seus pares l’ha-
vien portat a aquest institut perquè sabien que no hi 
hauria cap nen que el conegués. A l’escola li havien fet 
passar molt malament perquè se’n reien d’ell i hi ha-
via un grup de nens que l’insultaven i li deien ‘‘Michelín 
miope’’ i altres paraules ofensives. Ell ho passava molt 
malament i per això va començar a llegir tot tipus de 
llibres.

Quan va sonar el timbre van anar tots junts cap a 
classe.
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L’endemà a l’hora del pati…
Mentres el Carles els hi explicava com li havia anat 

a l’escola, la Yaitou es va tornar a fixar amb la Xu Lin 
que estava en una cantonada del pati sola i estava es-
morzant. De sobte, van anar cap a ella, una colla de 
nens i nenes, li van prendre l’esmorzar i li van llençar 
a terra. 

La Yaitou, que de seguida es va posar alerta, va 
comentar a tot el grup que estiguessin atents del què 
estava passant. Llavors van veure que un nen li agafava 
dels cabells a la Xu Lin i van decidir acostar-se. 

Quan els nens van veure que els havien descobert 
van marxar tot rient… 

La Yaitou i els nens li van demanar a la Xu Lin si es-
tava bé i ella va dir que sí i que no li expliquessin a ningú. 
Que ella ja estava acostumada a aquestes situacions i 
que li havien dit que si ho explicava a algú el que li feien 
tindria encara més problemes. Ella tenia por que enca-
ra fos pitjor i li havien de prometre que no ho dirien a 
ningú.

—Però això que t’han fet no esta bé i li hauries 
d’explicar a la Carme! —va dir la Clara.

—No cal que diguem res! Jo estic bé! —va dir la 
Xu Lin.
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—D’acord, doncs no direm res, però amb una con-
dició! —va dir el Fèlix.

—Què? —diu la Xu Lin.
—Doncs que vinguis amb nosaltres i el nostre 

grup. Així aquesta colla que et molesta sempre et veurà 
acompanyada i s’ho pensarà dues vegades abans de ve-
nir a dir-te alguna cosa. Et sembla bé? —va dir el Fèlix.

A la Xu Lin se li va il·luminar la cara.
—I tant que sí! —va dir la Xu Lin.
Van anar tots junts al banc on estaven abans i es 

van presentar com Déu mana.
La Xu Lin els hi va explicar que viu amb els seus 

pares i els seus dos germans, un de més gran i un de 
més petit, però que el seu germà gran treballa al res-
taurant xinès dels seus tiets i el seu pare també. La 
seva mare feia ‘‘arreglos’’ de roba a casa, cosia baixos 
de pantalons, brodava, canviava cremalleres i feia tot 
tipus d’ ‘‘arreglos’’. 

La Xu Lin els hi va explicar que aquells nens que la 
molestaven ja els coneixia de l’escola on anava abans i 
que allà passava el mateix. De seguida tots es van fixar 
amb la roba que portava la Xu Lin. Era una roba una mi-
queta estranya, ja que semblava que portava pedaços i 
els hi va explicar que per aquest motiu també se’n reien 
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d’ella i li deien la ‘‘Franquenstein’’ ja que portava la roba 
feta amb pedaços de moltes altres. La Xu Lin els hi va 
explicar que la seva mare l’havia ensenyat a cosir i que 
li agradava molt dissenyar roba. Que quan veia una peça, 
de seguida li venia a la ment el que podia fer amb ella i 
com la podia modificar.

El Fèlix els hi va explicar al Carles i la Xu Lin que a 
ell li va passar el mateix a l’escola i que les tres nenes, 
la Yaitou, la Clara i la Rosa, l’havien ajudat. 

Un dia el van defensar davant de la Maria i les se-
ves seguidores i des de llavors havien sigut grans amics. 
I des d’aquell dia va entendre que les coses que et fan 
sentir malament, si no fas alguna cosa perquè no sigui 
així, és difícil que se solucionin per elles soles.

—Si es posen amb tu i no els hi plantes cara, sem-
pre ho continuaran fent. Però si t’aixeques i els mires 
fixament als ulls veuran que no els hi tens por i que ets 
capaç d’enfrontar-te amb ells —va dir la Yaitou.

El Fèlix els hi va explicar al Carles i la Xu Lin que 
volien crear un club i els hi va demanar si ells hi volien 
entrar. I els hi va explicar que encara no tenen nom, 
però que volen que sigui un club on tothom que tingui 
problemes o se senti sol pugui entrar en ell. 
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La Clara va comentar que, en aquest grup que vo-
lien crear, tothom podria fer el que més li agradava i 
així tots podrien aprendre i treballar en grup.

—A mi, per exemple, m’agrada molt pintar i dibui-
xar —diu la Clara.

—A mi m’agraden molt les plantes! I m’agrada 
cuidar-les i veure-les créixer…—diu la Rosa.

—A mi m’agrada molt cuidar els animals i ells em 
fan sentir bé! —diu el Fèlix.

—Doncs a mi m’agrada molt cantar! —diu la Yaitou.
—D’acord! —diu el Carles—. Doncs a mi m’agrada 

molt aprendre i, amb tot el que m’heu dit, segur que 
podré aprendre moltes coses.

Va sonar el timbre i van haver de tornar a classe, 
però l’endemà tots es tornarien a trobar al pati i po-
drien estar junts.
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Al dia següent, es van trobar al mateix banc que ja 
s’havien fet seu per poder passar l’estona de pati…

El Fèlix els hi explica que havien fet un joc i els hi 
explica el funcionament. El joc de “Què faria jo al teu 
lloc”.Els hi explica que per fer aquest joc, fan una mi-
queta de teatre i així es posen al lloc dels altres, pensen 
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