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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. 
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‘‘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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