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Encara que passem dificultats,
tenim la sort d’enamorar-nos.
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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.
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Havien passat molts dies i ja estaven a finals de l’últim 
curs de batxillerat i cadascú havia triat segons el que li 
agradava per seguir estudiant allò a què es volien de-
dicar. La Rosa, plantes i natura; en Fèlix, fauna de tot 
tipus; la Yaitou, solfeig i música; en Carles, filosofia; la 
Clara, pintura i belles arts; i la Xu Lin, disseny.

Ja havien passat més d’un fi de curs i les jornades 
de portes obertes havien tingut molta repercussió, fins 
al punt que més d’una escola o institut havien creat grups 
amb aficions similars pels alumnes que no encaixaven 
amb l’esport i les assignatures establertes. Tots coin-
cidien que era una manera de no discriminar ningú, i que 
gairebé tothom podia demostrar que ningú és superior, 
simplement hi ha coses que sabràs fer millor que d’altres. 

A les xarxes socials no paraven de penjar-hi co-
ses creatives de tot tipus, tothom podia ensenyar el que 
sabia fer, i també aprendre del que feien altres grups. 
Les escoles i instituts no només havien gairebé eliminat 
el bullying, sinó que s’havia creat un clima de germanor 
entre els alumnes que s’ajudaven amb els estudis i amb 
el que necessitaven.
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Al grup d’Aufènix els anava “viento en popa”, com 
deia el Carles. Quan necessitaven diners feien roba i la 
venien, sempre amb l’eslògan de “roba única i exclusi-
va”. Cada peça de roba vella tenia tot tipus d’objectes 
posats a llocs diferents que la feien única.

Al grup “Estic bé perquè vull”, en Carles i la Clara 
s’ajudaven mútuament, ja estaven superant l’addicció 
a les begudes i productes carregats de sucres i con-
servants, i havien après a menjar a poc a poc per no 
enganyar al seu cos i no menjar més del que necessi-
taven. Els resultats havien sigut immillorables, s’havien 
aprimat molt! 
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Un dia, es van ajuntar tots a “Tot és possible”. Comen-
tant i parlant, el Fèlix va exclamar: —Us heu adonat que 
tot el que diu el Carles a la Clara li fa gràcia i el que diu 
la Clara el Carles ho aplaudeix?

—Que no et fixes en com es miren! Si semblen 
hipnotitzats l’un per l’altre! —va respondre la Yaitou. 

—Què passa si em cau bé la Clara? —va dir en 
Carles.

—Que els altres no et caiem bé? —li va dir la Xu Lin. 
—I tant que ens caieu bé! Però jo he de confessar 

que quan miro el Carles em ve una sensació molt agra-
dable, i em sento súper bé —va respondre la Clara. 

—A mi em passa el mateix, i no podria expres-
sar-ho millor! —va dir en Carles. 

Tots van donar les gràcies per la revelació del que 
sentien l’un per l’altre.

El Carles va confessar que l’altre dia li va agafar 
la mà a la Clara i va sentir com una tremolor per tot el 
seu cos.

—Doncs a mi, quan em vas agafar la mà, el meu 
cor se’m va esverar i notava la teva mà súper calenta 
—li va respondre Clara.
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—Això és que va calent com una olla bullint!!! —va 
dir rient el Fèlix.

—No sé si va calent o no, però és el primer cop 
que veig el Carles vermell com un semàfor —va res-
pondre Xu Lin. 

—Mira, la Clara també s’ha posat vermella! —va 
afirmar la Rosa.

—Aquests dos s’estan enamorant mútuament! 
—va dir la Yaitou amb un somriure. 

—No sé què em passa. No me la puc treure del 
cap, a la Clara, i ara que ja ho sabeu, sembla que m’hagi 
tret un pes de sobre, no sabia com dir-li.

—A mi m’ha passat el mateix! —va respondre la 
Clara. 

—I com us ha passat? —va preguntar la Xu Lin. 
—No ho sé. Amb tot això d’aprimar-se li expli-

co com em sento i ella m’explica com se sent ella i em 
dona força per superar les ganes de menjar i beure 
coses que no em van bé. Mireu quin cos m’està quedant 
d’atleta! I em trobo molt bé fent-li “poses” a la Clara i 
picant-li l’ullet —va dir en Carles. 

La Clara, tot rient: —Jo també m’he aprimat molt, 
tota la roba que em posava abans em va súper gran i, 
pel que fa al Carles, només tinc ganes de veure’l. Quan 
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el veig em ve un “subidón”, com diu la Yaitou, i no sé 
com explicar-ho, com quan acabes de fer alguna cosa 
que tenies la necessitat de fer i tothom t’ho aplaudeix, 
o sigui, súper bé, i sinó, en fa alguna de les seves i em 
peto de riure. 

Tots van celebrar que el Carles i la Clara se sen-
tissin tan bé estan junts, i van coincidir que també els 
agradaria que algun dia poguessin sentir el mateix.

—Algun dia no saps ni com ni per què també us 
passarà i és brutal sentir-te així! —va dir el Carles.

—Sort que passen aquestes coses, perquè al món 
no s’entén el que està passant! —li va respondre la Xu Lin. 

Ja feia temps que anaven trobant notícies i fets de 
com els que manen feien les coses i no podien enten-
dre-les per molt que es posessin al seu lloc. El Carles, 
a través del seu amic Johnny, estava informat de com 
anava el món. Havien fet el seu joc de “Què faria jo al 
teu lloc”, gairebé sempre sortien idees i pensaments 
molt superiors, o necessaris per a viure i per al planeta. 

No acabaven d’entendre com podien passar coses 
tan increïbles, com si una persona salva la vida a un al-
tre, se’l castiga; no entenien res de res. Es preguntaven 
qui podria fer aquestes lleis tan cruels per alguns i a qui 
podien anar bé.
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La Yaitou va comentar: —Ningú té la culpa de néi-
xer o de tenir els pares d’un color o un altre de pell.

El Carles, com sempre feia, va agafar la llibreta 
per apuntar el que anaven dient.

Carles: —Jo faré d’advocat del diable per saber si 
soc capaç de posar-me al lloc del senyors que manen.

—Per què no pots salvar gent com els meus pares, 
que van venir en pastera, si veus que estan perduts al 
mar? —li va preguntar la Yaitou. 

En Carles va puntualitzar: —Jo diré el que crec que 
diria el que pretén posar multes a qui recull nàufrags al 
mar, això no vol dir que jo pensi d’aquesta manera. 

—Home, ja ho sabem que tu no penses així, però 
ets el més preparat per tot el que llegeixes i les coses 
de les quals el Johnny t’informa —li va dir la Clara. 

—Aquell sí que està al dia de tot el que passa ar-
reu del mon —li va respondre el Carles. 

Rosa: —Per això a tu et toca fer de dolent.
El Carles, tot dirigint-se a la Yaitou: —Això ho faig 

perquè ja tenim molts immigrants, i d’alguna manera 
s’ha de parar que en vinguin més.

Que sàpigues que és una mala decisió. Ningú marxa 
de casa seva perquè vol, sempre hi ha un motiu impor-
tant —va puntualitzar en Fèlix. 
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Xu Lin: —I tant que hi ha motius: guerres, insegu-
retat ciutadana, buscar millors condicions de vida...

Carles: —Això és que els que manen ho fan mala-
ment amb la seva gent i l’obliguen a marxar.

—Serà que al qui mana l’importa ben poc la seva 
gent. Els meus pares van marxar per la guerra i el meu 
tiet va perdre una cama amb una bomba —va afeigir la 
Yaitou.

—Si no es fabriquessin bombes ni armes, ja no hi 
haurien guerres —va dir en Fèlix.

—I què faria la gent que treballa fent armament? 
Encara hi hauria més aturats! —va respondre en Carles.

Rosa: —Serà que no hi ha coses per fer. Es podri-
en canviar aquestes fàbriques d’armament per fàbriques 
d’energia renovable, amb plaques solars i molins de vent... 
i tots els cotxes canvia’ls per elèctrics, o per alguna cosa 
que no contamini i cal anar tancant centrals nuclears, que 
al final ens ho estem carregant tot!

Xu Lin: —Als que manen només els importa gua-
nyar diners. Això sembla que els faci sentir superiors.

—Això és perquè no saben el que els fa sentir bé. 
Necessiten tenir cada cop més i més. Al final hauran de 
deixar-ho tot —va dir en Fèlix.

Clara: —La meva mare diu que tenir el que un altre 
no pot tenir no et fa ser millor que un altre. Allà on tre-
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balla, quan passen les executives ensenyen l’últim que 
s’han comprat, i a veure qui se’n gasta més, i per davant 
es diuen “ai, que maco i que bé que et queda!”, i per dar-
rere diuen el contrari del que han dit. No crec que se 
sentin gaire bé, sempre pendents de com va vestida la 
de l’oficina del costat.

Xu Lin: —Sempre hi ha la paraula màgica que es diu 
“anar a la moda”.

Carles: —Gràcies a les modes la gent té feina, re-
marco que jo busco el que diria el governant de torn.

Rosa: —Gràcies a tot això ens estem carregant el 
món i l’estem omplint de plàstics i deixalles passades de 
moda.

Carles: —Què us sembla si analitzem les modes?
Tots van estar-hi d’acord.
Xu Lin: —Amb “lo guai” que seria que cadascú es 

busqui i es creï la seva pròpia roba o el que sigui, pas-
sant de les modes. 

Clara: —A la nostra pàgina web, Instagram, Face-
book, YouTube... ja ho estem fent.

Rosa: —Molta tecnologia d’avui dia es fa servir per 
fer-nos creure que necessitem l’últim que surt al mer-
cat. Si no estem a la moda o no tenim el que ens diuen 
els anuncis, no som ningú.
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Xu Lin: —Al cap i a la fi, anar a la moda només 
vol dir comprar les coses molt més cares del que valen 
realment.

Carles: —Sí! Per això tenen treball els fabricants, 
els publicistes i un munt de gent!

Yaitou: —Al final, tota la festa sempre la paga el 
que no en té per viure, perquè el que ho té tot, tingui 
encara més.

Xu Lin: —La gent ha de treballar a fàbriques i ha de 
fer moltes peces de roba, o el que sigui, per poder-se 
comprar, amb el que li paguen, una sola peça, gràcies a 
les modes o falses necessitats.

—Analitzant-ho, la gent s’hauria de sentir ofesa 
que li diguin com ha d’anar vestida, o què ha de comprar 
sense saber si realment ho necessita per estar bé —va 
dir en Fèlix.

Rosa: —Nosaltres vam començar el nostre projecte 
sense diners i tenim gairebé tot el que necessitem. Quan 
necessitem alguna cosa, busquem la manera de tenir-ho, 
i no ens fa cap enveja el que tenen els altres.

Carles: —Tinc una idea! Ara parlo com el Carles 
d’‘‘Estic bé perquè vull”. Sí,  aquell de “Tot és possible”.

La Clara, seguint la conya, li respon: —No sé pas 
de quin Carles parles!
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Tots van dir: —D’on has dit que és aquest Carles? 
No n’hem sentit ni a parlar.

Carles: —Ara seriosament, us explicaré què he 
pensat, a veure què us sembla.

—Va, engega ja —va dir el Fèlix.
Carles: —Per què no aprofitem les nostres pà-

gines web, Instagram, Facebook i YouTube? A la gent 
que ens segueix i penja coses, oferir-li la possibilitat 
de, si el que fa ho vol vendre, ens digui quant voldrie 
cobrar pel que ha fet. I si ens sembla bé el preu, que-
dar-nos un tant per cent com fa la Hippie amb nosal-
tres.

Yaitou: —D’acord, però l´última paraula l’hem de 
tenir nosaltres, tant pel que es vol vendre, com pel preu 
que s’hi vulgui posar.

Xu Lin: —Em sembla bé el que ha dit la Yaitou, ja 
que nosaltres, per molt bé que ens vagi, no ens passem 
amb els preus.

Rosa: —Em sembla bé. Per desgràcia en aquesta 
societat sempre necessites diners per quasi tot. 

—El que fem nosaltres és producte de quilòmetre 
zero —va respondre la Clara.

Carles: —Doncs sí, guapíssima meva, la venta de 
quilòmetre zero és el que fem nosaltres, que ho fem 
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aquí i ho venem sense agafar cap cotxe, i si fem algun 
quilòmetre és caminant.

Rosa: —El que fem s’hauria de dir “producte de 
contaminació zero”.

Yaitou: —A la pròxima publicació, haurem d’expli-
car que si fan alguna cosa i la volen vendre, que ens 
diguin què en voldran cobrar i, si ens sembla bé, els 
expliquem que nosaltres ho penjarem i carregarem un 
tant per cent si es ven, i si hi estan d’acord, ho publica-
rem, i quan es vengui, ho pagarem.

Rosa: —Encara que el millor per vendre és po-
der-ho exposar i que la gent miri i toqui el que està 
comprant.

Tots van estar d’acord de provar de penjar coses 
d’altres per vendre, sempre que estiguessin d’acord 
amb el que vulguin vendre i el preu.

Carles: —Podríem parlar de coses que necessita-
ríem.

Fèlix: —Què vols dir que necessitem? Si ho tenim tot!
Rosa: —Jo crec que hauríem de mirar de pujar 

aigua del rec fins a “Tot és possible”. Ara tindria més 
plantes i sempre m’ho trec del cap quan us queixeu dels 
viatges que s’han de fer pujant ampolles d’aigua. Si po-
guéssim tenir un dipòsit gran ple d’aigua seria brutal. Jo 
tindria moltes més plantes.
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Yaitou: —I sort de l’escala de pneumàtics, que es 
puja súper bé.

Clara: —Encara me’n recordo quan no la teníem. 
Llavors sí que era cansat anar fent viatges.

Xu Lin: —Si poguéssim tenir aigua aquí dalt, ens 
estalviaríem molt de temps i podríem fer més roba, o 
el que sigui.

—Jo podria tenir plantes amb recipients trans-
portables i els podríem vendre a la gent que coneixem i 
que ve al riu a passejar —va dir la Rosa.

—Tinc una idea... Si plantéssim coses de menjar 
que es poguessin transportar, la gent tindria el que es 
mengés a casa més fresc i quilòmetre zero impossible 
—va dir Fèlix. 

Carles: —Tindríem producte alimentari de quilò-
metre zero i contaminació zero.

Rosa: —I també si ho tens al terrat i quan t’ho vols 
menjar ho culls, serà més fresc impossible.

Carles: —Els recipients haurien de ser que ja por-
tin coses pel consum, com ampolles de cinc litres o més 
d’aigua, d’oli...

Rosa: —Sobretot si són de plàstic PET i quan hagin 
collit la verdura es podran reciclar. I si porten coses 
que bevem o mengem, no crec que hi hagi cap problema 
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