
       UNA DOLÇA AMISTAT        

La felicitat i les rialles s’apaguen en determinats moments de la nostra vida, però sempre queda una 

petita espurna de llum que les pot tornar a revifar... 

La Júlia era una nena petita invident que sempre que tenia temps lliure em venia a veure i es distreia 

jugant al meu voltant. Sovint em portava flors amb un grandiós somriure dibuixat a la cara. Molts pocs 

cops l’havia vist trista. La única vegada que la vaig veure vessar una llàgrima va ser quan va ensopegar 

amb els meus peus i va caure de morros a terra, però de seguida va venir el seu gos pigall i la va ajudar 

a aixecar-se. 

Jo visc als afores del poble, així que sovint no m’assabento de notícies que corren pels carrers de la 

vila. És un poble bastant petit així que la Júlia no té gaires amics. Sempre que ve a visitar-me m’explica 

com li ha anat el dia i diverses històries que la gent del poble li llegeix. En definitiva, que soc gairebé el 

seu diari personal, i això em fa molt feliç, perquè a mi m’agrada molt que la gent reposi la seva 

confiança en mi i se m’obri. 

Jo ja soc bastant vellet, però mai em descompto dels dies que passen, per això em va preocupar molt, 

perquè ja havien passat cinc dies des que la Júlia no havia aparegut a saludar-me. Al principi pensava 

que hauria agafat un constipat i estaria fent repòs a casa seva, perquè si hagués anat de vacances o 

d’excursió durant uns dies ja m’hauria avisat. Quan va passar un mes sencer estava molt més angoixat, 

i començava a pensar que s’hauria mudat sense dir-me res, segurament li hauria sortit algun imprevist 

a la seva família. El que em semblava més estrany era la pau que s’estenia per aquells camins i prats 

immensos, una tranquil·litat realment esgarrifosa. 

Al cap de tres mesos, quan ja havia perdut les esperances de tornar-la a veure, la vaig veure corrents 

cap a mi. No havia passat molt de temps, però per mi havia passat una eternitat, i fins i tot em va 

semblar que havia fet una estirada. Però li vaig veure una cosa estranya, portava una tela de roba 

tapant-li el nas i la boca. Era estiu així que no em quadrava, perquè ella sempre havia sigut molt 

estiuenca. De seguida em va començar a explicar tot lo succeït i vaig quedar parat, feia molt de temps 

no sentia a parlar de pandèmies. Resulta que havia aparegut un virus que havia confinat tota la gent 

del poble, i no només aquella petita vila, sinó que tot el món es trobava en aquestes circumstàncies. 

La seva àvia havia sigut presa d’aquell virus pervers i l’havien hagut de traslladar a l’hospital més 

proper. La Júlia estava trista, no volia perdre la seva estimada àvia. Tot i que estàvem a principis d’estiu, 

em vaig esforçar moltíssim per fer caure els últims pètals de les flors que em quedaven per poder-la 

fer feliç. Ho vaig aconseguir! Sempre havia maleït ser un arbre, perquè amb les arrels subjectes al terra 

no podia fer-li costat com un verdader amic, però en veure com tornava a estar de bon humor en haver 

olorat les meves fresques flors de cirerer, ho vaig agrair molt. 

 

Kirara Lee 


