
Una flor d’esperança 

Aquella tarda la Berta havia sortit de l’escola a les 5h i 10m. Com cada dia, va agafar la 
bicicleta i va encaminar-se cap a casa. La Berta vivia al poble del costat, en una casa 
familiar als afores. No era un recorregut gaire llarg, i la veritat és que li agradava passar 
per allà. Pel camí pensava en les coses que faria quan arribaria a casa, berenar, mirar el 
mòbil, saludar el seu veí xalat... 

Aquell dia la Berta tenia un munt de deures del professor de matemàtiques, però això 
a ella no li preocupava ni estranyava, ja que era habitual. El que si li va estranyar va ser 
no veure el seu veí Feliu regant les flors del jardí de davant. Feliu era el veí més curiós 
que havia vist mai. Un jove d’uns 30 anys, prim com un pal i vestit sempre amb roba 
reutilitzada. Era un home aficionat a la natura i ecologista de mena. Sempre la 
saludava quan tornava de l’escola i era rar que aquella hora no fos allí. 

Però la Berta no en va fer gaire cas i es va parar a la porta de casa seva. Va obrir la 
maleta, va agafar les claus i va obrir la porta. Aquella hora el pare i la mare no hi eren, i 
la nena tenia la casa per a ella sola. 

Després de berenar aquelles galetes de xocolata que havia fet l’àvia, va anar a 
l’habitació i va obrir la finestra de bat a bat. Just en el moment li va entrar volant un 
avió de paper. La Berta va mirar per la finestra per veure de qui era i va poder observar 
com en Feliu marxava amb bicicleta, carregat amb una motxilla que gairebé era més 
gran que ell. Seguidament va obrir l’avió i va llegir: -Et trobaré a faltar Berta! He fet tot 
el que he pogut però no me n’he sortit.- Allò encara la va encuriosir més. Sabia que 
Feliu era estrany, però no tant. Va deixar totes les coses i va córrer cap a l’entrada, va  
recórrer casa seva donant quatre cops de porta i va sortir al carrer. Ja només veia una 
silueta al final. –Ei! Feliu! Què vols dir amb això?!- Va exclamar amb esperances que la 
sentís. Però no va ser així i el noi va continuar pedalant. La Berta va intentar seguir-lo. 
Com que era primavera i feia uns dies que plovia el terra estava moll i es marcaven les 
rodes de la bicicleta. Trepitjava les marques que havia deixat el seu veí. No s’acabaven 
mai, i si tardava massa a tornar a casa la mare la renyaria. Però ella, tossuda, 
continuava.  

En un indret del camí les marques van girar a la dreta, en direcció al bosc. Ella es va 
estremir. Ja començava a ser fosc, i si es feia mal? Però abans que pogués pensar o fer 
res va albirar una llum. La nena es va dirigir cap allà sense pensar-ho dues vegades. El 
cor li bategava molt fort, semblava que li sortís del pit, fins que va entreveure un noi. –
Feliu!- va cridar. El noi es va girar sorprès. –Ei! Berta! No pots venir amb mi, ho sento. 
Els teus pares no m’ho perdonaran!- La Berta s’hi va acostar, va poder veure com se li 
negaven els ulls, i li va preguntar... –Però què passa?- -No t’ho puc explicar- li va 
contestar –Siusplau...- Li va suplicar la Berta fent aquells ulls de pena que en Feliu no 
suportava. I com que no ho va poder suportar li va dir que segués. En Feliu va posar 



cara de preocupació i va començar... –Ja fa uns anys que la humanitat està 
contaminant molt el planeta, amb gasos, fosfats i altres matèries que pugen a 
l’atmosfera i destrueixen la capa d’ozó. M’entens, no?- Li va preguntar. –Si, ho hem 
estudiat al col·legi- Va afirmar la Berta, recordant la lliçó que havia estudiat el 
trimestre passat. –Val, doncs si continuem contaminant, els forats es faran cada cop 
més grans i la radiació ens matarà d’aquí un any o menys i tot!- Va dir exaltat. –Ostres! 
I per què no ho dius als superiors, això? 

-Ho he intentat moltes vegades, però ningú em creu! Es pensen que sols sóc un boig 
que s’inventa coses.- Després la Berta va recordar haver vist el diari un article d’en 
Feliu que deia “Un boig ecologista diu que morirem d’aquí un any”. Al cap d’un llarg 
silenci li va dir –Jo sí que et crec. I faré tot el que pugui per ajudar-te a solucionar-ho!- I 
ràpidament li va fer una forta abraçada que el va agafar desprevingut. 

Al cap d’una estona, quan ja estaven més tranquils, en Feliu va explicar a la Berta el pla 
que tenia pensat fer. –Mira Berta...- Va obrir la motxilla i va treure uns fulls amb 
imatges, textos i plànols que la nena no entenia. Li va assenyalar una fotografia d’una 
planta lila. –Aquesta és la planta que hem d’aconseguir- Va dir en Feliu convençut. -No 
et preocupis si no l’has vist mai, perquè no existeix en aquesta zona. Aquesta planta si 
hi afegim un gas, en crea un altre que ajuda a reconstruir la capa d’ozó d’una manera 
molt eficaç- La Berta es va quedar parada. –Jo t’ajudaré! Però és molt lluny d’aquí?- -
No molt, concretament als Pirineus- va contestar el noi –Val, doncs comencem abans 
que sigui massa tard!- 

L’endemà, la Berta ja estava preparada, amb més ganes que mai. Li va dir als pares que 
anava a fer un viatge amb en Feliu. I els pares no gaire convençuts li van deixar anar. 
Van caminar fins a Vidrà. Allà van agafar un taxi fins a Sant Joan de les Abadesses i un 
autobús fins a Espinavell. En l’excursió és van entretenir molt, cantaren cançons dels 
anys vuitanta, dinaren en un restaurant molt dolent on després van haver de comprar 
un gelat, van trobar-se en Peyo fent “APM?”... I moltes coses més.  

Després d’haver dormit en un hostal, els dos van matinar i van decidir anar a buscar la 
flor. Van preguntar a la gent que trobaven pel carrer si havien sentit a parlar de la 
planta, però tothom els hi negava. La malenconia s’apoderava d’ells cada cop més. Ja 
gairebé no tenien esperances, quan un indigent se’ls va acostar amb parsimònia i els 
va dir –He sentit que esteu buscant una planta, jo se quina és, l’he vist.- En Feliu se li va 
dibuixar un somriure. –I ens pots dir on és?-  -Sí, però vull menjar a canvi- va dir el noi 
ferm. –Clar que sí! Encantat!- Com sempre en Feliu estava encantat d’ajudar les 
persones que ho necessitaven i li va donar un bon tros de pa amb fuet. Seguidament 
l’indigent va acompanyar els dos fins en un turó. En una pedra, en el lloc més amagat 
on es podrien trobar van veure com sortia un pètal de color lila pel capdamunt. S’hi 
van acostar lentament. Il·lusionats, anaven veient com es descobria cada cop més la 
flor. En aquell moment era la planta més bonica que havien vist mai. –Té Berta, agafa 



la planta amb delicadesa- Va dir en Feliu traient una pala petita de la motxilla. –Val, 
que bé! Només pensar que aquesta planta és la que salvarà el món...- Va contestar la 
Berta cofoia. Amb suavitat la va agafar, intentant no aixafar res. I finalment la va 
separar del terra. –Perfecte!!!- Van dir tots dos com si s’haguessin llegit el pensament. 
Després van tornar a baixar el turó i es van acomiadar educadament amb l’indigent.  

Van tornar pel mateix camí que havien vingut, però aquest cop sense entretenir-se 
massa. Quan ja arribaren, van entrar a casa d’en Feliu. La Berta va quedar bocabadada 
al veure aquella casa. Estava tot desmanegat i feia pudor a humitat, les parets estaven 
cobertes de plantes i flors, i al mig de la sala hi havia una pissarra i un suro amb plànols 
i estadístiques segurament per la solució de la contaminació. La veritat es que cuidava 
més les plantes que a ell mateix i no tenia cap aparell electrònic per comunicar-se amb 
el món.  

La Berta el va seguir fins a una saleta on hi havia un hivernacle molt petit, sols per una 
planta, ja preparat uns dies abans. Tenia una màquina enganxada en un extrem i un 
túnel que connectava el sostre amb l’hivernacle. Després que en Feliu hagués remenat 
per un estanteria plena de flascons, buretes i pots de vidre, va extreure’n un amb una 
cinta roja que hi tenia escrit “Criptó” amb permanent. 

-El Criptó és un gas que si el barregem amb la planta fa una reacció química i en crea 
un de diferent. Aquest és el que ajuda a reconstruir la capa d’ozó- Va explicar en Feliu. 
–O sigui que si agafem aquest gas i el posem a l’hivernacle, farà efecte i començarà a 
reconstruir-se?- -Sí, però no vagis tan ràpid. Primer hem de posar el Criptó dins la 
“Màquina Filtre”, aquesta que veus aquí el costat- Va dir assenyalant la màquina. –
Aquesta anirà deixant el gas lentament, perquè la planta no hagi de fer gaire esforç. I si 
tenim paciència el cap d’un més la capa ja serà gairebé com nova!- Va exclamar 
l’home.  

Seguidament van posar-se treballar. Posaren suaument el Criptó a la Màquina Filtre i 
lentament la màquina l’anava expulsant dins del hivernacle, perquè aquest fes la 
reacció. La Berta observava la planta amb atenció. Al cap de pocs minuts, va obrir-se 
lentament com si florís i va començar a deixar gas sense parar. Els dos amics excitats i 
emocionats, saltaren i ploraren d’alegria. –Ho hem aconseguit!- Deien sense parar. –
Hem salvat el món!- Cridaven després. I així una bona estona, sense poder-se creure 
que havien salvat la humanitat. 

I aquesta és la història de com jo i en Feliu vam fer que avui en dia estigueu vivint una 
vida com cal. Ara sortim els llibres d’història i tot! Però ja només som dos vells, un més 
que l’altre, que igualment som amics, i encara que ens separi molta distància 
l’experiència mai ens separarà del tot. Per això penseu que encara que sigueu nens, 
podeu fer petites accions que poden ser gegants. 
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