
          

Pseudònim: El Delta de l’Ebre

ARTISTA DE COLORS

Hola, em dic Àlex, tinc vint anys i sóc nan. 

Les  persones  afectades  pel  nanisme sovint  ens  anomenen persones  petites.  És  un

trastorn del creixement dels ossos, tenim menys força als músculs i una alçada menor,

les extremitats són curtes respecte al tronc, amb el cap més gran i el front sobresurt de

la cara.

Ara us explicaré la meva història. Als catorze anys vaig anar a viure a Deltebre perquè

els meus pares van trobar feina a la petroquímica de Tarragona i tota la família vam

anar-hi a viure. Per això vaig començar segon d’ESO a l’institut Delta de l’Ebre. 

Recordo  aquell  any  una  part  amb  tristesa  perquè  deixava  enrere  l’antic  institut,

companyes, mestres i amigues. Per l’altra em sentia feliç perquè començava una nova

etapa a la meva vida.

El  primer dia de classe quan vaig entrar per la porta principal  de l’institut  va ser un

moment molt crític. Tothom em mirava de manera estranya, guardaven molt de silenci. A

l'entrar a la classe res no va canviar. M’havia de presentar a les companyes i companys.

Em tremolava tot el cos i em feia molta vergonya haver de parlar en veu alta davant de

tothom, però finalment vaig recordar el que sempre em deia la meva mare a cau d’orella,

quan em veia nerviós i insegur: “Àlex, en el pot petit hi ha la bona confitura”. Per cert, els

meus pares no són nans i la meva germana gran, l’Abril, és nana com jo. 

Dit i fet, vaig anar al davant de la classe i no sé com vaig començar a parlar, segurament

vaig dir moltes coses perquè quan vaig acabar ja entrava l’altra mestra. 



A l’hora del pati no trobava el moment, ni la manera d’apropar-me a algú i començar a fer

amics, fins que de sobte es va apropar la Núria. 

La Núria anava a la meva classe, tenia 16 anys, portava els cabells llargs agafats amb

una  cua,  molt  despentinats  i  rossos,  els  ulls  d’un  color  blau  molt  intens  i  de  forma

allargada com les persones que viuen a països de l’Àsia. En definitiva, eren preciosos. El

nas era molt petit igual que les orelles, però la seva boca i llengua eren molt grans. No

era gaire alta i tampoc era prima, fins i tot les seves extremitats, braços i cames tampoc

estaven gaire proporcionats, però sí, em va semblar molt simpàtica i alegre.

La Núria és síndrome de Down. Aquest cromosoma de més que genèticament té la Núria

la fa ser adorable i divertida, sense complexes. Quantes coses he arribat a aprendre

d’ella. El més important, és que si tu no et veus ni et sents diferent, els altres tampoc ho

veuen ni ho senten.

Doncs bé, la Núria va començar a parlar amb mi i em va atabalar a preguntes. Volia

saber tantes coses que era impossible contestar-li a tot en tan poc de temps. Per això

fins gairebé abans de començar les vacances de Nadal, totes les estones de pati vam

estar parlant i dibuixant, que és el que més li  agrada fer a la Núria. A l’institut li van

potenciar molt aquesta habilitat que té, i en sap molt de combinar colors. Està feta una

artista dels colors, com ella mateixa es defineix.

Dibuixava, cors, estrelles, planetes, sols i llunes de molts colors i el que més li agradava

era barrejar els colors a la paleta fins que feia un blau intens com el color dels seus ulls.

Llavors dibuixava el mar, la platja i tot d’estels volant damunt la sorra. Ho feia tot amb

tanta energia i il·lusió que te la contagiava.

Durant les vacances de Nadal, la vaig trobar a faltar molt i totes aquelles estones amb

ella...



Aleshores vaig començar a escriure, sempre he tingut facilitat per fer-ho. La mestra de

català  sempre  em  deia  que  ho  feia  molt  bé.  La  veritat  és  que  des  de  ben  petit

m’imaginava escrivint històries de monstres, terrorifiques, per a no dormir, però des que

vaig conèixer la Núria em va canviar la inspiració i sovint pensava en escriure contes,

històries tant fantàstiques i divertides com els colors dels dibuixos de la Núria.

Aquell Nadal vaig arribar a escriure unes sis històries tan boniques que no veia mai el

final del Nadal per a poder-li ensenyar a la Núria i saber la seva opinió.

Va començar el segon trimestre, el primer que vaig fer va ser ensenyar-li a la Núria les

meves històries, i el millor és que li van encantar. Sense dir res va agafar el seu bloc de

dibuix  i  les  seves  aquarel·les  portàtils  i  va  començar  a  fer  dibuixos  per  les  meves

històries, va ser com si m’hagués vist el pensament. 

Alhora  les  companyes  i  els  companys  de  l’institut  que  s’estimaven  molt  a  la  Núria,

perquè realment ella els havia fet estimar-la, deia veritats com un temple i no ofenia mai

a ningú. Tot al contrari feia la vida a l’institut més fàcil, sense paraulotes, sense insults ni

menyspreus, es van anar apropant, van començar a llegir les meves històries i a mirar

els dibuixos de colors de la Núria. 

De  cop  i  volta  em  vaig  trobar  envoltat  de  companyes  i  companys  de  classe,  vam

començar a parlar, a intercanviar-nos els números dels mòbils, a quedar els caps de

setmana a la plaça del poble per xerrar de les nostres coses. 

Sense adonar-me formava part d’un grup, perquè com la Núria per primera vegada vaig

saber  veurem com una  persona  més  i  les  meves  companyes  i  companys  també,  i

sobretot gràcies a la Núria que mai va tenir prejudicis. 

La Núria i jo aquell curs ens van presentar junts als Jocs Florals del Delta de l’Ebre

animats pels les nostres amigues i vam guanyar un premi.



Jo em vaig presentar tots els anys d’institut i vaig anar guanyant premis. 

La Núria va continuar la seva carrera d’artista dels colors en una altra escola, però tot i

canviar-se de col·legi ens van continuar veient i quedant per escriure i dibuixar junts. 

Ara després de sis anys, estic a la Universitat estudiant per ser un bon escriptor, el que

sempre m’imaginava que volia ser.  També treballo alguns dies a la setmana amb la

Núria que és una de les il·lustradores d’una coneguda editorial. 

Sóc feliç i per això faig feliç a les persones que estan amb mi i aquestes persones també

em transmeten felicitat.

Dedico  aquest  escrit  a  totes  les  Núries  que sabem que tothom és diferent  i  que la

diversitat ben entesa és riquesa per a totes.


