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E n s e n y a m e n t

Mmm!... Sento olor de bombolles, una olor suau, fres-
ca i alhora dolça que em fa somniar. És olor de nen! 
S’engresquen ràpidament, aquestes bombolletes: si 
tanco els ulls, en el meu silenci sento com llisquen en 
l’aire, com s’abracen les unes a les altres amb força i es 
fonen en una gota d’il·lusió. Aprenen a mirar, escoltar, 
compartir, estimar, riure... i a jugar enmig d’aquestes 
fades de cotó fluix.

Voldria mirar pel forat del pany i veure-les en plena 
ebullició. M’he de conformar a mirar des del carrer i, 
si tinc sort, de tant en tant, una bombolla enganxa el 
nas al vidre, somriu i automàticament la finestra queda 
plena de bombolletes felices que també volen agafar-se 
com un musclo a la roca.

Els follets saben que les fades els faran treballar de 
bon matí: les bombolles rialleres els volen despertar tot 
just apuntar el cul al coixí. Tant hi fa si estan enfadats, 
tristos, contents, sorpresos o burletes, perquè aquestes 
bombolles de mil colors són tossudes i els faran treure 
la mandra tan bon punt comenci el dia. Cada dia igual, 
però alhora diferent i irrepetible, com el Conill sense 
nom, l’ànec Tomàs o el lloro Paco.

El dimecres toca educació física: travessen el pati 
gran d’una revolada per anar a fer boti-boti, fan piló 
sobre els coixins de colors i de sobte esclaten en una 
rialla. De fet, el camí fins al gimnàs ja és en ell mateix 
un esdeveniment. Les bombolles grans, les que ja fa 
temps van sortir de les butxaques de les fades, les 
envolten i d’aquest camí en fan una festa.

Sabeu? Els secrets d’aquestes bombolles són els 
més ben guardats del món. Busco pistes per saber 
què han fet avui les bombolletes: dins la motxilla de la 
meva hi trobo un tros de paper brillant i una crispeta, i 
a la butxaca de la bata hi ha menjar per als cavalls i una 
pedra màgica.

UN CONTE DE FADES I... BOMBOLLES

—Guarda-ho tot, mama!
Les seves ungles m’ajuden a saber que han fet plas-

tilina de color vermell, i a la banyera m’adono que té 
una formiga dibuixada a la panxeta.

—Però nina, que bé que us ho heu passat! 
Oloro el front a la meva bombolla, tot fent teatre, per 

saber què ha menjat: 
—Arròs!...
—No, llenties! I saps què, mama? A l’hora de dinar 

dues bombolles s’han posat dins el cabàs de la fada i 
han portat una flor a la cuinera!

—Mmm..., que bé! I de sobte penso que aquest gest 
no encaixa en cap assignatura: no és aprendre números, 
ni lletres, ni conèixer colors ni olors; és senzillament 
tendresa. 

I una vegada més m’adono que les nostres bombolles 
són molt, molt afortunades d’haver absorbit per sempre 
en la seva fina pell d’aigua la dolcesa de les fades. 

Fades: gràcies pel curt viatge, ple de tendresa, que 
heu compartit amb les nostres bombolles! Sí, sí, ha 
estat molt curt, massa. 

MARIA CARBÓ
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Hores convingudes

PLAÇA D’ESPANYA, 15, 1r 3a
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 75 88 54 

· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
· Depilació amb «luz pulsada»
· Endermologia LPG corporal i facial
· Altres


