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Aquí els teus soldats preferits, preparats per a carregar ar-
mes per ajudar-te i donar-te ànims des de Verges! Aquesta 
carta te l’escrivim perquè recordis que ens hem unit al teu 
exèrcit.

Ens va fer molta il·lusió veure’t l’altre dia, veure un su-
perheroi de carn i ossos. Et seguim al teu bloc i llegim cada 
dia el que escrius. Nosaltres ja seguíem la teva història, 
però des de llavors encara et seguim més, et volem ajudar 
i no podem parar de pensar en tu.

Ens va agradar molt la videoconferència, va ser molt 
xula i vam aprendre moltes coses. Ens vas semblar un nen 
molt divertit i graciós i de bons sentiments. A més a més, 
balles molt bé. Ens va agradar molt que responguessis to-
tes les preguntes, i la teva col·lecció de Muppets. Esperem 
que els puguis veure aviat. Sort, crac! 

El dimarts, després de la xerrada que vam fer, ens vam 
quedar commoguts per la teva història. L’emoció que te-
níem pel fet d’haver-te conegut i conèixer la teva rutina 
diària va ser molt forta; ens ha ajudat a madurar una mica 
més. Ens vas transmetre tanta força i tanta energia, que ni 
nosaltres mateixos sabem com explicar-ho.

Ens va sorprendre la teva lluita contra la malaltia; vam 
veure que ets un superheroi de veritat, millor que els de 
la «tele». Ens has demostrat que ets fort i valent, més que 
qualsevol nen. I sempre tens un somriure que t’arriba 
d’orella a orella! Ens va emocionar la fortalesa que demos-
treu tu i el teu pare, i sobretot l’alegria i l’esperança que 
despreneu.

Creiem que això d’estar malalt, per a tu, és com jugar a 
la Wii; ho saps portar molt bé i amb alegria. Estic segur 
que l’any que ve podràs jugar amb tothom. No oblidis mai 
que cadascun de nosaltres està aquí per presentar batalla. 
I, sobretot, ànim als teus pares, que estan lluitant en la 
guerra més gran i que continuarà cada dia, cada hora, cada 
minut i cada segon lluitant contra aquest maleït càncer.

Sabem que la taca no acaba de marxar, però sí que s’ha 
reduït. Hem vist al bloc els teus resultats i ens hem es-
pantat una mica. Sabem que és dur per a tu i encara més 
per a la teva família. Suposem que t’has parat a pensar en 
tota la gent que et dóna suport: els teus pares, la Nina, la 
resta de la família, els teus amics... Això és molt important! 
Tens molta sort dels pares tan genials que tens, que sempre 
estan amb tu. Ànims a tota la família!

Però què es pensa, aquest càncer, que se’n sortirà? Tots 
nosaltres lluitarem perquè no sigui així! No perdis l’espe-
rança, tots els teus soldats estan i sempre estaran amb tu. 
Som-hi! Esperem que milloris de debò: ets petit però molt 
valent.

Esperem que passeu un meravellós Nadal. Tant de bo 
que et portin un puzle ben bonic! Gràcies per parlar amb 
nosaltres i per ensenyar-nos els Teleñecos.

Molts ànims, superpetons i superabraçades dels teus su-
persoldats!
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Hola, Richi!
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