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EL NEN 

PAPALLONA 
 

 

En Ferran vivia a la ciutat.  

Era una ciutat grisa i trista. 

Quan sortia a jugar al carrer només hi havia soroll i fum: cotxes, 

fàbriques i xemeneies.  

Quan arribava la nit, les llums de la ciutat no deixaven veure els 

estels del cel. 
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Sempre feia molta calor, i el color del cel sempre era el mateix: gris. 

 

Els rius eren bruts i els boscos que no s'havien cremat eran plens de 

brossa. 

 

Les gavines havien oblidat les platges i vivien als abocadors. 
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Un dia en Ferran va dir: 

- Mama aquest any no hi ha Mosquits, ni mosques que molestin. 

- Es deuen morir amb la pol·lució – li va contestar la seva mare. 

- Que es la pol·lució? 

- Els fums dels cotxes, de les fàbriques i tot això. 

- A mi no m'agrada el fum – va dir en Ferran. 

- Pero fa falta el fum perque funcionin les coses. 
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Al vespre següent, quan la mama del ferran el banyava, li va veure 

una cosa rara a les espatlles. 

 - Qué hi tens a l’esquena? Que et fa mal?  

 - No, mama. 

 - Demà et portaré al metge que et miri les espatlles. 

 

Aquella nit en Ferran es trobava una mica raro.  

 - Tinc una son rara, i en mirar la lluna em sembla con si em fes 

l'ullet - va dir en Ferran abans de dormir-se. 
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Al matí, quan la mama va anar a despertar a en Ferran va veure que 

al llit hi havia un enorme capoll de color taronja. 

 - Ai mareta, on és en Ferran? Què és això! - va cridar la mare i va 

trucar al metge. 

 -Que estrany, no havia vist mai res com això – va dir el doctor - 

Sembla que el nen és a dins. He de parlar amb els meus companys 

però mentrestant esperi al costat del llit. Si és un capoll d'un 

moment a un altre sortirà el seu fill. 

 

Era ja negre nit quan va trucar el metge: 

 - Senyora a tot el món estan passant coses semblants, no sabem 

de què es tracta però com li està passant a molts nens a la vegada, no 

hem de preocupar-nos, no és un cas aïllat. 
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Aquella nit el capoll es va obrir i va aparèixer en Ferran amb unes 

ales de papallona maravelloses que li sortien de l'esquena.  

Tot mirant la lluna va començar a bellugar les ales i va sortir volant 

per la finestra.  

 

Amb molts altres nens i nenes, volant des de tots els racons del 

món, va arribar a la lluna. 
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A la lluna els nens jugaven a fet i amagar, tot saltant per sobre de  

muntayes i valls, perseguint les dents de lleó de les plantes de la 

lluna, que són petites llumetes que suren a l’aire. 

 

Per menjar hi havia un mató amb sucre deliciós que es feia a dins 

dels cràters i per  veure una llet blanca boníssima que sortia de les 

fonts de la lluna. 

 

Els nens deien que mai més tornarien, que a la lluna s'hi estava molt 

be: tot era molt net i es vivia sense problemes i sense pensar en el 

que s'ha de fer l'endemà. 
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Llavors va aparèixer la reina de la Lluna, amb un vestit llarg de 

vellut i la pell tan pàlida com la mateixa lluna. 

- Què hi feu aquí? Per què no sou a la vostra Terra, jugant amb els 

vostres pares, mares, germans i amics? 

- Ens han sortit ales de papallona, i hem volat fins aquí, perque hi ha 

moltes coses que no ens agraden de la Terra. 
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- Escolteu, us han sortit ales perque volieu fugir de tot, i per això 

heu vingut aquí a dalt. Però fugir dels problemes no és la solució per 

resoldre’ls. Els problemes seguiran estan allà a baix. La ciutat 

seguirà estant bruta, els boscos plens de brossa i els rius 

contaminats. 

 

I la reina de la lluna va parlar molta estona amb els nens, que se la 

van escoltar i van entendre moltes de les coses que fins aquell 

moment no comprenien be.  

Perque moltes vegades cal veure els problemes des de lluny per a 

entendre el que ens  està passant. 

 

Aixi va ser que, després d'escoltar-se a la reina de la lluna, poc a poc 

tots els nens van anar tornant a les seves cases. 
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En arribar el pare va preguntar: 

 - Ferran,  on eres? Ja estàvem preocupats, on has volat amb 

aquestes ales ? 

- A la lluna 

- Quina ximpleria, allà no s'hi pot arribar volant, a més t'hi moriries 

si hi arribessis. Allà no es pot respirar, no hi ha aire. 

- Si que n'hi ha, i també llet, i mató..., i la reina de la lluna 

 

I el Ferran va començar a parlar de que hi ha coses que semblen 

importants però no ho són tant, i d’altres que no ho semblen però si 

que ho són. 
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  I al dia següent, quan la mare el va anar a buscar per a anar en cotxe 

a l'escola, en Ferran va dir:  

- Mama , anem caminant, i axí no farem fum. 

- El fum fa falta per fer moltes coses, per fer l’electricitat, per 

escalfar-se amb la calefacció i pels aires condicionats. 

- I mama, si quan fa calor busquem una bona ombra i quan fa fred 

ens abriguem be, potser no caldria fer tant de fum, no et sembla? 

  

I aquell dissabte el Ferran va voler anar  a fer una excursió al bosc i 

la mare li va dir: 

- No que esta tot ple de brutícia. 

- Anem-hi igualment - va dir el Ferran – i Ens endurem unes bosses 

ben grans. 
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En arribar al bosc es van trobar amb molts nens papallona, que 

estaven netejant el bosc i recollint la brutícia amb els seus pares i, 

on s'havia cremat el bosc, altres nens i nenes plantaven nous arbres 

al mig de la cendra i el carbó. 

 

I així la ciutat i el món en general van ser un lloc millor per viure-hi. 

I aquella primavera van tornar els ocells.  

I el següent estiu també va tornar a haver-hi mosquits i mosques a la 

casa d’en Ferran 

 

FI 

 

 

 


