












La Lucia va viure deu anys, més 
temps del que mai 

havíem somiat. Però per a mi va ser tot just un breu cop 
d’aire pur, perquè jo anhelava viure amb ella per sempre. 
La seva vida va ser un misteri inescrutable i entendridor. 
Per deixar memòria d’això, la meu amiga Monique em va 
suggerir que escrivís un relat. Acabat, la Maribel, mestra de 
Lucia, li va treure gairebé dues mil pàgines i el va embellir 
amb els seus dibuixos. El meu agraïment a ambdues i a 
tots els familiars i amics que van tenir la sort de compartir 
amb aquella petita princesa els dies blaus de la seva fràgil 
vida.

 

Marina, mare de la Lucia



Hi havia una vegada una bella princesa que 
vivia en un planeta molt 

llunyà i que no tenia cap altre desig que poder viatjar al Planeta Blau: 
a la Terra. Havia sentit parlar dels seus rius, dels seus llacs i dels seus 
immensos mars, un lloc amb tanta aigua que donava vida a tota mena 
d’arbres, plantes, animals i éssers humans.

“Deu ser per això que l’anomenen el Planeta Blau”, pensava en veu alta.

Però la princesa també sabia que les coses no anaven gaire bé allà en la 
llunyana Terra. Li havien dit que els seus habitants depenien totalment 
de les màquines per fer qualsevol cosa: treballar, rentar, viatjar, cuinar, 
parlar... i fins i tot per jugar. Això requeria fàbriques, camions, carreteres 
i, sens dubte, molta contaminació.    

“Potser algun dia acabarà dient-se el Planeta Gris”, es deia molt trista.

I abans que això ocorregués, la princesa anhelava visitar aquell bonic 
món. Així que va decidir demanar-li permís al seu pare. Encara que 
aquest sabia que la princesa era jove i molt aventurera, aquella petició el 
va alarmar, ja que anar a la Terra era físicament molt difícil i perillós.     

-Pots viatjar a qualsevol lloc, menys al Planeta Blau -li va dir molt seriós.

La princesa va mirar el seu pare amb ulls molt tristos, per la qual cosa 
el rei, entendrit, va decidir convocar una reunió amb els reis dels quatre 
planetes veïns perquè li diguessin la seva opinió. De manera que es va 
organitzar un gran sopar i, en acabar, la princesa va poder conèixer les 
decisions dels cinc reis.







La nit del banquet, el més ancià 
dels monarques 

s’aixecà de taula. Al menjador regnava un silenci colpidor. La 
princesa es va regirar nerviosa a la seva cadira, va gronxar les 
cames i va col·locar els seus cabells rossos darrere de les seves 
orelles. Es va sentir una tos seca i, després d’una llarga pausa, 
aquell rei va dir solemnement:     

-Segons els nostres savis científics, la princesa podria fer el 
viatge al Planeta Blau...

 Començaven a sentir-se crits d’alegria i aprovació, quan el rei 
afegí:     

-I hi podria viure allà algun temps... Però si ho fa, no podrà 
moure voluntàriament cap part del seu cos, ni tan sols el cap.     

-PER QUÈ? -va cridar la princesa, desesperada.      

-Perquè a la terra hi ha gravetat i la composició de l’aire és 
diferent -va respondre aquell venerable ancià.



A continuació va parlar el segon rei:

     -Nosaltres també creiem que 
la princesa pot fer aquest llarg viatge, però per desgràcia hem descobert 
que al Planeta Blau no podrà veure res amb els seus ulls.     

     La perla d’una llàgrima queia per la galta de la princesa. Ni aigua 
blava, ni flors de colors, ni arbres verds, ni muntanyes marrons, ni 
núvols blancs... Però abans que s’assequessin les seves llàgrimes, el 
tercer rei ja estava preparat per parlar:    

   -Nosaltres tenim els mitjans per fer arribar a la princesa fins al Planeta 
Blau, però hem descobert que allà les seves oïdes no hi podran percebre 
cap so.

     La princesa va pensar que ja havia escoltat el pitjor. Sabia que podria 
realitzar el seu somni, però sense poder-se moure, ni poder veure ni 
sentir. Va suposar llavors que el que podria afegir el quart rei seria sens 
dubte quelcom de bo. Però no va ser així:     

   -Els nostres científics també creuen que la princesa pot fer aquest 
llarg viatge, però estan convençuts que a la Terra el seu cervell no podrà 
desenvolupar-se amb normalitat i que per tant no podrà riure, ni pensar, 
ni aprendrà a parlar.

     Després d’un silenci breu i dolorós, aquell venerable rei va 
prosseguir:

     -A més, els forts estímuls gravitatoris de la Terra faran que el seu 
cos es convulsi de forma espontània i incontrolada i que tingui sobtades 
parades respiratòries...







La princesa va sentir que es marejava. La seva 
esperança semblava esvair-se. Tot 

havia estat un somni, un somni impossible. Se sentia incapaç de 
fer aquest viatge en condicions tan dures. 



Llavors el seu pare es va posar 
dempeus, i, després 

de mirar-la dolçament, li va dir:     

-Ara només tu pots decidir si vols visitar la Terra. Pensa que allà la 
teva estada serà molt intensa i difícil, encara que potser sigui també 
sorprenent i bonica. Si decideixes anar-hi, potser tindràs temps 
per gaudir de les coses, per olorar el perfum de mil flors, per sentir 
sensacions increïbles, per gaudir de sabors insospitats...



De ben segur que la teva família 
humana t’estimarà 

molt. Sentiràs la seva felicitat i la seva pena i els ensenyaràs a ser 
conscients d’altres realitats, no per senzilles, menys importants. Ja 
que amb tu descobriran que la major alegria ve de poder respirar 
profundament, de menjar sa, de relaxar-se o de dormir plàcidament. 
I a més desenvoluparàs un altre sentit, unes ganes tan intenses de 
viure que et faran immortal. O gairebé immortal, ja que en aquell 
planeta tot té un principi i un final. I un dia, quan abandonis el 
Planeta Blau per tornar aquí i ocupar el meu lloc al tron, coneixeràs 
el secret del que realment és important.

La princesa va mirar el seu pare amb els ulls plens d’agraïment i 
només va assentir amb el cap. L’endemà, totes les naus estaven 
preparades perquè cada un dels quatre reis tornés al seu planeta. 
També hi havia una nau aparellada per al viatge de la valenta 
princesa, que havia decidit finalment visitar el llunyà Planeta Blau.





A les muntanyes d’Àger vivia un pastor 
amb les seves 

cabres. Un dia estava fent la migdiada sota una gran alzina que li donava 
ombra en els dies de calor. El seu ramat també descansava, ja que portava 
des de les sis del matí pasturant i ara els animals tenien la panxa plena i el 
sol resplendia amb força dalt del cel.

De sobte, les cabres es van posar nervioses. Se sentia un fort vent i unes 
ales fluorescents s’apropaven veloces pel cel. Les cabres van començar a 
saltar espantades, amb la qual cosa el pastor es va despertar ràpidament, 
ja que sempre dormia amb un ull obert per protegir el seu ramat de gossos 
salvatges, àguiles i serps. Va mirar cap a dalt i va somriure. Només era una 
ala delta volant massa baix i que es disposava a aterrar allà mateix. Una 
vegada a terra, la pilot va saludar atemorida amb la mà. Tenia por que la 
tornessin a perseguir amb una forca, com li havia passat temps enrere a 
Anglaterra. Però el pastor la va saludar amigablement i les cabres ja van 
doblegar les seves potes sobre l’herba per descansar una estona més. La 
pilot va plegar ràpidament l’ala delta i es va dirigir cap a l’alzina on era 
l’home. Tenia ganes de conèixer un pastor de veritat, ja que al seu país ja 
havien desaparegut.

Al cap d’uns mesos van arribar les festes del poble. José, el pastor i Marina, 
la pilot, es van trobar de nou i van passar la nit ballant. Eren feliços, volien 
seguir junts i viure a la muntanya amb el seu aire net i sa.



Una nit de primavera estaven 
parlant i 

reien sota el cel del Montsec quan les estrelles els van fer callar 
i es van sentir minúsculs sota un firmament gran i desconegut. 
Sobtadament, les estrelles es van multiplicar i una d’elles va 
anar a caure a prop d’on eren. Aquella nit Marina va somiar que 
estava embarassada.

Als mesos següents, mentre el ramat pasturava per la 
muntanya, el ventre de la Marina anava creixent. La Marina i 
en José fantasiejaven sobre el seu futur bebè, que a la força 
hauria de sortir sa, fort i àgil, ja que que seria concebut i criat 
a la muntanya. Estarien sempre tots junts i les seves primeres 
joguines serien els cabrits, les pedres, les branques... I, amb els 
seus futurs germans, escalarien a la recerca de cabres perdudes 
i dormirien sota el cel estelat de la muntanya.

El temps passava ràpid. El fort vent de tardor bufava i el cel era 
tan blau que semblava de mentida. Era impressionant, com ho 
era el moviment suau i curiós que sentia Marina al seu ventre. 
Al gener va arribar la neu al Montsec i, amb ella, el bebè.



Com una cometa va 
baixar la 

princesa fins a la terra i just abans que 
el seu cap toqués el terra, la llevadora 
la va agafar.      

-Un part fantàstic i molt ràpid! -va 
cridar la llevadora mentre posava el 
bebè en els braços de la Marina.     

-És maquíssima i brillant com la llum. 
Es dirà Lucia -van dir els seus pares en 
veure-li els ulls per primera vegada.

Els brillants ulls de la princesa miraven 
encuriosits el seu voltant.      

-Puc veure-hi! Això no és el que em 
van dir al meu planeta -va pensar feliç.

El primer que va veure va ser el gran 
somriure de Marina, i després la 
mirada afectuosa i observadora d’en 
José. Darrere d’ells tot era d’un blanc 
encegador.     

“I aquest és el Planeta Blau...? On són l’aigua i el cel blau, els arbres verds i les 
muntanyes marrons?”, va pensar la princesa desil·lusionada.

Una mica més tard, quan estava al llit amb la Marina, aquesta li va xiuxiuejar a l’oïda:      

-Tranquil·la, aviat ens anirem a casa.

Llavors Lucia va comprendre que el color blanc i l’olor intensa d’alcohol eren 
passatgers.      

-Puc sentir-hi! Els reis s’han equivocat! -va pensar sorpresa.



A poc a poc es va organitzar una gran festa al voltant 
del seu llit. Tota la família havia vingut a 

veure-la, i es van quedar bocabadats de la seva bellesa. Lucia estava 
molt contenta de veure tantes cares felices i sentir tants compliments. 
Tot anava bé. Només hi havia un problema, li costava molt empassar res 
i no podia prendre la llet.



Dos dies més tard, en José va venir 
a buscar-les 

eufòric. Però per desgràcia la Lucia no va poder marxar, ja que havia de 
romandre en una capseta de vidre que li controlava el cor, la respiració 
i li subministrava l’aliment. José i Marina només podien acariciar a la 
seva filleta mitja hora al dia. Quan la Lucia sentia les seves mans, volia 
agafar-les molt fort i no deixar-les anar mai més, encara que no podia, 
perquè no tenia cap força ni als braços ni a les cames.

Per fi els metges van descobrir que Lucia patia una malaltia greu i poc 
coneguda, amb una curta esperança de vida. Sempre seria un bebè 
fràgil, amb convulsions i problemes respiratoris. I el pitjor era que els 
metges no podien fer res per millorar la seva qualitat de vida... Així 
que, al cap i a la fi, els reis no s’havien equivocat.     

-Lucia, ens n’anem a casa a respirar l’aire de la muntanya! -va dir 
Marina amb afecte.

Lucia va veure com els llavis de la seva mare es movien, però només 
va sentir un fort brunzit, com una remor de milers d’abelles cantant. 
Passava quelcom d’estrany i es va espantar molt quan en sortir de 
l’hospital, en José va cridar emocionat i de sobte a ella li van sobrevenir 
unes fortes convulsions.

Però havia arribat el moment de conèixer el Planeta Blau i els seus 
pares l’acariciaven i la besaven intentant relaxar els seus músculs.

Ara la Lucia viatjava tranquil·la a la falda de la Marina. Havia descobert 
alguna cosa més: només podia sentir els crits forts i greus, com els 
del seu pare. Després va mirar per la finestra del cotxe i va veure com 
es desdibuixava a poc a poc la ciutat, fins que per fi van aparèixer les 
muntanyes.



Un matí, en José i la Lucia se’n van anar d’excursió per 
la muntanya. Ella anava ben abrigada, dins de 

la manta, penjada del coll del seu pare.

En José mirava la petita i gaudia de la seva tranquil·la mirada. Estimava 
molt la seva petita princesa. Lucia també era molt feliç amb el seu pare, 
un home pacient i observador que l’entenia molt bé. Quan tenia singlot o 
dolor de panxa, ell sempre sabia com alleugerir-la.

El blau del cel brillava als seus ulls i els dos gaudien intensament d’aquell 
moment. De sobte, tot es va tornar negre i 
Lucia va buscar aire per respirar. Els seus ulls 
es van desviar i el seu cos es va contreure. 
Després va notar molts petons, carícies i 
paraules suaus. Llavors va tancar i va obrir 
els ulls una i altra vegada, però ja no podia 
veure res.

Quan van arribar a casa, els seus cosins la 
Jèssica i el Daniel l’esperaven per al bany. La 
Jèssica la cuidava sempre amb molt afecte. 
Aquell dia la va assecar suaument, li va fer 
un massatge, li va posar el pijama i se la va 
col·locar a la falda per veure després, tots 
junts, una pel·lícula de video.

-Aaaaaaaaaaaahhhh -va mussitar la Lucia,

 No veia la seva cosina, ni sentia la pel·lícula, 
però copsava més que mai totes les 
imperceptibles emocions del moment.



Un dia en què Lucia estava practicant els seus exercicis 
a la falda de la Marina, va notar quelcom 

diferent, va sentir uns moviments al ventre de la seva mare. Li hagués 
agradat sortir corrent per explicar la notícia a tots els altres, però no podia. 
I just després del seu primer aniversari va néixer, molt petit, el seu germà 
Àngel.

Ara anaven gairebé cada dia al Montsec, on era el seu pare amb les cabres, 
i descansaven junts tombats sota el romaní en flor. Lucia sentia cridar Àngel 
quan tenia gana i sentia els seus xerroteigs quan tenia la panxa plena.

El temps passava i la Lucia continuava pendent dels jocs del seu germanet. 
Notava com els pals es movien en l’aire per caçar senglars, com tremolava la 
terra quan aquests grans animals queien al terra...

Tombada a la muntanya també va descobrir com el vent jugava amb les 
olors. El seu nas olorava l’aroma del pi, de la farigola, de la molsa i del 
romaní. Lucia notava com la muntanya ballava al seu voltant i sentia la 
brillantor dels raigs del sol entre les fulles dels arbres.

Una tarda, després de l’escola, van arribar passejant fins un lloc molt bonic, 
no molt lluny del poble. Un racó verd com un oasi, amb una font cantarina, 
envoltat per la serralada del Montsec.     

-Aaaaaaaaaaaahhhh -va dir la Lucia.

Havia notat que aquest era el lloc perfecte per a la casa dels seus somnis, un 
habitatge ampli i sense escales per no ensopegar, amb una entrada fàcil i una 
barana ben ampla per penjar hamaques. L’Àngel hi va estar totalment d’acord 
i va afegir entusiasmat:      

-Aquí hi ha molt espai i papà podrà portar les seves cabres, de manera que 
ens veurem cada dia.



Així que van comprar el terreny, van 
plantar arbres fruiters i una 

vinya, van conrear un gran hort al costat de la font i van 
construir una àmplia granja per a les cabres. Després van 
començar a construir el palau, però abans que l’acabessin, 
la Lucia va tornar a descobrir una nova vida al ventre de la 
seva mare.

A Marco li va tocar criar-se amb les cabres a la granja. Els 
primers cabrits que van néixer tenien la seva mateixa edat, 
encara que ell no els feia gaire cas, ja que preferia dormir al 
costat de la Lucia. Sempre estaven els dos cotxets junts, a 
la granja, a l’hort i a la casa nova.

Quan Marco va començar a gatejar li portava a Lucia tot el 
que trobava en els seus viatges d’exploració, cargols, sorra, 
xupa-xups...

Un dia l’Àngel va explicar als seus pares que els nens del 
col·legi li havien preguntat què li passava a la Lucia, i que, 
a partir d’aquella senzilla pregunta, ell s’havia adonat que la 
seva germana era diferent. Ara estava sorprès i content que 
en Marco sabés gatejar, riure i xampurrejar paraules.





Els mesos d’estiu eren els millors. 
Anaven molt sovint 

a la piscina, on ella es relaxava flotant amb el seu cap sobre un coixí 
inflable i fent suaus solcs en l’aigua.

Lucia també gaudia dels colors vermells i taronges de la tardor i del blanc 
radiant de l’hivern, encara que llavors solia estar més constipada. Però, 
tard o d’hora, sempre arribava la primavera verda i fresca, amb els cants 
dels cucuts i dels rossinyols. Les vibracions dels seus concerts matinals 
reconfortaven la Lucia.





D’aquesta forma, les estacions 
anaven passant i, amb 

elles, els anys que la Lucia havia de passar amb la 
seva família.



Els menjars sempre eren una festa. 
Transcorrien sense pressa, 

conversant i provant els productes de l’hort i la granja. Tots 
menjaven el mateix, encara que la Lucia s’ho menjava tot ben 
triturat, asseguda al seu tron: la falda de la Marina.





Després de sopar, ella els convidava 
a passejar per les 

estrelles. A la llum tènue de la nit, la Lucia agafava la mà de la 
Marina, ella, la d’en José i ell, les de l’Àngel i el Marco. I més 
de pressa que en una atracció de fira, volaven i giraven pel 
cel. Llavors, Àger es convertia en un petit punt a prop de la 
Mediterrània i, a l’instant, el Planeta Blau era tan sol una petita 
pilota. Lleugers com plomes donaven voltes dibuixant figures i 
rient. No tenien por, i arribaven fins a l’Óssa Major i l’estrella Polar 
guiats per la Lucia. Quan els petits tenien son, la princesa els 
portava a tots de nou a casa, i aterraven suaument als seus llits.



Tres dies a la setmana, la Marina carregava 
la cadira de rodes, a la part 

posterior del cotxe. Els nois corrien amb les seves motxilles per poder 
pujar primer.

         -Primer la Lucia! -deia Marina.

Llavors col·locava la Lucia dins de la seva manta en el seient de darrere, 
l’Àngel s’asseia en un costat amb els peus de la Lucia a la seva falda i 
el Marco pujava al davant, assegut a la seva cadireta. Anaven tots tres 
al col·legi i aleshores l’olor del camp es barrejava amb el dels llapis, les 
xifres i les lletres. I per la Lucia amb les olors noves del paper, de la 
pintura i del pegament.

Quan arribava a la seva escola, a Balaguer, pujava la rampa i a l’entrada 
l’esperaven els seus companys. La Lucia anava a la classe dels núvols. 
Una classe amb el terra de suro, escumes de colors, matalassos, i unes 
cortines a l’entrada que feien pessigolles a la cara.

Uns dies treballava amb les seves mans i els seus peus perquè tocava 
pintar i experimentar amb pintura, pedres, gel de colors, cafè, farina... 
Altres dies es balancejava, girava i es movia per sobre dels núvols, 
viatjava amb tren, amb cotxe o a sobre d’un cargol. Però no somiava, 
estava treballant i fent els seus exercicis. Després es preparava un bon 
got de suc mentre sentia la vibració de l’espremedora. Estava boníssim i, 
amb sucre, encara millor.

També feia esport. Vestida amb el seu xandall d’uniforme, participava en 
totes les curses amb la seva veloç cadira.



L’obra de teatre escolar va ser la 
millor part del treball 

en equip. Com cada any, els pares, els germans, els avis i els amics 
es van asseure en els suaus seients de vellut, es van apagar els 
llums i es van encendre els focus.

L’orquestra va començar a tocar, mentre una veu narrava la història 
i els actors apareixien a l’escenari. La Lucia feia de serp en Els 
viatges de Gulliver i va sortir a l’escenari amb el seu titella. Estava 
molt atenta, ja que sabia que seria un dels seus últims dies al 
Planeta Blau.

Després del gran aplaudiment del públic, els seus germans van 
portar orgullosos la protagonista cap al cotxe. Però la Lucia estava 
molt cansada, el seu cor i els seus pulmons ja no podien treballar 
més. Una nit d’hivern, mentre dormia plàcidament entre els seus 
pares, va partir dolçament del Planeta Blau.

Quan en Marco va anar al llit dels seus pares, va creure que la Lucia 
continuava lluitant contra els senglars, però Àngel de seguida va 
notar que Lucia havia deixat de jugar per sempre.

Va sortir el sol i tot el Montsec es va despertar amb la notícia de la 
marxa de Lucia.

Havia arribat el moment d’acomiadar-se. Les roses blanques, les 
mans de paper, els dibuixos, les llàgrimes, ho deien tot:    

 “Adéu, però sempre junts”. 



El primer que va fer la princesa en tornar al 
seu planeta va ser córrer 

a llançar-se als braços del seu pare. De sobte, en mirar la seva filla 
enyorada, el rei va notar la tristesa al seu rostre . La princesa li va 
dir:      

-Sí papà, és molt bonic haver tornat a casa, però els trobo ja tant a 
faltar...

-És normal, quan un ha estat feliç -li va contestar el seu pare-. 
Però no et preocupis, ja vius en ells. Et recordaran en l’olor de les 
flors, a les estrelles de la nit i en el blau d’aquella aigua que tu tant 
estimaves. A casa, al col·legi, al Montsec, a Holanda... Tots pensaran 
en tu amb alegria i continuaran sentint el teu dolç i càlid silenci.

Les paraules del seu pare van provocar un gran somriure a la seva 
bonica cara i ja la princesa va començar a parlar amb entusiasme 
dels seus germans:      

-Eren els meus millors amics. Els deixava fer carreres amb el meu 
carro, perquè quan em sentia malament, em deixaven tranquil·la i 
em cuidaven. I el més important, sabien esperar...



Sense parar ni per respirar, va continuar 
parlant dels seus amics de 

l’escola, de l’excursió a la seva casa per veure les cabres i tastar 
la seva llet, dels tambors africans que van fer vibrar el seu cor... 
Després, una mica més trist, va afegir:      

-Però al carrer era diferent. La gent em mirava d’una manera 
estranya i els seus ulls em seguien fins 
que no podien girar més el cap. Penses 
que sabien que jo era d’un altre planeta?

El rei li contestà amb tendresa:     

-No. I segurament tampoc no 
comprenien com gaudies dels sabors, 
de les olors, de la llum del sol, de l’aire 
sa de la muntanya i, sobretot, de la 
companyia dels que et volien... Has 
viscut grans experiències, princesa 
meva. És per això que aquesta és 
l’última vegada que et diré així.

Llavors, el rei va agafar lentament la 
seva corona d’or i la posà, amb un gest 
solemne de respecte, al cap encisador de 
la Lucia.












