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Des que ella no hi és, ha estat plovent a fora, i dins del meu pit 
sento una tristesa tan gran com un dia fred de neu. 

Un matí vaig veure unes petjades a la neu. Les petjades 
dibuixaven un camí cap al meu jardí.



El dia que va marxar, els seus records no se’n van anar,  
es van quedar amb mi. Pensar-hi em fa sentir sola.  

Ploro al recordar-la i les meves llàgrimes els amaren  
com la pluja mulla la terra.



Aquests són els meus records. 

Són suaus i fan olor de cafè, 
estan tacats de pintura i, 

com ella, sempre caminen 
descalços.



Els meus records tenen ales,  
però no unes ales qualssevol…,

tenen ales de drac.

Corren sota les branques 
dels boscos i a l’estiu  

se submergeixen al mar.

Els meus records planten flors,  
mentre recullen formigues  

amb les mans i dormen  
en una casa que els llops  

no poden ensorrar.



A vegades els meus records caminen sols, i són un os valent 
que em porta al seu llom quan estic espantada.



Tot i que, gairebé sempre,

els porto jo.



He preguntat als meus records

si saben on és,
si ens tornarem a unir,

i si aquesta tristesa

deixarà de pesar.



M’han contestat una cosa:
—Si tu vols, SEMPRE et podrem acompanyar.

Jo vull que sempre estiguin amb mi, ells m’animen  
quan estic trista. Per això, he eixugat les llàgrimes  

que els amaraven i els he deixat que s’escalfin sota el Sol .



M’han dit que hi ha un lloc, a l’altre costat  
de la tristesa, on en viuen molts més.



Un lloc on comparteixo els meus records amb els dels altres  
i on pensar-hi ja no em fa sentir tan sola.

M’agrada escoltar com els altres la recorden. Quan  
els expliquem, els nostres records es barregen, com el sucre 
en el suc, com el blau i el groc, com la pluja a la terra, com  

la sorra de la platja als peus… i com els petons a la pell.



Has vist el  

drac que hi ha sempre  

al costat dels records?

Torna a les pàgines anteriors i...  

Descobreix-lo! Quantes vegades 

l’has vist?

És el drac  

guardià 

dels records.

Per q
uè deixa els seus records estesos fora?

De què serveixen els records?

Què et fan sentir?

Per què deixa que s’eixuguin al Sol?



ET DEIXO  

LES MEVES ALES

PERQUÈ  

EM DIGUIS   

COM ET SENTS



Com la nena  

del conte, jo també 

tinc moltes preguntes 

al cap.

  
   

     E S C R I U LES TEVES



P R E G U N T E S

LES TEVES
EN

TR
E LES M

EVES PETJADES



O n  v i u e n ?

D e  què  f an  o l o r ?



Ja coneixes  

els meus records,  

sempre són amb mi!

I els teus...

Com són?

O n  v i u e n ?

D e  què  f an  o l o r ?

Qu in  s o  t e n e n?

D i bu ix a  a qu í  e
l s  t

eu s  R
E C o

R D S
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