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Per la Mia
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A tots els nens i nenes amb PKU i a les seves famílies

En una masia en mig de les muntanyes hi vivien la Rosa i en Blai, els pares d’en
Joanet . Aquest només tenia quatre anys, però era fort com un roure i molt valent.
Seguia el seu pare per tot arreu, als estables de les cabres, a les ponedores de les
gallines, a les corts dels porcs, a munyir les vaques i res no li feia por. Fins i tot
s’acostava a les sis oques blanques, que es passejaven orgullosament d’un costat
a l’altre del mas amb les ales obertes.
Els pares i en Joanet anaven a vendre al mercat cada setmana els ous , els
pollastres , els conills , els ànecs i a concertar amb els carnissers dels pobles veïns
la venda dels porcs i els xais. En Joanet s’ho passava d’allò més bé enmig dels
cistells dels conills, dels pollets i dels ous, quan baixaven al mercat.
Un bon dia, la família es va engrandir amb el naixement d’una nena, l'Estel .
En Joanet se la mirava amb bons ulls perquè era molt petita i, de moment, no
semblava que li hagués de fer massa nosa. Tots se sentien molt feliços i satisfets i
ho van celebrar amb tots els veïns del poble i coneguts del mercat.
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Però al cap d’uns dies, una trucada els va trasbalsar molt. Calia que anessin
l’endemà a l’hospital per comprovar un possible problema de salut de l’Estel.
Els pares, molt angoixats, van deixar en Joanet a l’escola i van encaminar-se a la
ciutat. Després d’unes proves, a l’hospital els van informar de l’alteració que patia
l’Estel, la PKU . De moment no ho van entendre massa bé per la sorpresa i l’espant
de quelcom desconegut fins aleshores...
- Què és això de la PKU? No ho havíem sentit a dir mai... éS
preguntaven els pares.

molt dolent? -

- No us amoïneu que no li passa res de greu. L’Estel seguirà tan maca com fins ara
o fins i tot més, però cal que feu el que us indicarem- va assegurar la doctora.
- Sembla que només és una qüestió del menjar, de suprimir les proteines de tots
els àpats, afegint-hi un biberó especial a la meva llet- va comentar la Rosa tot fent
camí cap al mas.
- Això rai...- va dir en Blai, que de moment no sabia gaire on es trobaven aquelles
proteïnes.
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No obstant, en rumiar-s’ho a casa amb més calma, la muntanya se’ls va fer molt
més gran i aparentment insalvable.
-Què podrà menjar l’Estel? Si al mas només s’hi crien gallines , xais , ànecs , ous ,
llet , vedells , ....-va dir la Rosa.
-A més a més, les terres del voltant són per cultivar el menjar pel bestiar del mas...
d’això en vivim!- en Blai el tenia molt clar aquest tema...
-Com s’ho farà la pobre Estel, sense poder menjar gairebé res?
I si creixia esquifida i seca com aquells nens que a voltes sortien a la TV que
passaven tanta gana, a l’Àfrica i altres indrets del món? Tan fortot i valent que era
en Joan... Els pares no se’n sabien avenir...
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La Rosa, però, va anar a l’hospital amb la nena pels controls que li feien
regularment ...
- Avui he conegut altres pares i mares amb nens preciosos, tan fortots i valents
com el Joanet, però que tenen el mateix problema que l’Estel o altres de semblants
i també mengen només fruites i verdures - va comentar la Rosa més animada.
- A més a més, al mateix hospital ens fan unes classes de cuina en una “Cuineta”
plena de dibuixos molt alegres, i hi utilitzen moltes fruites i verdures que
nosaltres no mengem mai... -la Rosa pensava que tot allò tenia força bona pinta
i no semblava massa difícil de fer. - Caldria que ho provéssim- va comentar a en
Blai...

12

13

L’endemà, la Rosa va tenir un acudit.
-Què et semblaria si em deixessis un tros de terra per fer-hi un hort ? Hi podria
plantar verdures i arbres fruiters i potser s’hi farien bé.
- I ara, què dius?- va cridar en Blai- si tu mai has fet res de la terra i, a més, totes
les terres ens calen pel menjar del bestiar, que és el nostre mitjà de vida. Però...mirant la nena tant petita i tant estimada per tots- de fet, ho podem provar...
Llauraré el camp de vora la riera, a prop del pou, on podrem fàcilment regar l’hort.
La Rosa va començar plantant mongetes tendres i tomàquets i es van fer molt bé.
Però també calia trobar un tros per plantar-hi algun arbre fruiter.
-A la vora del camí hi podríem fer cirerers i en el tros on fem el blat de moro, hi
podríem plantar pomeres, presseguers i perers... i en un tros de baix, que està
protegit del vent i les gelades, podríem fer uns tarongers i uns llimoners- va fer la
Rosa cada cop més animada!
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L’Hort de l’Estela
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Quin canvi! Ara el mas feia goig de veure! Quan van florir els fruiters, els cirerers
semblaven nevats a la vora del camí que portava a la masia. Els ocells estaven
contents i volaven per l’hort tot menjant fruita i cantant. Abans no s’hi podia viure
en aquell mas on només hi havia blat de moro i ordi pel bestiar!
L’Estel va anar

creixent i fent-se forta

i valenta com el seu germà Joanet.

-Joan, juguem a pilota?
-No, que vull anar amb el pare a buscar els ous.
-Vinc amb vosaltres, a veure si ja n’ha fet un la gallina rossa!
En Blai no se’n sabia avenir que només menjant tantes fruites i verdures l’Estel
es pogués fer tant maca. Ell que no les havia volgut provar mai i li semblava que
eren cosa de la gent de ciutat que no es volen engreixar.
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L’Hort de l’Estel
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L’Estel estimava molt els animals de la granja, com en Joanet. Però també li
agradava observar les plantes, veure com maduraven els tomàquets i canviaven de
color a l’estiu, com queia la flor de les mongetes i sortia la beina llarga i verda.
-Mare, anem a l‘hort a collir MONGETES ? I mentre collim m’expliques el conte de
LES MONGETES MàGIQUES! -Mira Joanet! Està ple d’abelles que xuclen les flors dels
cirerers i els presseguers.
-A veure si us pessiguen nens... Aneu amb compte- feia la Rosa.
-Avui anem a
tot satisfet.

llaurar nois. A veure qui és el primer a pujar al tractor- cridava el Blai

-Mira quants ocells ! Com és que en venen tants a l’hora? –preguntava l’Estel.
-Veieu com treuen el cap els cucs al llaurar els camps per esponjar la terra? Els ocells
se’n faran un bon tip. Apa, quin banquet! Que content estava en Blai de veure l’Estel
com creixia tant alegre i trempada com el seu germà!
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Aviat l’Estel va començar a anar a l'escola .
-Mare, ens ho passem d’allò més bé. La mestra, que es diu Lluïsa, ens explica d’on
venen les fruites i les verdures i com es diuen els animals i quines costums tenen. És
tan divertit com quan ens expliques un conte -deia l’Estel.
Ella estava molt interessada per tot això i volia saber-ne més. Van començar a fer
treballs a l’escola. Cada mes parlaríen d’una planta de l’hort.
- L’heu de dibuixar, explicar d’on ve, com es cultiva i a quina època de l’any es cull.
Farem entre tots un conte amb cada verdura o fruita de hort, perquè us la feu ben
vostra i us acostumeu a menjar-ne -va dir la Lluïsa. I a l’arribar a casa, l’Estel va dir a
la Rosa:
-Sabies que hi ha moltes més verdures i fruites de les que es fan al mas? Avui han
parlat dels kiwis . Saps que tenen el mateix nom que un ocell petit que hi ha a Nova
Zelanda? I si en plantéssim per saber quin gust tenen? Potser ens sortirà un ocell!!!
Ja, ja, ja
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Cada dia l’hort creixia en extensió i tenia més bon aspecte. Amb el pare i en Joanet,
que finalment també s’hi havien aficionat, havien fet un petit hivernacle per
cultivar les fruites i verdures que no eren del temps i es podien morir amb les
glaçades de l’hivern. Va acabar sent l’hort més ben cuidat de la contrada.
Aquest any a més del bestiar també portarem a vendre cistells de fruita i verdura.
-Mira aquestes pomes ! Fan un goig que enamoren!
L’Estel volia provar les fruites i verdures noves que la mestra els explicava a l’escola i
el pare les aconseguia i les plantaven a l’hort.
-Avui ens han parlat del bròquil . Saps que fa uns dibuixos geomètrics molt bonics,
que semblen màgics? M’encanta el bròquil... - va dir amb veu de estar somiant...
La mare va anar rumiant noves maneres de cuinar-les, comentant amb els altres
pares i amb les dietistes de l’hospital, que li donaven noves idees i l’informaven
del que l’Estel podia menjar sense perill.
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Però tot això també va servir perquè els altres nens de l’escola que no tenien el
mateix problema que l’Estel, i només menjaven patates xips, pollastre a l’ast, carn
arrebossada i pizzes, s’animessin a voler provar menjars nous i variats.
-Avui farem un poema sobre una fruita, cadascú escollirà una fruita diferent i provarà
de fer un poema. El que el faci millor tindrà un conte de premi -proposava la Lluïsa.
A veure si sabeu d’on ve la carxofa ? I l’espàrrec ? Qui encerta aquesta endevinalla?
“Neixo verd, i en fer-me gran, vermellós em vaig tornant. De la cuina m’he fet
l’amo fregit, amanit o en salsa; i quan em suquen al pa, amanit amb oli i sal, a
tothom faig disfrutar.”
I aquesta? “Una cama i un barret que s’aguanta dret.”
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Tots volien saber més coses dels països on es cultivaven les plantes de l’hort
de l’Estel i la mestra estava encantada amb uns nens tant trempats i motivats
per conèixer i experimentar coses noves.
I així va ser com el problema de l’Estel, que de moment havia semblat que li
limitaria la vida, havia acabat eixamplant el seu horitzó, el de la seva família i el
dels seus companys de l’escola.

Visca l'hort de l'Estel!

26

27

La Fenilcetonúria o PKU és una malaltia
metabòlica hereditària que afecta
el metabolisme d’un aminoàcid, la
fenilalanina. Aquesta s’acumula en
els teixits i líquids biològics dels nens
que la pateixen i els causa problemes
neurològics de diferent gravetat segons
les mutacions (canvis genètics) causants
de la malaltia, llevat que s’instauri un
tractament adequat des del naixement.
Per evitar aquestes conseqüències
adverses, es realitza un cribratge
metabòlic per a aquesta i altres malalties
similars a tots els nounats i s’inicia
una teràpia específica immediatament
després de la confirmació diagnòstica.
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El tractament clàssic es basa en
evitar que s’acumuli la fenilalanina,
restringint-la en la dieta. Això
s’aconsegueix substituint els aliments
rics en proteïnes naturals (carn,
peix, ous, llet i derivats, etc ..) per una
fórmula especial (biberó especial en el
conte) que conté tots els aminoàcids,
a excepció de la fenilalanina, i està
suplementada en vitamines i minerals,
per evitar que els nens presentin
defectes nutricionals.

Més informació sobre la PKU
www.guiametabolica.org
www.pkuatm.org
www.pku.com
www.pku.es
www.nspku.org
Conte: “Les mongetes màgiques”
www.youtube.com/watch?v=neMn-sakYU0
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Aquesta història mostra l’impacte que té en la vida
diària d’una família el diagnòstic de la PKU o de
qualsevol altra malaltia metabòlica. Encara que
els nens afectats per la PKU i algunes d’aquestes
malalties poden fer una vida pràcticament normal
gràcies al tractament, representen un repte diari de
coratge i creativitat per a ells i per als seus pares.
Al llarg d’aquesta història veuràs com gràcies a la
imaginació, la simpatia i l’energia de
l’Estel i la seva família en assumir
la PKU, tant ells mateixos com la
mestra i els seus companys
de classe milloren els seus
coneixements i la seva
alimentació i, amb això, la
seva qualitat de vida.

