


Sóc l’Anna, tinc 8 anys i tinc 
una malaltia de Xarop d’Auró. 
Això no m’impedeix anar a 
l’escola cada dia, a excepció 
d’algunes vegades, quan em 
constipo molt i em descompenso. 
Però de seguida em poso bé i puc 
fer la vida quasi normal. Quasi, 
perquè…ara us ho explicaré, 
deixeu que es presentin els meus 
amics…

Sóc la Mireia, tinc 8 
anys i vaig a l’escola amb 
l’Anna, i tot i que som molt 
diferents, és la meva millor 
amiga. Jo sóc molt moguda 
i trapella i sempre acabo 
castigada per alguna cosa  
o altra...Com que els pares 
són castellers, el meu germà  
i jo hem estat des de petits  
en el món dels castells.

Sóc l’Aniol, tinc 9 anys 
i sóc el germà de la Mireia. 
M’encanta llegir i imaginar 
històries fantàstiques.  
De vegades les escric per 
no oblidar-me’n i poder-les 
explicar als meus companys 
de classe. Amb elles  
organitzo un munt  
de jocs al pati  
de l’escola.



Sóc la Berta, 
tinc 4 anys i sóc  
la germana petita 
de l’Anna. L’estimo 
moltíssim... tot i que 
de vegades n’estic 
una mica gelosa 
perquè tothom està 
molt pendent d’ella 
a casa amb la llau-
na de la malaltia 
del xarop...aquest. 
Però això de ser 
castellera... és molt 
important! Jo vull 
ser com ella de 
gran!

Sóc la Xènia, 
tinc 10 anys, tinc 
PKU i vaig dues 
classes més amunt 
que l’Anna i la Mi-
reia. Sóc castellera 
dels Xiquets de 
Vilaflorida, i sortint 
d’escola haig 
d’anar a assajar 
molt sovint.  

Sóc en Jordi, 
tinc 8 anys i vaig  
a classe amb l’Anna 
i la Mireia, però 
m’agrada molt 
jugar amb l’Aniol, 
perquè sempre 
s’inventa jocs nous 
i històries fantàsti-
ques. Quan ell no  
hi és, m’agrada 
jugar a escacs i 
amb la tableta, més 
que a jocs de pilota 
d’equip, perquè sóc 
bastant dolent i no 
corro gaire. 

Sóc la Ruth, tinc 8 
anys i fa molt poc que 
visc a Vilaflorida. Vaig  
a l’escola amb l’Anna,  
la Mireia i en Jordi.  
El primer dia que vaig 
veure carregar un castell 
vaig quedar meravellada 
i vaig decidir que volia 
ser l’enxaneta de la Colla.



Una vegada hi havia una nena, l’Anna, que vivia en una ciutat petita, 
però molt famosa per la seva colla castellera, els Xiquets de Vilaflorida. 
L’Anna anava a l’escola cada dia i allà trobava els seus amics, però  
al acabar la classe la mare les recollia a ella i a la seva germana petita, 
la Berta, i les portava cap a casa, mentre que alguns dels seus amics,  
la Mireia, l’Aniol i la Xènia, anaven a assajar amb la Colla dels Xiquets.
 



Ei, adéu Anna ,  
  fins demà! 

 



Els dimecres l’Anna, la Berta i la mare anaven a veure 
els avis. Això a l’Anna li agradava molt, perquè l’àvia 
era molt artista, feia ceràmica  i pintava molt bé,  
i sempre li deixava ajudar-la a modelar figuretes  
i ninots, tot i que no li sortien gaire bé. 

A l’Anna li encantava treballar  
el fang amb les mans i fer-ne formes 
diferents, encara que estessin una 
mica mal fetes. Fins i tot, l’àvia  
la deixava pintar-les abans de  
coure-les al forn perquè quedessin 
dures i no es trenquessin només de 
tocar-les. Amb la Berta s’havia d’anar 
més amb compte perquè com que era  
petita de vegades acabava trencant-
ho tot. Però ella sempre volia fer com 
l’Anna.

-  Mira, Anna, quins animalets estic fent avui,  
 a veure si tu modeles aquest gat 
  li suggereix l’àvia. 

-  I tu, Berta, li pots fer la cua...
-  Bé i el pintaré de color ros ben ratllat, oi àvia?  
 contesta l’Anna encantada de la vida.



- Vigileu nenes, que us posareu    
 perdudes amb les pintures...

 feia l’avi que s’ho mirava  
 de lluny.



Aquest setembre havia arribat 
a la classe de l’Anna una nena 
nova, la Ruth, i l’havien fet seu-
re al seu costat, perquè com 
que l’Anna era molt bona nena 
i tothom l’estimava, la mestra 
havia pensat que la Ruth aviat 
s’hi sentiria ben integrada amb 
els companys de classe.

La Ruth era molt llesta, contava 
de pressa i llegia molt bé, però 
no tenia gaire paciència, era 
una mica malendreçada  
i sempre ho perdia tot o es 
deixava a casa els deures que  
ja havia fet i acabava castigada.  

Això a l’Anna li sabia molt  
de greu....



-  A veure - feia la mestra, la Maria, 
traieu els deures de càlcul!

-  Vaja, ja m’he deixat la llibreta  
a casa... I ara què li dic?  
- deia la Ruth consternada...

-  Ruth, jo en tinc una de nova.  
Tu que vas molt ràpida, corre  
copia els comptes de la meva  
llibreta i fes-los en un moment, 
que així no et renyaran... 
- deia l’Anna molt baixet.

-  Mira Anna, aquesta resta la  
tens malament, mira si la pots 
arreglar abans no passi la Maria 
i et baixi la nota...  
- l’avisava la Ruth, que ja ho  
  havia fet tot de pressa i corrents.

-  Vosaltres dues, em penso que  
en porteu una de cap...  
- deia la Maria 

-  Sempre esteu xiuxiuejant... 
i sempre ho teniu tot bé,  
finalment!



A l’hora del pati l’Aniol, que acabava de llegir un llibre del Geronimo  
Stilton, volia fer-ne la seva versió i com que sortien molts personatges,  
buscava la seva germana Mireia i els seus amics, que sempre estaven  
a punt per seguir-lo. Fins i tot en Jordi quedava fascinat per la imaginació 
de l’Aniol, deixava la tableta i es prestava a fer tots els papers que el seu 
amic li suggeria. 

-  Ja vinc, ja vinc - deia en Jordi- a què dius que juguem avui?  
 A la descoberta d’un vaixell fantasma en una illa deserta? I jo, qui sóc?

La Mireia sempre feia de descobridora de nous planetes o de defensora dels 
animals, mentre que en Jordi era qui buscava les informacions que els hi 
calien per fer les històries més interessants. 
L’Anna feia papers no tan arriscats, perquè no tenia gaire clar això d’enfilar-
se als arbres més alts o amagar-se a llocs massa foscos, però sempre estava 
a punt per seguir els seus companys i mai protestava quan no li agradava 
gaire el personatge assignat per l’Aniol. 



A més, si calia dibuixar alguna cosa, encara que fossin els bigotis del Geronimo i 
els seus amics, l’Anna n’era l’encarregada...
Però amb la Ruth sempre hi havia problemes! 

-  Jo vull fer de detectiu – declara de seguida la Ruth. 
-  Descobriré on han amagat les dades que els permetran arribar a alliberar  
 la germana del Geronimo, la Thea, que serà la Mireia i la Pandora serà   
 l’Anna,  i la salvarem del poder dels adversaris de la Banda dels Pudents,  
 els de la classe de l’Aniol, que són molt perillosos.
-  Però si el detectiu era en Jordi! Ja havia preparat els codis secrets i tot per   
 alliberar-la! – diu l’Aniol ben amoïnat...
-  És clar, el detectiu en Jordi i en Geronimo tu, no? Res, el detectiu el faré jo,   
 veureu com sortirà de bé! Ja ho tinc tot pensat! – assegura decidida la Ruth.

I sempre acabava sortint-se amb la seva...



Per la Festa Major de Vilaflorida, els nens i nenes estaven encantats amb les atraccions 
i parades, però també amb el correfoc, els gegants, el drac i l’àguila que treia foc i una 
gran fumera. 

Però el plat fort eren els castells. L’Anna ja els havia vist cada any a la festa major i li 
agradava molt veure els seus amics vestits de castellers amb els pares i germans grans, 
però mai li havia passat pel cap que ella pogués formar part de la Colla. Els seus pares 
estaven molt pendents de la seva malaltia de nom de xarop i ella no s’hagués atrevit ni 
a proposar-ho.

Però el dia que els va veure per primera vegada la Ruth, les coses van canviar....

Aquell diumenge era la Festa Major del poble veí.

 -  Anem tot junts als autos de xoc i a les barques  
 -  van fer els nens molt contents!

De cop, va fer-se una gran rotllana a la Plaça Major, sota l’Ajuntament i van aparèixer 
els Xiquets de Vilaflorida amb les seves camises vermelles amb l’escut, les calces  
blanques i ben enfaixats. Entre ells hi havia la Mireia, la Xènia i l’Aniol amb els seus 
pares. Tot d’una i seguint les indicacions del Manel, el cap de colla, van començar  
a disposar-se els més grans fent la pinya i de mica en mica es va anar carregant  
el castell, que era un tres de cinc, per començar la tarda. Al tronc s’hi va posar la Xènia, 
i de cop van sonar les gralles, donant ordre de pujar el castell. 



Al pom de dalt s’hi va enfilar l’Aniol, al capdamunt 
dels dosos s’hi va acotxar la Mireia, i finalment, la 
Mar, l’enxaneta que va coronar el castell amb un 
bonic casc. 





La Ruth, que no ho havia vist mai de tan a la vora,  
va quedar meravellada.

 - Jo vull ser castellera! 
- va decidir en aquell mateix moment. Abans de que  
hagués vist els altres dos castells, un pilar de set i una 
torre de vuit, ja havia pres la gran decisió.

 - Vull ser castellera, però sobre tot,  
  enxaneta com la Paula 
– va subratllar donant un cop de cap! 





A l’escola, l’endemà, no es parlava d’una altra cosa 
al pati. Els nens castellers apareixien com uns 
petits herois de conte de fades, tan valents i eixori-
vits! L’Aniol va tenir feina per enredar-los a jugar  
a una altra cosa.

-  I si som pirates i descobrim una illa on hi ha 
una tribu salvatge que tenen segrestrada una 
princesa?  
I busquem un tresor amb un planell... que pot 
preparar el Jordi, que és l’ajudant del capità 
pirata...

-  Que deus ser tu, no Aniol? I perquè no sóc  
jo el Capità Garfi? - exclama la Ruth empipa-
da!

-  Jo vull ser el grumet que puja dalt del vaixell i 
els senyala la ruta - diu la Mireia, que ja es veu 
saltironant per dalt dels pals del vaixell.

-  Jo dec ser la princesa empresonada, suposo... 
– diu fluixet l’Anna a qui no desagrada aquest 
paper que no deu ser massa perillós...



Tot i això, l’endemà a l’escola es torna a plantejar el tema castells.

-  Els pares m’han donat permís per apuntar-me a la Colla dels  
Xiquets - diu la Ruth triomfalment. 

-  Anna, podríem anar-hi plegades, la Mireia i els altres ja ho son,  
de la Colla....

 - A mi, no crec que els pares m’hi deixin anar. Potser és perillós  
amb la meva malaltia – diu l’Anna que s’ha entristit de cop.



—  Però... què dius que tens? Una malaltia de xarop de què...i això què és?  
Si tu només menges diferent que nosaltres... i fas tota la resta igual que 
tothom....

—  Sí, això del menjar és el tractament, però ja hi estic acostumada i no m’és 
difícil, però ser castellera vol dir fer molt gimnàs i equilibris i potser em canso 
massa. Tant que m’agradaria anar amb tots vosaltres...

—  Va dona, sigues valenta i demana-ho als pares, que són molt simpàtics  
i sempre estan molt pendents de tu! Quina sort que tens... ja veuràs com et deixen!



-  Mare, jo voldria ser castellera, com els meus 
amics.... – va insinuar tímidament l’Anna 
quan la mare va anar a buscar-les  
a l’escola.

- I ara! Ves quina idea! Això deu voler molt 
d’exercici i molta despesa d’energia i no 
crec que ho puguis fer - va contestar la mare 
consternada. 

Fins aquell moment ells dos, pare i mare, 
havien portat els temes referents a la  
malaltia de l’Anna molt ben controlats  
i qualsevol cosa que pogués representar 
una descompensació els amoïnava molt, 
només de pensar-ho!

- Molts dels meus amics ho són i no els  
passa res... Fins i tot la Xènia, que té PKU...

- Però la PKU no es descompensa tant com  
el Xarop d’Auró. I.... si vas a jugar amb  
en Jordi, que és més tranquil...? 
Podries aprendre a jugar a escacs  
i competir fins i tot en els campionats  
de l’escola!





-  Jo vull ser castellera, com la Mireia, l’Aniol, la Xènia i la Ruth!  
M’agrada córrer i tampoc em canso massa si m’he pres abans el suc màgic 
del Xarop d’Auró! La Xènia diu que sempre se’l pren el suc del Capità PKU 
abans d’assajar...i no li passa res.

- Si et fa tanta il·lusió, anem a parlar amb en Manel, el cap de colla, a veure 
què hi diu. També ho hem de comentar amb el doctor...encara que segur 
que dirà que sí perquè sempre ens diu que has de fer la vida normal, amb 
molt de compte. 

- Manel, com ho veus que l’Anna sigui castellera? Li fa tanta il·lusió...

- M’agrada molt que li faci il·lusió! Crec que ho podem provar. Que vingui 
demà als assajos i allà veurem què fem. Pot fallar-li la força, però la tècnica 
sovint val més que la força. El valor ja l’està demostrant al voler formar part 
de la Colla dels Xiquets. Un altre dels nostres lemes és el seny. Saps què vol 
dir això Anna? Que si et veus cansada i has de reposar, has de tenir el seny 
de fer-ho! Ara ja ets gran!!!

- I si vinc jo també a fer pinya? No us cal un home com ara jo? La veritat és 
que també m’agradaria assajar amb vosaltres – va apuntar el pare, que ja 
feia estona que li rondava la idea. 

- De pinya en tenim força, molts són els mateixos castellers que ja s’han fet 
grans. Si ho dius només per controlar l’Anna, no cal perquè ho podem fer  
nosaltres, la mateixa Xènia, que és molt entenimentada ens hi ajudarà. 
Però.... si de veritat ho vols fer, també pots afegir-t’hi. Hi seràs molt benvingut!





A l’hospital...

-  Què li sembla, doctor, si l’Anna fes de 
castellera? – pregunta la mare que 
encara no s’ho acaba de creure.

- Em sembla molt bé! Això vol dir 
que té coratge, vol ser com els altres 
amics i s’hi esforçarà per aconseguir-
ho. Molt bé, Anna! Però.... seny! Si un 
dia no et trobes gaire bé, et quedes 
a casa, no facis imprudències. Però 
jo vull que m’aviseu i poder venir a 
veure-us  i ajudar a fer pinya, de tant 
en tant!

Als assajos de seguida la Ruth, que és molt àgil, vol destacar i desplaçar 
l’enxaneta, la Mar. En Manel s’empipa i li diu molt seriosament:

-  Ruth, saps quin és l’esperit dels castells? Tots som necessaris, però nin-
gú és protagonista. Tan important és la pinya com el tronc o l’enxaneta. 
Si falla la base o el tronc, cau el castell, de fet, ja no es pot ni carregar. 
O sigui que això és la primera lliçó que has d’aprendre aquí. Tots som 
iguals i tots som igualment imprescindibles. Si un no ho fa bé, cau el 
castell, que li cal la força, l’equilibri, el valor i el seny de tots!



Tots els nens s’ho  
escolten amb atenció  
i obliden els  
protagonismes  
per concentrar-se  
en carregar el castell. 





L’Anna, tot i què s’ha pres el suc màgic, es cansa 
una mica, però és el primer dia i segurament 
aviat s’hi acostumarà a fer més exercici. 

-  Què contenta estic, pare, de fer el mateix dels 
meus amics! La Xènia ha estat molt pendent 
de mi i tots m’han ajudat perquè volen que 
segueixi amb la Colla dels Xiquets. Segur que 
podré fer-ho!



A la propera Festa Major els Xiquets tenen tres castellers nous. L’Anna, el pare  
i la Ruth s’han posat les camises vermelles amb l’escut, la faixa i el mocador  
i es disposen a seguir les instruccions d’en Manel. La pinya es va formant, amb  
el pare ben col·locat de contrafort, els agafa-peus, els tapaforats, les crosses  
i comença a carregar-se el tronc. Quan sonen les gralles, vol dir que el castell 
està bé. Es fa un gran silenci per no desconcentrar els castellers i es carrega el 
pom de dalt, on son la Xènia, l’Anna, i la Ruth, cadascuna al seu lloc, on mana 
en Manel. Finalment, la Mar amb el seu casc fa l’aleta! Quina emoció!

Tots son feliços, castellers i públic, d’haver carregat el castell feliçment, amb 
la col·laboració de tots! La Berta està entusiasmada i vol fer-se gran aviat per 
poder fer castells com la seva germana. Però la més feliç de tots és l’Anna, que 
sap el que li ha costat d’aconseguir-ho. La seva família, avis, tiets i cosins i el 
doctor, que també s’ha afegit a la pinya, se la miren amb orgull de veure-la tan 
valenta! 

 
 - Visca el Xiquets de Vilaflorida!

Fi





Les malalties metabòliques hereditàries o errors congènits del metabolisme 
estan causades per alteracions genètiques (mutacions). Donen lloc a pro-
teïnes anòmales, on l’estructura i, per tant, la funció estan alterades. Com a 
resultat, el metabolisme (conjunt de processos que es realitzen en els éssers 
vius per a mantenir la vida) s’altera, i això causa una funció anormal de 
cèl·lules i òrgans. En general, són malalties greus, sovint multi-sistèmiques, 
amb especial afectació del sistema nerviós, per la qual cosa poden implicar 
càrregues familiars i socials importants.

S’han descrit fins ara unes 700 malalties metabòliques hereditàries, cada 
una d’elles molt poc freqüent, per la qual cosa s’anomenen minoritàries o 
rares (menys d’un nadó en 2.000 nens nascuts vius), però considerades en 
el seu conjunt, la seva freqüència és elevada (1 nadó per cada 1000-1500 nas-
cuts vius). La malaltia de Xarop d’Auró i la fenilcetonúria (PKU), que tenen 
dues de les nenes del conte, són malalties metabòliques hereditàries. 

Les estratègies de tractament són molt variades, i algunes realment efica-
ces. Poden implicar la utilització de fàrmacs orfes i de dietes especials que 
eviten l’acumulació de metabòlits tòxics, corregint en part l’alteració meta-
bòlica. Això implica un tractament amb dietes baixes en aliments amb gran 
contingut en proteïnes (carn, peix, ous, llet i derivats), que són substituïts 
per una fórmula especial (en el conte “suc del Capità PKU” o “suc de Xarop 
d‘Auró”), que no conté les substàncies perjudicials, però sí totes les altres 
que són necessàries per a la nostra salut. El diagnòstic i tractament precoç 
d’aquestes malalties pot millorar en molts casos la seva qualitat i esperança 
de vida i pot evitar, de vegades, greus seqüel·les.



Malaltia de Xarop d’Auró: Error congènit del 
metabolisme de tres aminoàcids (leucina, 
isoleucina i valina), que causa l’acumulació en 
plasma, orina i teixits d’uns compostos neuro-
tòxics, que fan olor de xarop d’auró (i donen 
nom a la malaltia).

PKU o fenilcetonúria: Error congènit del 
metabolisme de la fenilalanina, que causa 
l’acumulació d’aquesta substància en sang, 
orina i teixits, i afecta especialment el cervell. 



Aquest conte vol explicar com quan un nen/a vol aconseguir una 
fita important, com carregar un castell, encara que tingui una limi-
tació, amb molt d’esforç i seny, ho pot assolir. També vol destacar 
la tasca dels pares i educadors, que eviten la sobreprotecció dels 
nens i faciliten així la seva integració en la societat.  Així com un 
castell només es carrega amb l’ajut de tots, però sense protagonis-
mes, a les coses importants, com les malalties metabòliques, els 
cal la col·laboració de tothom (pares, germans, avis, escola, amics, 
metges, dietistes, bioquímics, etc.) per tal de assolir una bona qua-
litat de vida dels nens que les pateixen. 



Més informació sobre les Malalties Metabòliques Hereditàries
www.guiametabolica.org

Més webs:
www.pkuatm.org

A l’Anna i tots els altres nens i nenes amb malalties metabòliques here-
ditàries.
A totes les famílies d’aquests nens que amb la seva dedicació i coratge 
milloren la seva qualitat de vida. 
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