


Hi havia una vegada una nena, la Clàudia, 

que vivia en una casa molt gran enmig del 

camp amb els seus pares, germans i cosins. 

Tot i que tothom l’estimava i comptaven 

amb ella per a tots els jocs, la Clàudia no era 

del tot feliç perquè no podia fer tot el que 

feien els altres nens, com ara córrer, jugar a 

pilota i nedar en una piscina molt gran que 

hi havia al pati.  

S’havia de desplaçar amb una cadira de 

rodes i això la limitava una mica. 



- Vinga, anem a jugar a bàsquet! La Clàudia farà 

d’àrbitre, oi Clàudia?- deia la seva germana 

Mariona. 

- D’acord- contestava la Clàudia somrient... 

Al cap d’una estona en Gerard... 

- I si juguem a fet i amagar? La Clàudia para, no 

Clàudia? O prefereixes amagar-te amb 

nosaltres? 



- Uf! Amb la calor que fa! Per què no anem a 

banyar-nos a la piscina? Podríem jugar a 

Marco Polo! 

- Va, a Marco Polo!- cridaven tots a l’hora, 

menys la Clàudia, que els mirava amb una 

certa enveja.  

- Marco! -deia un, - Polo!- contestaven tots 

alhora i el que parava els havia de localitzar.  

Però la Clàudia no podia participar, perquè 

no sabia nedar. 

No li agradava gens, malgrat que el metge li 

havia recomanat que fes exercici a l’aigua i 

provés d’aprendre a nedar, que això li 

enfortiria les cames.  

Però ella no hi tenia gens d’afició i no es 

decidia a aprendre’n.  



Un bon dia, mentre els altres estaven 

jugant a futbol en una esplanada del pati, 

la Clàudia s’estava al costat de la piscina 

mirant l’aigua i va veure una granota verda 

que se la mirava atentament. 

- Què fas, Clàudia? Per què no vens amb mi 

a nedar? - va dir la granota. 

- Com és que saps el meu nom?- va 

preguntar-li la nena ben admirada. 

- No veus que jo visc aquí i us miro mig 

amagada cada dia quan us banyeu. Tu i en 

Joel sou els únics que no em feu gens de 

por, perquè els altres són una mica 

barroers i tinc por que em vulguin agafar 

per jugar amb mi i m’acabin fent mal... 

- Jo no te’n faria mai, de mal... Com et dius 

granoteta?- va preguntar la Clàudia. 



- Em dic Olívia i m’agradaria molt nedar 

amb tu, ara que estem soletes i ningú no 

ens molesta- va contestar la granota. 

- Es que no en sé, de nedar- va dir la 

Clàudia una mica avergonyida. 

- Però jo te’n podria ensenyar- va suggerir 

la granota. -Jo nedo molt re-bé! Mira’m! 

- Prou que ho veig- va dir la Clàudia, mirant 

com l’Olívia es desplaçava ràpidament d’un 

costat a l’altre de la piscina a tota marxa... 



- Per què no et decideixes a aprendre’n? 

Jo te n’ensenyaré i veuràs com després 

podràs jugar amb mi i amb els teus amics 

la mar de bé! 

- Vols dir que n’aprendré? – va dir la 

Clàudia pensativament.... 

- I tant! Treu-te la roba i vine amb mi- va 

contestar l’Olívia molt contenta de tenir 

una missió important, ensenyar a nedar la 

Clàudia. 



Aquesta es va deixar anar a l’aigua i l’Olívia li 

va començar a mostrar com havia de posar 

els braços i, sobretot, com havia de fer anar 

les cames. 

- Es que jo no tinc gaire força a les cames, 

saps? Per això em cal la cadira de rodes...- 

va dir la Clàudia. 

- Ja ho veig, però si nedes, te’n vindrà més. 

Perquè creus que jo tinc les cames tan 

fortes?  Perquè les faig anar, nedant tot el 

dia! 



- Va provem-ho! Com dius que haig de moure les cames? 

L’Olívia es va moure elegantment per l’aigua... d’un costat a l’altre de la piscina. Tu mira’m bé i prova de 

fer el mateix... 

- Però tu tens les cames del darrere molt llargues –va dir la Clàudia amb una certa admiració i enveja!- 

Així deu ser més fàcil nedar tan bé! 

- Sí que és més fàcil, però pensa que l’aigua és el lloc on jo em sé moure millor! No tinc gaire mèrit! Però 

tu també et podràs moure millor a l’aigua que a terra, ja veuràs com és més fàcil. Jo t’ensenyaré a 

bellugar-te amb gràcia a l’aigua. Veuràs que bé que s’hi va, és millor que caminar a terra ferma. 

I la Clàudia i l’Olívia es van passar una bona estona practicant. I l’endemà va ser la Clàudia que va buscar 

l’Olívia perquè li fes classe de natació i així un dia rere l’altre... 



L’Olívia nedava al seu costat vigilant que no 

es cansés i que posés les cames i els braços 

correctament...I així, van passar unes 

quantes setmanes, fins que un bon dia... 

- Mireu la Clàudia, si neda millor que 

nosaltres! Molt bé, Clàudia, mireu-la com 

neda i com fa anar les cames, si sembla una 

granoteta! Quina gràcia! 

- És que sóc una granoteta i tinc una amiga 

que me n’ha ensenyat i es diu Olívia! – va 

assegurar orgullosament la Clàudia. 



En Joel, que se l’escoltava atentament, li 

va preguntar: 

- I a mi, que em pot ensenyar a nedar? Jo 

també vull ser amic de la granota! Es diu 

Olívia? Oi que m’ensenyaràs a nedar a mi 

també, Olívia? 

- I a mi, i a mi- van dir els altres 

alegrement! - Tots volem aprendre a 

nedar com la Clàudia i l’Olívia!- van 

corejar els altres nens. 

De resultes d’això, l’Olívia es va convertir 

en la professora de natació de tota la 

colla. I aquell estiu van aprendre tots a 

nedar superbé, però cap va superar la 

Clàudia, que era la deixeble predilecta de 

l’Olívia. 



La Clàudia es passava moltes estones a la 

vora de la piscina, mirant els ocells i els 

insectes com venien a beure aigua. Fins i 

tot alguns hi queien al provar de beure i, si 

s’ofegaven, els nens els havien de treure 

amb un caçapapallones molt llarg. 

- Mira les libèl·lules i les abelles! Fins i tot 

un ratolí ha quedat atrapat quan bevia...  

- Sort que és petit ...-va comentar l’Adrià 

agafant-lo per la cua. 

- Has vist, Adrià, les orenetes com beuen 

tot volant? Baixen en picat i amb el bec 

agafen un glop i se’l beuen sense parar de 

volar. No sé com poden ser tan àgils. 

M’agradaria ser ocell! I volar pel cel!  



- Quin colom més gran! I tu, com te dius?- va preguntar un dia la Clàudia a un tudó que baixava d’un 

eucaliptus molt alt per veure aigua i se la mirava atentament quan nedava amb l’Olívia. 

- Jo em dic Amadeu i sóc un tudó, un colom salvatge- va contestar aquest.   

- Com és que no beus igual que les orenetes? –va preguntar la Clàudia. 

- És que elles són molt petites i lleugeres, beuen tot volant i amb una miqueta d’aigua en tenen prou. En 

canvi jo, mira si en sóc de bonic amb aquest collaret blanc i la punta de la cua negra. Peso més i necessito 

el meu temps per beure. Mentre volo, observo el món i tot el que belluga a sota meu. M’agrada enfilar-

me a aquest eucaliptus i mirar tot el que feu jugant al pati i, sobre tot, el que fas tu aprenent a nedar amb 

l’Olívia.  

- O sigui que em mires quan nedo?  

- M’agrada veure’t  contenta i feliç! M’agradaria poder ensenyar-te a volar amb mi i veuries el món com 

és de bonic i entendries moltes coses que ara ni t’imagines. Vols que ho provem? 

- No crec que pugui volar... si no puc ni caminar.... 

-Però pots volar amb la imaginació. Això segur que ho pots fer i jo te n’ensenyaré. Cada dia t’explicaré 

una història diferent que hagi observat tot volant i arribarà un dia en que tu les sabràs imaginar i les 

viuràs fins i tot millor que jo! Avui començarem... I tal dit tal fet! 



“Una vegada hi havia un cadell de lleó, PIM, 

que vivia a la sabana amb la seva mare i els 

seus germanets. Però en Pim no tenia gaire 

força, no corria ni jugava tant como els 

altres cadells … “bla, bla, bla... 

I així cada dia un conte... Va arribar un dia 

en que era la Clàudia qui explicava una 

història diferent a l’Amadeu i a l’Olívia, que 

se l’escoltaven atentament.  

Fins que un dia els altres nens s’hi van 

acostar i van quedar meravellats de les 

històries que explicava la Clàudia. 

El león PIM: http://www.guiametabolica.org/recurso/leon-pim 



 - D’on l’has treta, aquesta història, 

Clàudia? Qui te l’ha ha explicada? És el 

tudó o l’Olívia?- van preguntar 

bocabadats. 

- El tudó es diu Amadeu i també és el meu 

amic. Ell i l’Olívia van començar a obrir-me 

els ulls de la imaginació i ara sóc jo sola 

que cada dia m’invento una història 

diferent- va contestar agraïda la nena. 

Així va ser com la Clàudia aquell estiu va 

aprendre a nedar i va poder compartir 

jocs amb els seus amics. 



Però, el que és millor encara, va descobrir 

un món d’històries i contes, que 

s’imaginava i cada tarda explicava als altres 

nens, que, com que podien córrer i 

saltironar, no tenien temps per pensar-les, 

però que les gaudien molt quan ella les hi 

contava amb tot luxe de detalls.  

- Visca la Clàudia, cridaven a l’acabar. 

Però ella deia amb convicció:  

- Visca l’Olívia i l’Amadeu, que m’han obert 

els ulls de la imaginació! 



Aquesta història explica com una nena pot 

superar les seves limitacions gràcies als 

seus somnis, a les seves ganes de viure i a 

compartir les seves experiències amb els 

altres nens. 

Alguns nens i nenes i també adults no 

poden caminar, saltar o córrer degut a un 

conjunt de malalties poc freqüents que 

tenen un impacte devastador en les seves 

vides. No obstant, tots somnien en una vida 

sense límits!  

Dedicat a tots els nens amb una malaltia 

limitant que somnien... 
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