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Sóc la Muriel, una nena a qui
li agrada molt el mar. A la meva roca hi he fet un
amic, en Llamp, un corb marí que neda molt més de
pressa que jo per poder pescar els peixos que li
calen per alimentar-se.

Sóc en Llamp, un
corb marí que viu amb els seus
germans i amics a la vora de la mar.
M’encanta capbussar-me, pescar un
peix rere l’altre empassar-me’ls
sencers. Però tinc un problema, faig
pudor de peix i els meus germans no
volen jugar amb mi. Sort en tinc de la
Muriel que està disposada
a ajudar-me.

La Muriel era una nena que vivia amb la
seva família en una caseta al costat del
mar, amb un hort on cultivaven verdures
i fruites. Però la Muriel es passava el dia
a la platja, corrent per la sorra i saltant
d’una roca a l’altre. Tot i que era petita,
nedava com un peix.

Allà només sentia el clap de les
onades quan s’enfilaven a la
seva roca i observava les
passejades dels crancs, dels
peixets que nedaven a la vora i
l’anar i venir de les algues al
compàs de les onades.
Quan es cansava s’ajeia en una roca molt
grossa que hi havia no gaire lluny de la sorra,
però on no arribava el soroll de la gent i els
xiscles dels nens que es banyaven a la platja.

- Jo em dic Muriel i tu?
- Quin nom més bonic...
- Saps què vol dir? Significa “mar brillant”
en irlandès. M’ho va explicar el meu
pare que és qui me’l va posar. Ell sap
moltes coses del mar, perquè era
mariner.

Un dia que jeia a la seva roca després d’una
bona nedada, la Muriel va rebre una visita
inesperada.
Un corb marí se li acostà a poc a poc i se la
quedà mirant atentament girant el caparró.
- Hola corb marí, que vols jugar amb mi?
- Oi tant que m’agradaria... Com et dius?

- I tu? Encara no m’has dit el teu nom!
- A mi em diuen Llamp perquè nedo molt de
pressa.

- Jo també! Després farem una carrera, si vols
jugar amb mi. Ara que segur que em guanyes
per sota de l’aigua.
- Ja us he vist de vegades, a tu i als teus
germans o amics, bussejant... Sembleu
llampecs a dins de l’aigua.
- Vinga, que ja has descansat prou, a l’aigua
s’ha dit!

Els dos es van llençar de cap a l’aigua i
aviat la Muriel va sortir a respirar, mentre
que en Llamp, fent honor al seu nom,
creuava tota la platja per sota l’aigua.

- Molt bé, Llamp! I a sobre has pescat un peix
enorme i te l’has empassat com si fossis un embut.
No et farà mal, tot sencer?
- I ara, què dius! No veus que nosaltres mengem
molts peixos cada dia?
- Però tu no ets gaire gran per empassar-te un peix
tan gros, tot sencer!
- D’aquí una estona me n’empassaré un altre, ja
veuràs.

- Vols dir que no menges massa peixos? Fins i
tot en fas l’olor...
El corb marí va baixar el cap, tot confós i es va
llançar a l’aigua en sentir les paraules de la
Muriel. Aquesta es va quedar una mica
parada, però no hi va donar gaire importància
al fet que marxés tan de pressa, perquè ella li
havia dit de bona fe, allò de l’olor de peix.

L’endemà, mentre la Muriel era de nou a
la roca observant un cranc que caminava
de costat, va aparèixer novament en
Llamp.
Els altres corbs marins s’estaven molt
quiets mirant l’horitzó des d’una altra
roca més llunyana, però en Llamp va
acostar-se novament a la Muriel.

- Hola Llamp! Que vols que fem una altra
carrera avui? Mira que sempre em
guanyaràs tu, que vas com un llampec per
sota aigua!
- Hola Muriel! Després nedarem, però ara
m’agrada estar aquí dalt de la roca amb tu
i ser el teu amic.

- Quina sort que tinc! No hi ha gaires nenes que
tinguin un Llamp per amic! I els teus germans, no
et troben a faltar?

- No vull estar amb ells perquè se’n riuen de mi.
- No m’ho puc creure! I per què? Vols dir que no
t’ho imagines això?

- No, tu també ho vas fer l’altre dia, però sense
riure. Em vas dir que feia olor de peix... però de
bon rotllo...

- És que en feies, perquè com que et passes el
dia menjant-ne fins i tot en fas l’olor...

- No és això. Tots mengem el mateix, però ells
no fan olor de peix i jo sí. Tothom se’n riu de la
meva pudor... i no volen jugar amb mi... Fins i
tot em diuen Llamp Pudent!

- No agafis manies tu ara. Jo sí que vull
jugar amb tu!
- Gràcies, Muriel, ets molt maca. Però
d’aquí a una estona ja te n’hauràs cansat
de la meva pudor de peix. M’hauries
d’ajudar.
- I si no mengessis tant de peix? Si jo en
mengés tant com tu i a sobre cru, potser
també en faria de pudor... I si provessis
de menjar altres coses?
- Els corbs marins només mengem peix, i
molt, cada dia.

-

Bé, però si a tu no et va
gaire bé, potser podríem
mirar si trobéssim algun altre
animal de mar, crancs, pops o
musclos... No t’agradaria
menjar musclos? A casa els
fem al vapor i són boníssims!
- De pops no n’hi ha gaires i els
musclos s’han d’obrir.
- Però tu tens un bec
bastant afilat i corbat
que pot servir per
a moltes coses, no?

- Tu creus que no faria pudor si no mengés tant de
peix?
- Podríem provar-ho... L’hi puc preguntar al meu
pare que hi entén molt de tot el que es refereix al
mar. Potser ell te alguna idea brillant. Al nostre hort
hi tenim moltes fruites i verdures, que potser
t’anirien prou bé.

- No m’agrada la verdura, m’agrada el peix.
- A mi també m’agrada més el peix, però si no vols
fer-ne l’olor... algun invent haurem de fer... Hauràs
d’esforçar-te a provar altres coses... La mare
sempre m’ho diu, que s’ha de menjar de tot, i que
les fruites i les verdures són molt bones per a la
salut. Ara nedem una estona i després vens a l’hort
i provarem si t’agrada alguna cosa d’allà. Vinga, a
l’aigua va qui cau!

Avui la Muriel torna de la platja molt ben
acompanyada. En Llamp la va seguint tot
remenant la cua.
Les seves potes palmejades
serveixen més per nedar que
per caminar pel camí de ronda,
però l’hort de la Muriel és molt
a prop i de seguida hi arriben

- A veure, Llamp, què t’agradaria més provar, una
mica d’enciam?
- No està malament del tot...

- És boníssim. I si proves un tomàquet? Amb una
mica d’oli encara és més bo, però tu no tindràs oli
per amanir al mar, o sigui que és millor que no t’hi
acostumis. Ja no diguem el pa amb tomàquet,
però millor que mengis coses que les puguis
trobar sempre a prop de la platja.

- El pa amb tomàquet tampoc està malament...
Però com el peix...
- El més important és veure si amb aquest menú
de verdures, encara fas olor a peix... Avui hem
començat per les verdures i demà provarem les
fruites...
- Ara anem a la platja a refrescar-nos una mica i
juguem a esquitxar-nos, que m’agrada molt. A
veure qui esquitxa més l’altre... Jo et guanyo
segur, ja veuràs!-

- Però la meva olor és a peix passat! Per això no
volen jugar amb mi els meus amics.
L’endemà a la roca, la cita diària....
- El pare m’ha dit que té un amic amb la
síndrome de l’olor de peix i diu que potser és
el que tens tu. Ho ha mirat a Internet i diu
que quan menges peix, no el digereixes bé i
és per això que en fas l’olor. Potser és això el
que et passa a tu...

- No hi pensis més. El més important és solucionarho. Si ja no fas olor, tots voldran jugar amb tu i tot
anirà bé.
- Podríem trobar algun animal de mar que em fos
més fàcil de pescar que les verdures del teu hort?
- Mira que tens idees fixes... Li diré al pare que ho
miri. Demà provarem les fruites.

- El pare diu que del mar, el millor que pots menjar són
les algues, d’això en pots prendre tant com vulguis. Però
ara mirem les fruites, pomes, peres, préssec, tot això és
molt bo!
- Però haig de pujar fins a l’hort i jo visc al mar.
- Tens raó... També pots menjar carbassa i carbassó,
ceba, pebrot i pastanagues...
- I del mar, què en puc menjar?
- Mira que ets tossut, eh? Diu el pare que provis una
mica de cranc, però els peixos, ni olorar-los. Hauries de
fer-te vegetarià d’algues! Diu que són molt saludables!

- Hola Llamp! Avui tinc una bona notícia per a tu! M’ha
dit el pare que provis de menjar fulles o fruits de
coriandre, que fan molt bona olor i no es notarà l’olor
de peix.

- I on el trobo jo, el coriandre?
- Nosaltres en tenim al pati i en puc plantar més a la
vora de l’aigua, a sota del camí de ronda. Així en pots
agafar sense allunyar-te massa de la platja.

- Ets molt maca, Muriel! Et trobaré molt a faltar quan
me’n vagi a migrar.
- Podries no marxar gaire lluny. Aquí no fa fred i jo vinc
a la platja fins i tot a l’hivern, quan surto de l’escola.

Tal dit, tal fet.
La Muriel va plantar unes mates de coriandre vora
el mar i en Llamp es va acostumar a menjar la fruita
i la verdura que ella li preparava cada dia abans
d’anar a l’escola. Algun dia, però, no podia estar-se
de menjar algun peix, encara que molt menys que
abans.
Quan acabava, anava a les mates de coriandre i
s’empassava algun fruit o trossets de fulles. Mai
més va fer pudor de peix i va poder jugar tant amb
els seus companys com, sobretot, amb la Muriel,
que s’havia convertit amb la seva inseparable
amiga.

I conte contat,

ja s’ha acabat!

La trimetilaminúria o síndrome d’olor a peix és un error
congènit del metabolisme. Es caracteritza per l’olor a peix
passat que desprèn la persona que la pateix, degut a
l’excessiva excreció en orina, suor i alè d’un compost volàtil, la
trimetilamina. Aquesta es forma a l’intestí per la degradació
bacteriana de diversos productes de la dieta que contenen
colina (precursora de la trimetilamina), com peix
(especialment el peix blau), i també ous, fetge i llegums (cols).
Tot i que la trimetilaminúria ha estat considerada com una
condició benigna, pot causar molts problemes socials al nen,
adolescent o adult que la pateix, amb l’angoixa que això pot
comportar per a ell i la seva família.
La trimetilaminúria no té un tractament curatiu actualment.
No obstant, la dieta adequada exempta de colina i alguna altra
mesura addicional poden alleujar els símptomes i millorar la
qualitat de vida dels que la pateixen.

