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EL LLIBRE QUE VA CANVIAR LA MEVA VIDA 

 

Aquell llibre va canviar la meva vida.  

Va ser l’últim regal que quedava sota l’arbre de Nadal i, per la seva forma, no havia dubte del 

què era. Sempre m’havia agradat llegir: viure les vides d’altres persones, aventures fantàstiques 

en temps llunyans. No em podia ni imaginar com seria d’emocionant ser el protagonista d’una 

d’aquelles històries. 

Quan vaig esparracar el paper que l’embolicava, vaig veure les seves tapes de pell marró. No hi 

havia títol ni tampoc sortia el nom de l’autor. “Que estrany!”, vaig pensar. El vaig obrir i quina 

va ser la meva sorpresa quan em vaig adonar que totes les pàgines estaven en blanc. No hi 

havia res escrit. El vaig fullejar per assegurar-me’n i, mentre ho feia, va caure un tros de paper 

de dins. Deia: ‘Tu seràs el protagonista d’aquesta novel·la. Ara comença la teva història.’. Què 

volia dir allò? Segur que era una broma dels pares! O és que m’havia confós i no era un llibre i 

en realitat era una llibreta per escriure el meu propi diari? Sense donar-li més voltes, vaig 

tornar amb els altres regals i vaig començar a jugar amb els jocs nous. 

Aquella nit abans d’anar a dormir vaig tornar a fer una ullada a tot el que m’havien portat els 

Reis. La mare ho havia deixat tot al costat del meu llit. Anava a triar un dels llibres nous per 

començar-lo i allà el vaig veure, entre els altres. Amb la seva coberta de cuiro. Era realment 

bonic. Elegant. El vaig agafar i, gairebé sense adonar-me’n, el vaig olorar. Feia aquella olor tan 

especial de llibre nou! El vaig obrir i... ja no estava buit de paraules!!! Les primeres pàgines 

estaven escrites amb lletra impresa i explicaven fil per randa tot el que m’havia passat des del 

mateix moment que havia llegit la nota!!! Com podia ser? Era impossible!!! Ningú no l’havia 

tocat! Ningú. Ni tan sols jo. 

Em va costar molt adormir-me. No entenia què havia pogut passar. Volia que s’acabés el dia per 

veure si tornava a passar el mateix. I així va ser. Tot estava allà. Escrit. Els meus pensaments. El 

que havia dit i fet.  

Cada dia, quan arribava el vespre, les seves pàgines s’omplien de la meva vida. I jo era feliç 

sabent-me el protagonista d’aquella obra.  



 

Un dia, però, vaig sentir molta por i una suor freda em va recórrer tot el cos: les pàgines del 

meu llibre s’estaven acabant.. Què passaria ara? Al final de les novel·les s’acaben les històries. 

La meva història s’estava acabant? Em moriria???!!!  

No podia ser. Els dies passaven i els fulls s’esgotaven. Un dia més. Una pàgina menys.  No volia 

perdre la meva família, els meus amics.. M’agradava la meva vida. D’acord que no era un 

superheroi però era feliç. No vivia aventures increïbles però reia, plorava, jugava, aprenia. Vivia!  

Aquell dia em vaig despertar sabent que només em quedava un full. Vaig decidir que, si havia 

de ser l’últim, seria inoblidable. No faria res de particular però intentaria que la gent que 

m’envoltava i estimava fos més feliç.  Vaig veure els meus pares riure com feia temps que no ho 

feien. M’ho vaig passar més que bé mai amb els meus amics. I jo, amb ells, estava tan content 

que fins i tot em vaig oblidar del llibre. Només hi vaig tornar a pensar quan va ser hora d’anar a 

dormir. Els pares em vam venir a dir bona nit i els seu petons em vam semblar els més dolços 

del món. Un cop sol a l’habitació el vaig agafar i, abans d’obrir-lo, vaig recordar tot el que havia 

viscut, especialment aquell darrer dia. Amb llàgrimes als ulls i un somriure als llavis vaig llegir 

l’última pàgina. Hi eren tots: el pare, la mare, en Xavi, l’Anna,... Tots. I ara, què? Com cada dia 

des de Reis, el meu llibre explicava com si fos una història el que m’havia passat aquell dia. Res 

d’especial. Sorprès, el vaig tancar i en fer-ho va caure un paper de dins. Era semblant al del 

primer dia. Se’m va fer un nus a l’estómac. Tenia por però l’havia de llegir. Només deia: ‘Tu ets 

el protagonista de la teva història. Tu escrius la teva vida’.  

I  tenia raó. No cal ser un superheroi. Només cal ser feliç. Vaig recordar-ho la resta de la meva 

vida. 

Els fulls tornaven a estar en blanc. 


