
El viatge començava amb una estada amb la família, reunint-se tots plegats. Dins la maleta hi havia un munt de coses que 
podien compartir amb els avis, oncles i cosins.

La foscor d'aquells dies la feia sentir petita. Estava trista perquè 
en aquell mateix instant sabia que res tornaria a ser com 
abans. Sentia com si ningú més la pogués entendre; com si tot 
hagués perdut, de cop, la lògica i el sentit.  Una sensació de 
caos, impotència i ràbia. En aquell moment tot havia canviat.

Aquella nit abans de dormir, va observar la maleta que 
havien fet servir els seus pares per fer viatges plegats. 
Va cridar al seu germà. Potser, aquella maleta seria l'inici 
d'un llarg viatge, l'aventura que des d'aquell mateix 
moment els estava esperant a tots dos.

La gent propera mostrava el seu 
efecte i, a mesura que passaven 
els dies, tot semblava tenyir-se 
d'un color especial.

S'endinsaven per camins i paisatges 
que no havien vist mai i, alhora, 
intentaven ajudar-se mútuament 
per no perdre's.

El camí, a vegades, era pedregós però 
sempre trobaven la solució i la il·lusió per 
poder seguir caminant.

A mesura que avançava el viatge, 
l’aprenentatge era més constant. 
Cuinaven, rentaven, 
s'organitzaven, es gestionaven els 
seus propis recursos,... una expe-
riència que mica en mica els feia 
créixer.

L'aventura seguia, fent diverses parades amb amics i 
companys. Amb ells, compartien experiències i això 
els ajudava a fer-se més grans. Durant aquesta aventura, inten-

taven no deixar de fer coses que 
els enriquien i feien créixer pro-
fessionalment. Per ell podia ser 
estudiar enginyeria, per ella fer 
un curs de disseny i compartir 
aquesta motivació amb els seus 
companys.

No sabien on els portaria aquell 
llarg viatge, però estaven segurs 
que continuarien caminant 
amb força i optimisme, ja que 
aquelles estrelles els ajudaven 
cada dia a seguir endavant.

No tenien por. En aquella maleta s'hi havien anat guardant tots els secrets per poder emprendre el camí amb força, valentia i 
optimisme. No semblava gens fàcil, però els dos tenien la certesa que se'n sortirien i sabrien seguir endavant.

A mesura que passaven els mesos les converses entre ells dos eren més intenses i feien la relació de germans més forta. Se 
sentien orgullosos de tot el que ja havien caminat junts.

Aquest conte és tan sols l’experiència que 
hem viscut a casa. Érem molt joves quan 
vam viure, en pocs mesos de diferència, la 
pèrdua del pare a causa d'un càncer de 
colon i la mare, amb un càncer de mama. 
La mort dels pares ens ha fet veure la vida 
d’una manera més optimista i amb molta 
més força. Des d’aquí, ens agradaria 
animar a totes les persones afectades a 
que segueixin tenint noves il·lusions per 
continuar sempre endavant.

el secret d'Una vida 
de tots colors... 

Cada nit, esgotats, contemplaven 
plegats el cel. En aquella maleta 
hi havia uns binocles per poder 
veure millor les estrelles. Sempre 
n'hi havia dues que brillaven més 
que mai.

La il·lusió per començar nous projectes els feia caminar cada 
vegada més ràpid i escalar amb facilitat indrets rocosos. 
Adoptaven responsabilitats i prenien decisions quan no sabien a 
quina direcció els durien. 
 


