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a sirena es va despertar amb mal
d’esquena i molta set. No es recor-
dava de res. Va moure els braços, va

bellugar la cua. Estava cruixida. Va reme-
nar el cap, va fer brandar la seva cabellera
llarga i rossa. Va ser llavors que va enten-
dre que les coses anaven mal dades: els ca-
bells eren ben eixuts. I ella, poc o molt,
sempre els duia molls. Ni que fos una mi-
ca molls.

Es va fregar els ulls i va comprovar que
no era al seu cau, que no nedava en les ai-
gües familiars de sempre ni descansava so-
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La sirena sense veu

bre un llit de roca. Allò semblava una ha-
bitació tancada, i només hi entrava un fil
de llum per una escletxa que hi havia al
sostre. Va arrossegar-se uns quants metres.
Què hi feia, empresonada a la bodega d’un
vaixell? Es va anar acostumant a la foscor
del lloc. Va veure unes cordes enrotllades
que semblaven serps adormides; unes xar-
xes foradades. I res més. Estava ben sola.
Sola i molt enfadada: ella era una criatura
lliure, la filla del mar! Qui havia estat el
penques que l’havia fet presonera? No l’hi
perdonaria mai! Mai de la vida. L’hi faria

pagar, s’ho havia ben promès! I tant que
sí!

La sirena no recordava res del que havia
passat. Potser li havien disparat una subs-
tància adormidora? No entenia com li ha-
via pogut passar. Això no anava així, tot al
contrari: ella cantava i els qui acabaven
presoners del seu cant, del seu encanteri,
eren els mariners, que volien abraçar-ne la
bellesa, enfonsar el nas en els seus cabells,
fer-li petons al front.

Cantar, sí. Ho va provar. La sirena tenia
la veu més bonica que s’havia sentit mai.

SUSANNA OLIVEIRA

iuen que les crisis són
oportunitats. Amb aques-

ta premissa i la ferma convicció
que hem de començar a canviar
algunes coses com a societat el
periodista Gaspar Hernàndez i
l’escriptor Jordi Llavina ens pro-
posen una altra manera de veure
–o mirar– el món, i fer-ho des de
ben petits. És per això que fa dos
anys van iniciar una aventura
que els ha portat fins a la literatu-
ra infantil amb una proposta,
editada per Estrella Polar, i vint
Contes per ser feliç.

No hi ha res com la màgia d’un
conte per arribar a un infant, fer-
li obrir els ulls com taronges,
provocar-li un somriure o fer-li
badar la boca... però, i si a més li
proposem una altra manera de
veure i relacionar-se amb allò
que l’envolta? Aquesta és la idea
de Contes per ser feliç, històries
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Un món feliç
Vint contes de la mà de Jordi Llavina i Gaspar Hernàndez que volen ser un «pack»
pràctic d’educació emocional per a pares i fills

màgiques, on apareix un llarg
bestiari, i que més enllà d’entre-
tenir vol ser una eina perquè els
més petits s’enfrontin a la por,
l’autoestima, la ira, la tristesa, la
timidesa, la paciència o el diàleg.
Un pack pràctic d’educació emo-
cional. Una manera de cultivar
de ben petits la intel·ligència
emocional que ens proporciona
aquells recursos necessaris per
fer front a la vida adulta.

Eines pràctiques
El periodista Gaspar Hernàndez
s’ha dedicat professionalment
els últims anys, des de la vessant
més pràctica i divulgativa, al
món de les emocions a través del
programa L’ofici de viure de Cata-
lunya Ràdio, i ha obtingut un
gran èxit editorial amb la seva
primera novel·la, El silenci –pre-
mi Josep Pla 2009–. També el
vam poder veure a la petita pan-

talla amb el programa Bricolatge
emocional. Ha viscut, com diu
ell, envoltat de psicòlegs. Contes
per ser feliç és una nova oportuni-
tat, explica, de transmetre i fer
arribar als lectors les millors ei-
nes que ha après dels professio-
nals que han passat pels seus
programes. Ha estat el responsa-
ble de definir la ruta del llibre i
les eines pràctiques que es pro-
posen al final de cada conte.

Jordi Llavina, escriptor, crític li-
terari i col·laborador habitual del
programa L’ofici de viure, ha imagi-
nat les històries que serveixen de
fil conductor per a aquest propò-
sit. Una feina, reconeixen els au-
tors, que ha estat llarga i laboriosa
perquè finalment un escorpí aju-
di, pares i fills, a gestionar la por,
perquè una sirena sense veu ens
permeti controlar els moments
d’ira, o un gat vell ens desveli en
què pot consistir la felicitat.

«CONTES PER SER FELIÇ»
Autors: GASPAR HERNÀNDEZ I
JORDI LLAVINA
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 200
Preu: 17,95 €

Un recull de contes pensat
perquè grans i petits llegeixin
junts i parlin de les coses que
els preocupen. El llibre incor-
pora unes eines pràctiques al
final de cada capítol per
aprendre a gestionar les emo-
cions.
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Cap ocell meravellós no podia igualar-la.
Es va escurar la gola i es va disposar a can-
tar. Qui fos que l’havia engabiada allà so-
ta, de seguida la sentiria i la deixaria anar.
Ningú que tingui una veu tan bonica no
pot viure dins el cau més amagat d’un vai-
xell.

La veu va sortir dels llavis de la sirena
fent un grinyol desagradable. Es va tornar
a escurar la gola, i ara el grinyol es va tor-
nar més ronc, encara més antipàtic. Estava
enrogallada, i de quina manera! Era per ai-
xò que havien aconseguit capturar-la, els

molt malànimes! No s’havia pogut servir
de l’encant de la seva veu, i ara jeia en un
catau pudent en què no hi havia res que
valgués la pena mirar!

Més enfadada encara, es va disposar a
colpejar amb la cua les parets de la bodega
per cridar l’atenció. Volia fer saber a tot-
hom, a tothom que hi hagués allà dalt,
que ella era una criatura lliure.

De seguida, però, es va adonar que allò
no serviria de res i que encara provocaria
que els seus segrestadors es fessin més
forts. No, res de cops de cua. Havia de

mantenir el cap ben fred.
Com li podia haver passat, a ella, tot ai-

xò? Què devia estar pensant, quan la van
fer presonera? Una vegada una vella sirena
li havia aconsellat: «El dia que no puguis
cantar, cuida’t prou d’exposar-te a la vista
dels homes de les naus. Pensa que la veu
és el teu escut i la teva arma.» No li havia
fet cas. S’havia constipat i li sortia una veu
nasal, i feia uns galls horribles... Quina ca-
lamitat! Amb aquells cants no sols no ha-
via enredat els mariners, sinó que havia
caigut en la seva pròpia trampa...

Gaspar Hernàndez i Jordi Llavina col·laboren per primera vegada en un llibre dirigit als més petits. / ORIOL DURAN

Pel llibre passa un ampli bes-
tiari: girafes, hipopòtams, gos-
sos, granotes, galls, cérvols,
cucs... Són els protagonistes de
molts dels contes o hi tenen un
paper destacat, però res no ha-
vien previst els autors sobre in-

cloure aquest ampli col·lectiu
animal abans de començar a es-
criure. «La primera història va
ser el conte de L’escorpí, que en-
capçala el llibre –explica Jordi
Llavina–, una història que em va
retornar a la infantesa, a un relat

del meu avi Joan sobre una expe-
riència que sempre em va im-
pressionar. I a partir d’aquí van
aparèixer sense voler la resta
d’animals.»

Em permetran que desveli la
conclusió final del llibre, on

se’ns proposa canviar les ulleres
amb què mirem el món: «Vivim
el present. Acceptem-lo sense re-
signació. Deixem que ens guiï.
Gaudim-ne, siguem flexibles.»
Un cant al positivisme en mo-
ments de desafecció.
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