
Pseudònim: ELS ECOLOGISTES 

EL COLOR DE LA PRIMAVERA 

L’Arnau era un nen nou a la classe dels dofins, era alt i esprimatxat com un 

espàrrec, amb el cabell rinxolat i ros com un dia de sol i tenia els ulls grossos i 

rodons però... no hi veia. I és que l’Arnau era cec de naixement. 

Els seus pares sempre l’acompanyaven fins a la porta de l’escola i el deixaven a 

mans de la Laura, la nostra professora, que el portava fins a la classe. De 

vegades feia servir un bastonet blanc plegable que treia d’una de les butxaques 

del seu enorme abric vermell i el bellugava d’un cantó a l’altre arran de terra per 

comprovar que en el seu camí cap alguna direcció no hi trobaria cap obstacle. 

Era tímid i no parlava gaire amb els companys, però em donava la sensació de 

què devia ser un nen amb molta imaginació perquè li agradava escoltar amb 

atenció les històries que ens explicava la senyoreta Laura, cada vegada que ens 

portàvem bé i aconseguíem acabar les feines a temps. A més a més, reia 

obertament quan algú explicava alguna anècdota i es quedava pensatiu mirant 

cap a l’infinit quan llegia un d’aquells estranys contes en 3D que portava a la 

motxilla. 

Encara no havia tingut l’oportunitat de conèixer-lo profundament, fins que un dia 

la senyoreta Laura em va demanar que l’ajudés a realitzar unes activitats del 

llibre de matemàtiques i em vaig seure al seu costat. L’Arnau va treure aquella 

estranya màquina d’escriure amb una placa metàl·lica de la marca Perkins i em 

va demanar que li anés llegint els enunciats en veu alta, mentre ell picava ràpid 

algunes tecles i anava apareixent un foli amb diferents signes. 

- Oh! És molt divertit, sembla que siguis un músic! 



- Un músic? – va preguntar sorprès mentre arrufava el nas. 

- Sí, un pianista! A més a més, alhora que piques el teclat va sortint una mena 

de partitura musical! 

A l’Arnau li va fer molta gràcia el meu comentari i em va explicar que aquells 

puntets en relleu servien per llegir paraules. Des d’aquell moment ens vam fer 

molt amics. Sempre reia amb els meus comentaris i jo gaudia veient com ell 

s’anava convertint en el meu millor amic. 

 

 

Un dia la mestra ens va demanar que féssim una redacció en parelles, havia de 

ser una redacció sobre la primavera i jo vaig demanar fer-la amb ell. 

- “A la primavera surten flors de mil colors, el sol brilla amb més intensitat i el cel 

torna a ser blau clar, el meu color preferit...” 

L’Arnau no va poder aguantar el riure i va tallar de cop la meva concentració. 

- No t’agrada, Arnau? 

- Dius coses molt estranyes per mi! Jo no sé com són les flors de colors, ni com 

és el blau del cel... 

- Perdona Arnau... ho he fet sense voler...  tens raó, la redacció l’hem de fer entre 

els dos i... 

- Riiiiiiinnnng! – va sonar el timbre de classe. 

- Molt bé, nens – va interrompre la senyoreta Laura – continuareu la redacció el 

proper dia. 



L’Arnau em va convidar a berenar a casa seva, vivia a prop d’un bonic parc on 

tots els nens i nenes del barri es reunien per jugar després de l’escola i com feia 

una tarda fabulosa, vam decidir fer una volta abans d’anar a casa seva.  

- Vols que t’expliqui com és la primavera? – em va preguntar de sobte l’Arnau. 

- Jo ja sé com és la primavera! – vaig afegir jo una mica desconcertada. 

- Saps com és la primavera amb els ulls oberts, però no saps com és la primavera 

si els tens tancats... 

Vaig tancar els ulls, olorava a herba fresca, el vent bufava suau mentre jugava 

amb els meus cabells, el sol acariciava lleuger les meves galtes, el cant dels 

ocells es barrejava amb la remor dels nens que jugaven dins del sorral, tot 

canviava al meu voltant... podia percebre més coses, sentia cada soroll, cada 

moviment, havia descobert una nova primavera! 

 

“Tant de bo tothom pogués veure amb els ulls del cor”. 

Classe de 4t D de l’escola Arrels Blanquerna 

 

 

 

 


