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Autor/a: Yomi 

Una habitació a mig il·luminar 

 

Barcelona, 4 de juliol del 2021. 

Estimat lector, avui t’explicaré la meva història, però t’adverteixo que et farà 

aflorar un miler d’emocions. 

 

Tots els esdeveniments van començar al llevar-me, un matí a les 6 de la 

matinada. Aquell dia en l’instant en que vaig passar per la porta vaig arribar a 

un indret totalment insospitat. 

 

Aquella matinada em trobava sense ganes de fer res, amb molta preocupació 

pel que anava a succeir aquest dia, ja que no sabia on m’havia adentrat. 

 

No sabia que fer i em trobava totalment perduda, un peix fora de l’aigua, sense 

poder respirar i en un món en el qual mai m’havia imaginat estar. 

 

El primer que vaig pensar a fer va ser rentar-me la cara, les mans i anar-me’n 

a  menjar i desitjar que tot el que vingués desprès anés bé, que tingués una 

vida amb algunes bones amistats, poder alegrar-me en els meus mals 

moments, tenint en compte que tinc al meu costat persones, amb les quals 

passar una bona estona. 

 

Lector 

Cr/ Il·lumina’m 
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També desitjava poder avançar, ja que era com si hagués tornat a començar 

una nova vida, com si tot el que havia fet anteriorment ja no tingués cap sentit, 

vaig haver de marxar i deixar els meus pares, els meus germans, totes les 

meves amistats i emprendre un nou viatge, amb un destí, el qual desconeixia. 

 

Vaig passar per la porta de l’habitació amb una doble sensació de por i il·lusió 

que em recorria per tot el cos transformant-se en un grapat de nervis. 

 

En el moment en el que vaig traspassar la porta, vaig observar que em trobava 

en un lloc obscur, sense ninguna ànima que em parlés i ninguna llum que 

m’il·luminés. 

 

No sabia on m’havia endinsat. Dubtava si era una bona idea, si arribaria allà on 

volia arribar, si coneixeria algú allà, amb el qual poder aprendre com poder 

arribar on volia, algú que m’ajudés a emprendre el vol en la meva vida. 

 

Vaig passar uns dies amb totes aquelles emocions, de les quals només volia 

desprendre’m, ho necessitava per continuar endavant. 

 

En aquell moment és quan vaig decidir que havia de començar a buscar alguna 

sortida d’emergència (sempre hi havia alguna, en qualsevol lloc i jo, la volia 

trobar). 
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De sobte a l’habitació va sorgir una llum minúscula que provenia d’una 

cantonada, la llum era tan potent que em va encuriosir per anar a veure-la, em 

va bategar el cor tant fort que no em vaig poder resistir i m’hi vaig acostar. 

 

Vaig mirar a través de la llum i vaig veure que allà hi havia un ocell. L’ocell 

estava ferit en una ala i per tant no podia aprendre a volar, però tot i això ho 

intentava. 

 

La seva mare estava al costat encara que no feia res, el mirava des de darrera 

d’un amagatall, ja que volia que abans d’anar a ajudar-lo pogués entendre que 

per tot ens hem d’esforçar. 

 

L’ocell ho va intentar mil cops, fins que es va desil·lusionar i volia donar-se per 

vençut. La mare s’hi va acostar i va veure que l’ocell estava plorant, ja que el 

seu esforç no havia donat cap fruit. 

 

La mare el va abraçar i li va dir “Mai et rendeixis, res vindrà a la primera. Totes 

les persones que actualment han arribat a l’èxit han tingut moments bons com 

a conseqüència dels dolents. Sóc conscient de que es molt difícil, però mai et 

rendeixis, continua esforçant-hi i veuràs que tot arribarà, potser més tard del 

que tu t’esperaves, però arribarà.” 

 

L’ocell va continuar esforçant-s’hi cada dia i jo em dedicava a mirar el seu 

progrés des de la cantonada de l’habitació, donat que la història era molt 
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entretinguda i emotiva per mi. La meva situació era molt similar a la seva i, per 

tant, jo en volia saber el final. 

 

Van passar uns mesos i per fi l’ocell va emprendre el vol per primera vegada, jo 

pensava que la seva història ja havia finalitzat, però estava totalment 

equivocada. 

 

L’ocell va aprendre a volar, s’hi va alegrar, sí, però encara que no volia parar 

d’esforçar-se en aquell moment. Volia ser un dels ocells més ràpids de la 

història i, per tant mai va desistir fins un dia va passar una desgràcia que em va 

estripar el cor. 

 

L’ocell estava volant a punt de batre el rècord que volia aconseguir i, de sobte 

en el moment en el que va girar el cap per saludar la seva mare que estava 

entre el públic, un avió estava davant seu i s’hi va xocar. 

 

L’ambulància “Prepared Wings”; per accidents de vol va arribar, el volien 

portar a l’hospital, però en arribar a l’aparcament va morir. 

 

En el moment d’aparcar, l’ambulància va arribar al final del seu trajecte i la vida 

de l’ocell, també. 

 

Va arribar a ser l’ocell més ràpid de la història i un exemple a seguir per tots. 
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Quan va morir tots els ocells del món van fer 3 minuts de silenci per 

commemorar la seva mort, tot el seu esforç, que havia fet història i a més, el va 

dur a aconseguir que el seu somni es fes realitat. 

 

Aquella escena em va emocionar i alhora em va fer reflexionar, jo d’alguna 

manera també tenia una ferida a l’ala i ja era hora per curar-la. 

 

Vaig començar a buscar una sortida i en el moment en el que la vaig trobar, 

vaig sortir amb tanta alegria que la mitat de l’habitació on estava es va 

il·luminar. 

 

Vaig pensar que el primer que havia de fer era aprendre l’idioma d’alguna 

manera i conèixer millor com era la gent que allà hi havia. En aquell moment 

vaig veure que hi havia un programa anomenat “Voluntariat per la llengua”, el 

qual tractava de quedar amb una persona resident i parlar amb ella en la 

llengua que pertocava. 

 

Vaig pensar que seria divertit conèixer gent nova i  aprendre a parlar alhora. 

Vaig començar a curar la meva ala ferida, vaig començar a créixer, començar a 

mostrar qui sóc. 

 

M’hi vaig apuntar, vaig aprendre una nova llengua, vaig fer noves amistats i 

vaig aprendre coses noves que abans desconeixia. 
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En el moment en el que vaig acabar el voluntariat, vaig tenir una mica 

d’angoixa  de  saber que ja no es tornaria a repetir aquella experiència, ja que 

com l’ocell no només volia aprendre a volar. Volia pujar un altre nivell en la 

meva vida i anar millorant mica en mica fins l’últim moment. 

 

A l’habitació encara li faltava la meitat per poder dir que s’havia il·luminat 

completament, encara que jo sabia, que això mai anava a passar, encara volia 

seguir endavant i ser millor en tot el que pogués. 

 

“Amb aquesta història el que volia era explicar que mai us heu de rendir, no sé 

com et dius ni qui ets, però sóc conscient de que tu pots seguir millorant la teva 

vida. 

 

Pots pensar en aquest moment o en un futur que ja no vals per res, cosa en la 

qual no hi estic d’acord, tots valem i tots podem millorar siguem com siguem i 

amb els cognoms que tinguem. 

 

Sé que si tothom fa tot el que pot, al final tots podrem canviar el món. 

 

Cal que continuem seguint millorant els nostres talents per poder arribar a ser 

la persona que volem, encara que el que segurament tots farien seria voler ser 

la millor persona possible. 

 

No et preocupis, siguis com siguis, segueix sempre endavant i mai deixis que la 

vida et freni. 
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Tal com en la història anterior, empren el vol, per moltes ferides que tinguis 

amb esforç i paciència tot es pot aconseguir i superar.” 

 

-Atentament: 

 

-Un entusiasta del aprenentatge- 

 

 


