
Els tres erros de la Inés 

Vet aquí una vegada una nena de 12 anys que es deia Blanca, era de mida reduïda 

amb uns preciosos ulls verds, era una persona molt alegre i positiva, una qualitat 

admirable per una noia amb leucèmia. Ella viva a un petit poble, però va haver de 

mudar-se a Barcelona per la quimioteràpia. Jo em dic Inés i era "amiga" seva. 

Ens vam conèixer el primer dia d'escola, la vaig veure i em va cridar l'atenció, no tots 

els dies veus a una nena sense cabells al cap. La Blanca estava sola i vaig decidir 

apropar-me per fer-li companyia, ella em va mirar i va somriure: 

-Hola! Em dic Blanca- va exclamar entusiasmada. 

-Encantada! Jo em dic Inés-vaig dir amablement. 

- Sí si us plau, soc nova i no sé ben bé on estan situades les aules.-va respondre. 

Mentre caminàvem cap a la classe vaig pensar que potser ella tenia càncer, o que 

potser ella era calba i ja. Llavors vaig preguntar-li sense vergonya: 

- Una pregunta, tens càncer? 

-Sí, però soc molt normal, no et pensis el contrari.Inés, m'agradaria que ningú s'enteri 

de que tinc una malaltia, si pregunten quelcom jo soc calba perquè sí- va dir fluixet. 

-És clar! Per la meva boca no sortirà cap paraula.-vaig dir una miqueta confosa. 

Aquest va ser el meu primer error, guardar el "secret", les enfermetats no són un tema 

pel qual avergonyir-se, però en defensa meva ho vaig fer perquè si jo vaig deduir que 

ella tenia leucèmia tots els meus companys farien el mateix, oi? Doncs no, quan vam 

arribar a la classe i la Blanca va passar per la porta tots els ulls la miraven a ella, 

precisament al seu cap, jo vaig notar certa tensió a l'ambient i a la Blanca angoixada, 

va seure i encara les mirades es dirigien cap a ella amb ulls jutjadors. De debò que a 

ningú li va passar pel cap que ella tenia càncer? Podrien ser més comprensius i no 

jutjar-la d'aquella manera. Quan va sonar el timbre tots vam fugir cap a la porta per 

anar al pati, però em vaig adonar que la Blanca no es va moure: 

-Em quedaré aquí una estona-va dir la Blanca que sabia que l'estava mirant des de 

la porta. 

-D'acord!-vaig respondre mentre corria rapidament per anar al pati. 

Des del pati vaig aixecar la vista per mirar que feia la Blanca a la classe. La vaig veure 

llegint una nota que treia del seu calaix. No li veia ben bé la cara, però vaig intuir que 

tenia una mena de cara de preocupació, no li vaig donar molta importància i vaig anar 

a parlar amb les meves amigues. Poc temps després quasi tota la gent del pati va 

pujar les escales a correcuita per dirigir-se a la meva classe, no em vaig preocupar 



gens ni mica, no m'imaginava per res d'aquest món el que succeiria. Els nens i nenes 

van començar a empentar a la Blanca, la van llençar a terra, li van escupir a la car i al 

cap, des del pati s'escoltaven els insults tan cruels: "calba fastigosa" "quin fastig" 

"t'odio" i paraules més fortes que ma mare no em deixa pronunciar. I jo que vaig fer? 

Absolutament res, vaig començar a plorar, pensant que jo patia més que ningú, no 

em vaig adonar que una persona tenia una enfermetat molt greu i a sobre els seus 

companys, li feien patir més per aquesta malaltia. Aquest va ser el meu segon error, 

no vaig fer res quan una injustícia estava ocurrint a prop meu. Tota la setmana els 

meus companys van continuar fent el mateix, pegant a la Blanca a les hores de pati. 

Jo no vaig dir ni una paraula sobre el tema, cosa de la qual m'enpenediré tots els dies 

de ma vida. Una tarda sortint de l'escola, la Blanca em va preguntar si podia 

acompanyar-la a l'hospital, jo li vaig dir que no, que tenia molts deures. Aquest va ser 

el meu tercer i últim error, el pitjor en la meva opinió. En aquella tarda a l'hospital, 

podria haver passat uns últims moments amb la meva amiga. 

Quan va venir la professora al dia següent va donar la pitjor notícia que mai havia 

escoltat. La mestra va dir trista: 

-Ho sento nois, la vostra companya Blanca va perdre la vida ahir a la tarda. 

L'ànima em va caure als peus i vaig començar a plorar del dolor que sentia. Llavors 

em vaig eixugar les llàgrimes i vaig aixecar-me: 

-Vosaltres us veu riure d'ella, la veu maltractar quan tenia leucèmia!-vaig cridar 

senyalan't amb el dit als meus companys i companyes. Ells van fer un petit riure i em 

van dir 

-No vas tenir un altre moment per dir-ho- va dir-me una noia amb veu prepotent 

-Si eres tan amiga seva perquè quan li pegàvem i insultàvem, tu callaves- va dir un 

nen intentant posar un to intimidant. 

En aquell mateix moment em vaig replantejar, era l'amiga de la Blanca o estava fent 

les coses igual de malament com els meus companys? 

 

 

 
 

 
 
 


