Vull més
L’Olga, el Nasi i l’Alba són membres destacats del Club dels Vull Més. De fet, van
nèixer amb el carnet a la mà.
Quan els donaves un caramel, es desfeien per un bombó; quan van tenir el tricicle,
somiaven amb la bicicleta; quan els hi vas regalar els primers patins, en realitat el
que desitjaven era esquiar...
No entenen conceptes bàsics en aquesta vida com ara: “ja n’hi ha prou”, “s’ha
acabat”, “això encara no toca” o “demà continuarem”. Es neguen rotundament a
acceptar coses tan senzilles i òbvies com que la generositat (i la cartera) dels altres
no és infinita o que la paciència té un límit.
Xuclen desesperadament la vida i ho volen tot, ara i aquí, i com més, millor.
Pertanyen a l’àmplia categoria de criatures dolcíssimes... quan dormen. Un dia li
vaig dir a l’Alba que tenia a casa un vestit que potser li aniria bé a la seva nina.
-

Puja a casa, quan vulguis, a buscar-lo.

-

Molt bé (a ella sempre li sembla bé que li ploguin regalets del cel)

Va passar un mes i encara no havia passat a recollir el vestit. Me la vaig trobar al
carrer una tarda, tornant de comprar.
Alba, que no et recordes del vestit per a la nina? Per què no puges ara i te’l
dono?
-

I si t’espero, aquí al carrer, i tu me’l baixes?

Si, home, i què més! Si vols el vestit, com a mínim, vine a buscar-lo tu
mateixa.
Encara l’espero.
Malgrat tot, l’Alba, el Nasi o l’Olga, tot el que tenen d’exigents i d’esgotadors ho
tenen també d’encantadors. Es moren de curiositat per ficar el nas a tot arreu, es
deleixen per esprémer tot el suc que poden a la vida, volen ser independents i,
sobretot, manar, manar molt. En tot cas, els hi costa ser agraïts i considerats i, en
el seu entusiasme per viure intensament, no capten prou bé encara els sentiments
dels altres.
Per això és important ajudar-los a fer gestos, com ara dir, senzillament, gràcies.
Gràcies per estar al meu costat. Gràcies per pensar en mí. Gràcies per estar amb

mí. Gràcies perquè em mires als ulls i em somrius. Gràcies perquè tot això no té
preu. Gràcies.
Alba, veus què fàcil?
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