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Dedicat a totes aquelles 
famílies de nens i nenes 
especials, diferents i únics.
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Què és normal? Què anomenem estrany? Allò diferent pot ser 
únic i especial? Això és el que se’ns qüestiona a “La Cigonya 
anyil”, un conte sobre la diferència i la importància de posar-se 
en la pell d’un altre. A través de la història de la Vehia i la 
seva germana Naila, que té una malaltia rara, comprenem la 
importància d’estimar i cuidar a les “cigonyes anyils” que hi ha en 
cadascun de nosaltres.

A Pfizer apostem per a l’educació en la salut i oferim aquest 
conte perquè creiem que és una de les millors eines didàctiques 
per explicar als més menuts i als més grans també, valors 
com el respecte, la igualtat i l’empatia, aspectes bàsics per a la 
convivència en societat.

Espero que aquest conte ofereixi a petits, pares i familiars un 
moment de reflexió, diversió i aprenentatge. I sobretot, confio en 
continuar apropant la nostra filosofia i raó d’existir d’una forma 
diferent, però sempre amb el mateix objectiu al cap: aconseguir, 
entre tots, un món cada vegada més sa i més compromès amb 
la salut.

Mónica Piñuela
Cap de Comunicació de Pfizer
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Hola, em dic Vehia i us explicaré 
alguna cosa de la meva família.

Com cada dilluns, la meva mare ha sortit aviat amb la meva 
germana petita perquè avui li torna a tocar visita amb el seu 

metge, després ha d’anar a fer el seus exercicis, fa com una 
gimnàstica que l’ajuda a estar més forta i poder posar-se recta i caminar millor. 
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Més tard, ha de practicar moviments amb la boca 
i la llengua, amb un altre metge diferent crec, perquè 
no l’entenem quan parla. 

Encara que parla poc, 
és molt divertida!
Altres dies van a nedar a una escola especial a on la mare 
parla amb més gent mentre la Naila juga. Per això, el meu 
germà gran de 15 anys, em porta a l’escola molt sovint. El 
Daniel, em porta a l’escola molt sovint.
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Un dia quan la Naila era petita, ara té dos anys i és 
gran com jo, que en tinc sis, el pare i la mare ens van 
explicar al “tete” Daniel i a mí que la Naila tenia una 
cosa diferent, i que per això li costava més pujar les 
escales, menjar ella sola, parlar com la resta dels 
infants de la seva edat i més coses.

Sembla ser que té una malaltia rara. I no hi ha 
pastilles, ni pomades, ni injeccions per curar-la. Ningú 
sap molt sobre la seva malaltia però almenys no li fa 
mal res.

El pare i la mare ens van dir que 
intentarien que algun metge 
parlés amb més gent llesta i 

estudiosa per trobar una 
pastilla o un xarop perquè 
la Naila no sigui tan 
diferent.

I per què és així d’especial la vida de la meva germana?
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En la meva última revisió al metge em van haver 
de posar ulleres perquè no veia bé els dibuixos ni 
les lletres de la pissarra. A mi m’encanta portar-les, 
són roses, precioses, les vam triar tots junts, i estic 
superguapa amb elles.

Vaig preguntar llavors per què havia de portar ulleres 
i els meus germans no, i el pare em va explicar que

les persones són totes 
diferents entre sí i això és el 
que fa a cada un d’especial.

El tato Daniel també té alguna cosa diferent, porta 
aparells perquè les seves dents s’ordenin. A cada 
persona ens passen coses diferents. Crec que del tato 
també es burlaven a del principi al cole, que tontos!, 
no saben que no és res dolent.

Crec que ho entenc millor,
a cada una ens toca una cosa: 
a mí, ulleres; al tato, aparells 
a les dents; a la Naila, tenir 
alguna cosa rara...
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Aquests dies el pare i la mare 
semblaven més preocupats 
i tristos, parlàvem molt per 
telèfon anaven a reunions...

El pare va haver 
de deixar la feina 
perquè va dir que 
la seva nova feina 
era la Naila i, és 
clar, nosaltres.
La mare va estar d’acord, perquè 
ella és infermera, i , amb els 
torns, té més facilitat per poder 
estar amb nosaltres.
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Jo no entenc massa 
de tot això...
M’encanta jugar amb la Naila i en Daniel, que 
ens fa enfadar i s’amaga per espantar-nos. 
Això quan no està fent els seus deures, és clar.
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A l’entrar a l’escola li vaig explicar als meus companys 
com n’era d’especial la meva germana. Des de llavors, tots 
em tracten amb estimació i em diuen coses maques d’ella. Tots menys en Fernando.

En Fernando és dolent i se’n riu d’ella: “la teva germana és un ànec”! 
No m’agrada gens quan m’ho diu, així que simplement l’ignoro.
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Quan li vaig preguntar 
a la mare per què la 
Naila era diferent 
i perquè no podia anar a l’escola amb mi, 
em va explicar el següent:

– Mira estimada, els nadons nous 
que arriben a les famílies són 
portats per una cigonya.
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Si ja sé com són les cigonyes!
El pare me les va ensenyar en el llibre d’animals, aquell que tant 
mirem, i a més les hem vist quan anem de viatge aquell poble 
que triguem tant en arribar, te’n recordes mare? Vam veure 

com viuen en un niu molt gran, a sobre l’església, les recordo 
molt bé.

- Sí, tens raó Vehia... de color blanc i negre amb potes 
llargues i un bon bec.
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- Doncs, la cigonya que 
ens va dur la Naila era 
una cigonya anyil:

- Tan diferent a la resta, tan especial, tan bonica, 
tan única entre totes, que ens va deixar una 
personeta igual de diferent: especial, bella i única.
- Jo vull ser veterinària i estudiar a les cigonyes 
d’aquest color!- li vaig dir a la mare.
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D’ençà d’aquelles explicacions, la Vehia va sentir 
una inquietud per poder veure en algun moment 
aquella cigonya anyil. 

Havia de 
preguntar-li 
coses, i volia 
conèixer per 
què era tan 
diferent i tan 
rara, a l’igual 
que la Naila.
No va trigar gaire en tafanejar el llibre 
d’animals, i de seguida va preguntar a en 
Daniel on es buscaven les cigonyes.

- Has d’esperar a que arribi el bon temps; les 
cigonyes se’n van a un altre continent a passar 
el fred hivern, així que pot ser que qualsevol 

dia passin volant a prop d’aquí- va 
contestar el seu germà.

La Vehia no deixava anar en 
el seu desig de veure a la 

cigonya anyil, i passava 
hores i hores mirant 

per la finestra de 
la seva habitació, 
des d’on es podrien 
veure en cas que 

passessin, perquè 
moltes altres aus voleiaven 

sovint la zona.
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La Vehia adorava tot tipus d’animals, i podia estar molt de temps observant-los 
sense cansar-se. En això de la paciència i en pendre’s el seu temps per analitzar i 
executar coses s’assemblava a la Naila, que era perseverant i constant en totes las 
tasques que intentava fer sola, com agafar una forquilla de la manera correcte, obrir 
un llibre, o fer-se entendre per demanar alguna cosa.

Curiosament, Naila en hebreu significa 
“la que aconsegueix las seves fites”.
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Que estrany 
-exclamava la 
Vehia sovint-. A cap 
fotografia de cigonyes 
sortia la cigonya 
anyil.
I tornava a la seva posició a la finestra, 
com si d’un guaita de caravel.la es 
tractés.
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A l’escola era una nena molt llesta i treia molt bones 
notes, molt estimada, tant per part del professorat 
com per part dels alumnes, que li preguntaven per la 
Naila constantment. Tot i que, en Fernando sempre 
n’era l’excepció i confirmar la regla; alguns dies fins 
i tot el castigaven a classe pel seu mal 
comportament.

La Vehia va sortir 
de la seva habitació 
precipitadament 
buscant en Daniel, que 
estava fent els deures 

a la seva habitació: 
“Tato, Tato! L’he vist! Ha passat per davant la meva 

finestra, s’ha parat i m’ha mirat! 

Era molt maca! d’un 
color tan diferent i 

tan espectacular que 
no podia deixar de 
mirar-la, era especial 
i única, com em va 
explicar la mare...

Única i especial 
com la Naila!
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El seu germà la va parar.
- L’han vist?
- A qui?
- A la cigonya anyil!
Amb tota la delicadesa que 
va poder, al mateix temps 
que li donava un petó a 
la galta, el Daniel li va 
contestar:
- Vehia has fet una 
migdiada que ja voldria jo 
per a mi! T’has dormit al 
sol, a la finestra, recolzada 
en el teu coixí,

i la cigonya 
anyil ha vingut 
a visitar-te en un 
somni dolç.
- Res d’això! Era real! La cigonya m’ha dit que havia 
de deixar un altre nadó especial en una altra llar.
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- I també m’ha dit
que, tot i 
ser única, li 
agradaria ser 
del mateix 
color que 
la resta de 
cigonyes, 
perquè 
se sent 
observada 
i sola.
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Haig d’esbrinar qui la va pintar d’aquell color, quan es va 
tornar anyil, si pot ser del color de les altres cigonyes o si 
hi ha més cigonyes d’aquell color i on són. Per què apareixen 

sense cridar-les? 
Vaig a fer el mateix que el pare i la mare fan amb 
la Naila, cercant pistes, camins, ensenyar a tots els 

meus amics i amigues que existeixen i que, tot 
i que no las hagin vist mai, estan 

a algun lloc, i que en qualsevol 
moment poden arribar a casa 
seva amb un nadó únic diferent 
com la Naila.

En aquell moment va arribar el 
pare que estava fent el sopar a la cuina.

- Pare, m’agradaria poder investigar. 
Podré fer-ho? Què necessito?
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El seu pare anava a contestar quan 
la mare i la Naila van obrir la porta i 
van entrar a casa, després d’un altre 
dia dur i llarg d’exercicis, cures i jocs 
terapèutics.

La Vehia se’n va oblidar de la 
pregunta al seu pare i va córrer en 
direcció a elles.

- Holaaaaaaa!, He d’explicar-vos 
mooooltes coses!



26

De sobte, va adonar-se que no venien 
soles. Venia amb elles en Fernando, el 
seu odiós company de l’escola.

La Vehia es 
va indignar 
moltíssim: com 
era possible que 
vingués amb 

la seva 
germana i 

sa mare?
Però abans de que 

pogués contestar, la seva 
mare li va dir:

- Vehia, en Fernando vol 
xerrar amb tu.
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- Això... Vehia, jo... voldria disculpar-me 
per haver estat tan brètol tot aquest 
temps... jo... i es va posar a plorar.

La mare de la Vehia va acabar la frase::

- En Fernando ha 
tingut un germanet 
que té la mateixa 
malaltia que la teva 
germana i...
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La cigonya anyil 
anava a casa teva!
- va dir la Vehia sense deixar 
acabar a la seva mare, i li 
va donar una abraçada a en 
Fernando. -No et preocupis, jo 
t’ajudaré en tot el que pugui, ja 
en sé molt.

- El nen es va sorprendre de 
l’amabilitat de la Vehia i va 
somriure.

- Mare, hem 
de trobar més 
cigonyes anyils!
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La seva mare es va quedar rumiant. Sense 
adonar-se’n, la Vehia havia tingut una idea 
enorme: trobar més famílies amb nens 
especials! I va mirar a la seva filla amb orgull.

Al mateix temps, la Vehia li va dir a la 
seva germana:

- Vine, Naila, t’agrada el color anyil? 
He conegut a una cigonya amb 
aquest color especial, és una 
cigonya rara, però única com tu.

- Tu vols ser de 
color anyil???
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Mai estem preparats per rebre la notícia de que hem de lluitar 
contra una malaltia, i molt menys si aquesta és poc freqüent, 
on el camí fins el diagnòstic sol ser llarg i ple d’incerteses. Si la 
malaltia la pateix un fill, tots els sentiments, dubtes i emocions 
es multipliquen i s’amunteguen de forma que és molt difícil de 
gestionar el dia a dia d’una família.

El desconeixement que envolta a les malalties poc freqüents 
no és només per qui les pateix i el seu entorn, no; aquest 
desconeixement es comú entre metges i entre la societat, pel 
que és molt complicat trobar eines que ens ajudin a suportar 
o solucionar tant els petits dubtes com les grans qüestions 
que sorgeixen diàriament. És en aquest moment on el cel 
s’enfosqueix i la desmoralització arriba a las famílies, quan el 
sentiment de solitud ens abraça i ens preguntem el perquè de 
tot plegat.

És en aquest moment és quan com per art de màgia apareixen 
persones que han patit el mateix que nosaltres, o qui ho estan 
patint en aquell mateix moment i ens acompanyen en el 
camí. És llavors quan les associacions de pacients sorgeixen i 
acullen a les famílies que necessiten ajuda. Les Associacions 
agrupen persones amb vivències i situacions molt semblants 
on tot es comparteix, on les persones en un exercici de total 
generositat s’ajuden les unes a les altres, on la informació que 
pensàvem no trobar mai està a l’abast i on trobem recursos 
que necessitem, però ningú no ens dóna.

“La cigonya anyil” vol cloquejar per cridar l’atenció sobre la 
importància de com afrontar les coses sense prejudicis i amb 
naturalitat, no és important el que ens passi, l’important és 
com ens hi posem.

Mario Torbado
Cap de Relaciones con Asociaciones de Pacientes de Pfizer



Altres llibres publicats

Amb els nostres llibres volem fer una 
educació més divertida, alegre i a l’abast de tots.
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https://weeblebooks.com/es/participa/

•  Mi primer viaje 
al Sistema Solar 

•  Viaje a las estrellas 

•  La guerra de Troya 

•  El descubrimiento 
de América 

•  Amundsen, 
el explorador polar 

•  Atlas infantil de Europa 

•  Las malas pulgas 

•  El reto

•  Descubriendo a Mozart 

•  ¡Sácame los colores! 

•  La Historia y sus historias

•  Descubriendo a Dalí
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•  Descubriendo 
a Van Gogh 
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•  El sueño mágico 
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