
Aquell país de les meravelles 

Aquest matí l’Alicia em deia que no s’atreveix a sortir del cau. Que en el País de les 

Meravelles s’hi viu molt bé i li fa por sortir a fora. Jo li he dit que era una exagerada, 

però ella insistia que no era cap broma. Que s’estima més quedar-se on és sense veure i 

sentir segons què.  

Vivim en una societat on els sobres ja no guarden cartes als Reis Mags. I alguns nens 

han perdut la il·lusió perquè els regals s’han quedat a mig camí. Però encara hi ha els 

típics nens, que tenen de tot  i en volen més.  

Vivim en una societat on Peter Pan vaga pels carrers perquè li han embargat el País de 

Mai Més. I com que vivia d’il·lusions i volia ser un nen, no ha pogut fer-se càrrec dels 

deutes. Volia pagar-los amb polsim màgic de la Campaneta, que tot ho soluciona, però 

no ha servit de res.  

Vivim en una societat on Robin Hood ja no sap d’on treure els recursos per ajudar els 

que ho necessiten i està trist perquè veu que els que menys tenen són els que més 

ajuden, els més solidaris, i en canvi els que tenen de tot, mai donen res.  

En una societat on molts han hagut de convertir-se en veritables herois, en Supermans, 

per sobreviure a aquesta situació. Però no sempre poden utilitzar els poders davant de 

tothom i han hagut de fer vida normal... 

Vivim en una societat on Pinotxo n’ha trobat molts com ell, tot i que assegura que a la 

resta els creix molt més el nas. I entre tants Pinotxos i la colla d’Ali Babà i els quaranta 

lladres, no hi ha un pam de net enlloc.   

Vivim en una societat on ens falta la llàntia d’Aladdin per demanar tres desitjos i la 

catifa voladora per fugir d’aquí. On la Mary Poppins agafaria el paraigües per marxar 

ben lluny. I on la Bella Dorment no es voldria despertar mai, amb príncep o sense ell. I 

on es necessita una família com “Els Increïbles” perquè ens treguin de tots els embolics.  

Aquest matí l’Alicia em deia que ... li fa por sortir a fora. Jo li he dit que era una 

exagerada, però, ara, em temo que li he de donar tota la raó... 
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