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A tots els nens i les nenes que no s’aturen davant les injustícies  

i que lluiten per un món millor per a tots
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El dia que vaig néixer, just abans que uns humans em separessin de la meva 

mare i em tanquessin a dins d’una gàbia, uns linxs ens van envoltar i ens 

van dir: «No tingueu por, perquè la petita que acaba de néixer serà la mare 

d’aquell que ens salvarà a tots».

Aquesta història que ara us explicaré és la del meu fill, en Samuel. És un 

relat amb llums i ombres, però, al cap i a la fi, una història d’animals, com 

ho sou tots vosaltres. Molts humans fa temps que han deixat d’escoltar 

la natura i s’han allunyat del regne animal. És això el que causa tants 

problemes, però ha arribat el moment de canviar i reconèixer la família  

que formem tots els que habitem aquest món. Així que obriu els vostres  

cors i deixeu que hi entri l’amor.
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En Samuel va néixer en una granja de Girona, on em tenien captiva per 

explotar-me. No era lliure perquè era una vaca, i els humans ens tenen 

tancades perquè volen la nostra llet. Les mares vaques som iguals que 

les mares humanes: només som capaces d’alletar quan tenim una cria. 

Però a les vaques ens aparten dels nostres fills i la nostra llet acaba als 

supermercats.

El dia que va néixer en Samuel no només va ser especial, sinó que va ser 

mooolt bonic. Quan em vaig posar de part, vaig donar a llum un fill preciós 

a qui li brillaven molt els ulls. Li vaig fer un petó amb tot el meu amor, i ell 

em va dir:

—Mare, ara ve el meu germà, que és més petitó i li costa més poder 

sortir, però ho farà.

El vaig mirar com una mare humana mira els seus fills i vaig dir-li:

—Gràcies per entendre que tots podem fer qualsevol cosa, vida meva. 

I que, encara que alguns necessitin més temps, no significa que no siguin 

capaços de fer-la.

En aquell precís instant, en Samuel va arribar al món i, de sobte,  

milers d’aus de diverses espècies, mides i colors van començar a volar 

en cercles a prop nostre, tot cantant. Les vaques de la granja també van 

començar a bramar. El so va ser tan fort que es va sentir arreu del planeta. 

En aquell moment màgic, tots els animals van saber que el meu fill els 

salvaria del maltractament i de l’explotació.
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Els tres érem tan feliços que no em vaig adonar que dos humans 

s’acostaven. Van agafar els meus fills d’una cama i se’ls van endur.  

No deixaven de plorar, però vaig cridar amb força:

—No tingueu por! Tot anirà bé! Robert, cuida el teu germà, que té  

una missió molt important! Cuida’l, vida meva! US ESTIMO!

Els van col·locar en una gàbia petitíssima. Em vaig amoïnar molt:  

en Samuel ni tan sols havia tingut temps de beure una mica de llet  

i estava molt dèbil. Però, en aquell moment, les altres vaques van començar  

a posar-se molt nervioses. Miraven en direcció a la tanca. Alguna cosa  

no anava bé. Uns nois ens parlaven. Una cosa mai vista, sabeu?

Quan m’hi vaig apropar, vaig trepitjar una caca ben grossa. Segur que  

era de la Carmen, la vaca més cagaire de tota la granja. Vaig relliscar  

i les companyes van esclafir a riure. Aleshores un dels nois ens va dir: 

—Ssst! No feu soroll, sisplau, que ens veuran entrar i necessitem  

la vostra ajuda. Hem sentit el vostre crit de llibertat i venim a ajudar-vos.

6

00 INT SAMUEL 07.indd   6-700 INT SAMUEL 07.indd   6-7 5/4/22   10:215/4/22   10:21



Totes vam emmudir. Tot allò era molt estrany! Estàvem parlant amb dos 

humans!

—Som l’Ismael i en Coque —es van presentar—, i hem vingut a rescatar 

el vedell que ha nascut avui. Sabem que aviat l’enviaran a l’escorxador 

perquè és un mascle. I no ho podem permetre. Els animals ens han dit que 

és molt important, que el necessiten. Tothom en parla, d’ell.

Però com ho sabien? Aquells nois ens van explicar la seva història. Tenien 

un santuari d’animals a Camprodon, on rescataven animals com nosaltres. 

En Coque, que era veterinari, els curava, l’Ismael els estimava, i allà vivien 

feliços per sempre amb les seves atencions.

—És allà, allà! —vaig exclamar ben contenta—. Noies, hem d’entretenir els 

grangers! Què fem?

—Pets! Tirem-nos molts pets! —va dir la cagaire de la Carmen, qui si no!

 Però només podien endur-se’n un. I ens vam oblidar dir-los qui era en 

Samuel! Quina badada! L’Ismael va entrar a la gàbia i va trobar-hi en Samuel. 

—Hola, petit, em sap greu. Em sap molt greu deixar-te aquí, però només 

ens en podem endur un.

Però ja ho havien anunciat els linxs i els ocells. En Samuel havia de salvar 

tots els animals, i la missió d’en Robert era protegir el seu germà. Així que 

en Robert va animar a en Samuel a aixecar-se i li va dir que es dirigís on era 

l’humà. I això és exactament el que va fer.

—Ha estat ell, no l’he hagut d’escollir jo —va dir l’Ismael a en Coque 

mentre somreia.

I així va ser com l’Ismael i en Coque van salvar en Samuel.
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