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És difícil pair la notícia de la malaltia, però si hi ha res en aquest món que ens faci
treure forces d’allà on creus que no existeixen és l’amor pels nostres fills.
El càncer provocarà canvis a casa, rutines, estats d’ànims, canvis físics, etc. Hi ha
certes coses que són difícils d’amagar, nosaltres sempre hem tingut clar que aquesta
malaltia la volíem normalitzar, i formaria part del nostre dia a dia sense caure en el
dramatisme.
Els nostres fills encara no tenien 4 anys quan va començar la nostra aventura, i a
aquestes edats només perceben emocions sense ser conscients de la gravetat de la
situació.
Tu pots triar com fer-los-ho viure, és una malaltia, la vols convertir en una aventura?
Si els aïlles pensant que no són conscients de les coses que passen a casa,
t’equivoques! Els petits són molt intel·ligents i en trauran les seves conclusions, i
segurament aquestes no seran tan bones com les teves explicacions.
No crec tenir una vareta màgica, però penso que hem tingut sort, i el plantejament
de la nostra aventura ens ha funcionat molt bé. Hem explicat les fases de forma
molt senzilla, just abans de cada pas, i els nostres fills han passat pels processos de
la malaltia entre rialles. Per aquest motiu volem compartir el nostre secret, ho fem
amb un conte senzill, descarregable i per pintar, així serà útil perquè cada petit es
pugui expressar lliurement.
Com entenen el càncer els petits de 4 anys.
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na tarda, en sortir de l’escola, l’Èric i la Martina es troben amb una sorpresa...
han de marxar amb els papes cap al metge. La seva mama té un bonyet al pit i la
doctora l’hi ha de mirar. Ells encara no ho saben però així comença
la seva aventura, amb una visita a la mateixa doctora que els mirava
quan estaven a la panxona de la seva mama.
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Van passar dies fent moltes proves, al final a la seva mama l’havien d’operar, ella
s’hauria de quedar uns dies dormint a l’hospital i l’Èric i la Martina no la podrien
anar a veure però podien trucar-se per telèfon i veure’s
pel mòbil, així cada dia es desitjaven bona nit
i s’enviaven mil petons viatgers
per la pantalla.
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Amb tanta energia que li donen els
petits germanets, la seva mama molt
aviat torna a estar a casa. L’Èric i la
Martina l’ajuden moltíssim, juguen
a metges i es converteixen en uns
experts infermers que l’ajuden a
curar-se la ferida del pit.
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A l’hospital també li han posat un botó màgic, és com secret, està sota de
la pell i ningú el pot veure, però l’Èric i la Martina el poden tocar, i els encanta
jugar amb la seva mama que ells són súper herois que li passen poders a través
de la seva força. Només cal posar la mà al damunt del botó, i li fan a la seva
mama una càrrega d’energia perquè no tingui cap mal.
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La seva mama un dia els explica per a què serveix
aquest botó:
- Ja sabeu que la mama està malalta i per curar-me
em posaran un medicament que passarà per aquest
botó. Aquest medicament em curarà i mentre em
cura potser algun dia estic cansada i necessitaré la
vostra ajuda, també farà que em caiguin els cabells, no
us preocupeu, després tornaran a créixer i serà molt
divertit poder ser com un bebè sense cabells.
- No tindràs cabells?
- No, em taparé el cap amb un
mocador per no tenir fred,
semblaré una pirata!
- Podem ser pirates? La nostra
casa serà un vaixell
de pirates?
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Així de contents i feliços l’Èric i la Martina van
explicar a tota la família i amics el que passaria a casa.
Van repartir tasques per ajudar, van fer torns per
ser encarregat de cuidar la mama o encarregat de la
compra...
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Van passar les setmanes i de sobte un dia, en arribar de l’escola, la seva mama els
havia de dir una coseta molt important, va seure a terra per estar a la seva alçada,
i els va explicar que els cabells ja començaven a caure.
-Ho voleu veure?
-Síiiii, diuen l’Èric i la Martina emocionats.
La mama els ajuda a agafar un grapat de cabells i estirar amb suavitat; en fer-ho es
queden amb cabells de la mama a la seva maneta i riuen contents.
-Què us sembla si ve el Senyor de les Tisores màgiques a casa i em talla els cabells
ben curtets, ben curtets... així em cauran cabells petits i no aniré perdent
cabells llargs per tota la casa.
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I així ho van fer, en Xavi,
amb les tisores màgiques, va
anar a casa a tallar els cabells a
la mama. Tan bon punt va arribar,
van muntar un paradeta posant les
seves cadiretes petites al mig del
menjador, tot preparat per veure
la funció. El papa, l’Èric i la Martina
eren espectadors honorífics, entre
ganyotes i rialles veien la mama
amb la meitat del cap rapat i l’altra
meitat, amb els seus rínxols.Va ser
un moment molt i molt divertit.
I amb mocadors al cap, tots es van
transformar en pirates. Pirates forts
i valents!
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Van passar els dies, la mama al final es va quedar amb el cap sense cabells i ben
suau com un bebè. A l’Èric i la Martina els encanta tocar-li el cap, fer-li petons,
ensenyar-li a tothom i dir-li cada dia:
“Que guapa que estàs sense cabells, mama!”
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Al final arribarà un dia en què la seva mama estarà curada, la seva aventura haurà
arribat al final, els cabells tornaran a créixer i tot tornarà a la normalitat.
L’Èric i la Martina seran més feliços que mai, ells i el papa
hauran ajudat la seva mama a curar-se.
El seu amor l’ha fet valenta, els seus poders l’han fet forta
i els seus petons i abraçades l’han carregat d’energia,
optimisme i unes immenses ganes de viure.
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NOTA: Aquest conte està escrit en procés de quimioteràpia setmanal,
el meu tractament encara no ha acabat.
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