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Ring ring! Una trucada de bon 
matí anunciava a l’Amèlia i en 
Marc que et deies Ah-ch’ou i que 
s’havien de posar mans a l’obra 
perquè al cap de poc se n’anirien de 
viatge molt lluny, fins a la Xina! 







Poc temps després, ja van rebre alguna foto 
teva que van mirar del dret i del revés fins a 
gairebé saber-se-la de memòria!





Tocava preparar-te una habitació feta tan a mida 
com es pogués, ben plena de joguines. També calia 
fer maletes i deixar-ho tot a punt per al viatge.





Al cap d’un mes va arribar el dia tan esperat. 
L’Amèlia i en Marc van agafar les maletes, dub-
tant encara de si ho portaven tot, i van anar cap 
a l’aeroport, per buscar avió un que els portés cap 
a la Xina!
El viatge va durar 12 hores 
llargues, però aquest temps els 
va servir per conèixer el grup 
de pares que es trobaven en 
la mateixa situació que ells 
i que els acompanyarien en 
aquesta estada tan desitjada. 



Per fi l’avió aterrava a Pekín! Ara ja eren una 
mica més a prop teu. Van agafar un altre avió 
fins a la província on eres tu i es van instal.lar 
en un hotel molt gran. 





Tots els pares es van reunir en una sala gran. 
Aleshores van arribar les cuidadores amb un grup 
de nenes, totes precioses però amb cara d’estar una 
mica espantades. De cop a l’Amèlia i en Marc els 
va venir al cap aquella imatge teva, l’única que 
havien vist fins aleshores i, abans que tinguessin 
temps de pensar gaire més, es va acostar una de 
les cuidadores amb tu ben aferrada a la seva mà. 
T’amagaves entre les seves cames i no sabies massa 
quina cara posar-hi. L’Amèlia et va allargar la 
mà i tu t’hi vas acostar i va ser llavors quan els 
teus pares et van abraçar alhora per primer cop.







Després d’un dia carregat 
d’emocions, el següent va to-
car acabar d’emplenar tota 
la paperassa que faltava, 
però tu eres també per allà 
mirant-ho tot amb curiositat 
i això ho feia menys pesat.





Es trobaven en un país totalment 
nou i desconegut, per això volien 
aprofitar per conèixer-ne tots els 
racons de primera mà. Així que,  
amb una bona acompanyant com 
tu, es van posar a fer turisme. 





Les dues setmanes van passar volant i de 
seguida va arribar l’hora de tornar cap a 
casa. Així doncs, ara s’enlairaven altre cop 
amb l’única deferència que aquesta vegada 
tu seies entremig d’en Marc i l’Amèlia ben 
agafada a les seves mans, preparada per 
iniciar un viatge molt més especial del que 
t’imaginaves.





Només arribar a casa hi havia un munt de 
gent esperant-te, tots havien estat desitjant 
aquest moment des del dia que va començar 
tot i ara tenien moltes ganes de conèixer-te 
finalment. L’àvia de la nena es va acostar 
a l’Amèlia per demanar-li com havia anat 
tot, ella li va respondre que havia estat 
simplement, màgic!




