
LA FLETXA ENCERTADA 

 

Em dic Fletxa i sóc l’autora d’aquest relat i la guapa de la foto. 

Alguns humans diuen que els animals som éssers que no parlem o que no els entenem. 
Podem no parlar com els humans, però sé del cert i en primera persona que, podem i 
sabem comunicar-nos tant i més que un ésser humà. Jo sé perfectament quan la meva 
família està bé o malament, fins i tot ara, quan m’he fet gran i he perdut una mica l’oïda, 
amb la mirada i amb els gestos, puc endevinar què poden estar dient i com se senten.. Hi 
ha humans que parlen molt i no saben comunicar-se com nosaltres, els animals. Però, 
per si de cas, aniré escrivint aquest relat al traductor de l’ idioma humà perquè tothom 
em pugui entendre: 

Bé, ara, potser tindreu curiositat i us preguntareu perquè em van posar aquest nom de ‘’ 
Fletxa’’ tan bonic, divertit i original. Doncs ara us ho explico. Jo era una gosseta de set 
mesos, que venia de la Protectora d’Animals de Sabadell i l’any 2007, la que seria i és 
la meva família, es va enamorar de mi, jo d’ella i em van adoptar. Jo era una gosseta 
molt carinyosa, però també tenia una mica de por de començar una nova vida amb  
costums diferents, i perquè no, potser amb una mica de por de ser retornada a la 
Protectora, perquè, per desgràcia, a alguns excompanys de la Protectora, els hi va 
passar. Quan vaig arribar a casa de la meva família, vaig entrar amb la velocitat d’una 
fletxa i em vaig col·locar al costat d’una de les meves estimades propietàries -tot i que 
la propietària d’elles he arribat ser jo, perquè de seguida vaig conquistar als seus cors-, 
per aquest motiu, el nom que tinc. He de dir que no em fan sentir COM si fos un 
membre més de la família, sinó que ho sóc! He compartit viatges per tot arreu amb la 
meva família que guai! Però bé, ara això no ve el cas, ja us explicaré en una altra ocasió 
totes les peripècies que vaig viure. 

Segueixo amb el que estava explicant. En arribar a la meva nova llar, cal confessar (em 
tapo els ulls amb les meves potetes del davant), que la primera època de convivència 
amb la meva família vaig fer unes quantes entremaliadures. Si em deixaven una estona 
sola a casa, jo aprofitava per col·locar un coixí a sobre de la taula del menjador i  m’hi 
estirava a sobre fent la gandula, creient-me la reina de la casa (que encara m’hi crec, 
però he après a dissimular-ho més) i au, a dormir! 



Quan em deixaven sola a casa, també em divertia molt anar a buscar una sabata o 
sabatilla de cada membre de la meva família i deixar-les a la sala d’estar. Quina 
adrenalina! 

A part de divertida, des del primer moment he estat molt carinyosa i no se’m poden 
treure de sobre, però això, a la meva família els encanta.  

Com no podia ser de cap altra manera, fa tres anys, una de les meves propietàries es va 
casar i jo volia col·laborar en la preparació del seu casament i vaig tenir la gran idea 
d’oferir-me per ser dama d’honor, i li vaig preguntar a la futura núvia si ho podia ser. 
Sincerament, al principi, no la vaig veure massa convençuda perquè al ser jo blanca, i 
ella anar blanca al casament, dubtant d’aquell mite de ‘’si algun convidat del casament 
dels nuvis, va de blanc, pot portar mala sort al casament’’.  Parlant i parlant, vam arribar 
a un acord, les dues aniríem de blanc, però que per si fos al cas de que això de la ‘’mala 
sort’’ era veritat, jo em quedaria a casa però amb una condició… volia sortir a les fotos 
sí o sí! Aquí us ensenyo una de ben maca! Que per cert, el dia abans del casament, em 
van portar a la perruqueria i em van posar el millor perfum! 

 

Què us puc explicar més de mi… Ah! Ja ho sé! Els meus snacks preferits són el 
formatge i la mortadel·la, és que són taaaaaant bons! Però, en realitat m’agrada tot el 
menjar. Sóc una pesada quan la meva família està dinant o sopant. Insisteixo sense parar 
fins que aconsegueixo alguna cosa. Em renyen, però no els hi faig cas, i menys ara que 
ja hi sento poc (una gran excusa i molt justificable ja-ja-ja), sempre s’ha de valorar les 
coses positives de tot! Jo insisteixo perquè quan jo hi sentia bé, vaig escoltar una vegada 
per la ràdio ‘’quien la sigue, la consigue’’, i aquesta frase em va quedar grabada en la 
memòria, l’he posat en pràctica i fins ara m’ha funcionat.  

Una altra cosa que us vull explicar és que no sóc enemiga dels gats, però amiga de 
l’ànima tampoc m’hi he fet, així que tranquils, amics meus (va pels meus amics gossos, 
que no es pensin que els he traït). La meva família m’ha ensenyat a estimar, 
independentment de la raça, el color, la mida... visca l’amor! 



Fa poc que he estat… a veure, deixeu-me pensar… si la que es va casar és la meva 
germana, i també tinc una altra germana, aquesta va tenir un fill… ara! Fa poc que he 
estat TIETA! És un nen encantador que sempre riu i m’encanta olorar-li les manetes  i 
els peuets (les caquetes no, eh!), i també, de vegades, quan veig a la meva família una 
mica despistada, li faig algun petonet.  

Quan vénen convidats a casa, m’agrada molt ser el centre d’atenció, que em diguin 
coses boniques, m’acariciïn i es deixin que m’apropi, em sento súper important i 
mimada, com una estrella de Hollywood! Però tot i així, no em demanen que els hi faci 
cap petjada com autògraf, a veure si amb aquest relat, ho aconsegueixo.  

Ara, ja tinc quasi quinze anys, i ho noto, perquè a part de la poca oïda, tinc una mica 
d’artritis i ja em costa pujar als llits i al sofà i m’han d’ajudar, però… per dins, estic a la 
flor de la vida, continuo jugant amb les meves joguines,  m’encanta tirar-les enlaire i 
sobretot amagar-les sota al sofà.  

Ja s’està fent fosc, i aviat em tocarà anar a sopar (bé, a fer carona de compassió, per a 
veure si la meva família em dóna alguna coseta per picar, que no sigui el meu pinso) i a 
dormir en aquell llit tan gran, que s’està de bé! 

De vegades dubto si sóc una gosseta o una cotorra, de tant que m’agrada xerrar! 

Ara sí que ja acabo i direu… per fi! Però abans… (Oh, no!)… 

Us vull agrair, Protectora d’Animals de Sabadell i a totes les protectores del món, tota la 
feina que feu (que no és poca), i activitats com aquestes que gatets i gossets com jo, 
puguem donar a conèixer la nostra historia, per conscienciar als humans que la vostra 
feina és indispensable, i que s’animin (sent conscients) a adoptar animals com jo, que 
ambdues parts, es conquistaran els cors i no es podran separar mai més! La sort que he 
tingut és infinita! 

Dedico un bup i un miau (em costa pronunciar-lo perquè no l’acostumo a dir) ben grans 
per tots els meus companys de la Protectora i us desitjo la millor sort del món! 
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