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“Pepino Tifosi era un nen italià de nou anys d’edat que 
vivia en una regió anomenada Friuli-Venezia, Giulia, on 
es caracteritzava pels vents endimoniats que bufaven en 
determinades èpoques de l’any. El nen els aprofitava per 
fer volar els seus estels , ja que li agradava i somiava que 
algun dia  pogués  volar  com els  moixons,  els  insectes  i 
sobretot, com les papallones.

Pepino tenia tres germans: dos nois i una noia, i ell era el 
tercer d’ells. Vivien en una modesta casa en la zona del 
turó de San Giusto, on els nois solien jugar al carrer sense 
asfaltar en l’any 1974. Un dia però, estava en la consulta 
del doctor Barboso, qui el visitava amb freqüència pel seu 
delicat estat de salut. Va sentir com aquest li comentava a 
sa mare que entre sanglots quasi  no podia contenir  les 
llàgrimes... 

―Pren-ho com quelcom seriós, pensi que si no ho segueix 
fil per randa el fetge es podria desfer en 15 dies.

L’acabaven  de  diagnosticar  una  hepatitis  per  segona 
vegada, el qual només era el principi de cirrosis hepàtica  
i si no feia repòs absolut, podria morir en poc temps.

Ell no comprenia que sent tan jove li pogués passar una 
cosa així ja que només era un nen de nou anys i aquests 
fets només els hi passava a les persones grans. Ell era un 
nen obedient, així que es va posar les mans en l’assumpte 
quan  sa  mare  li  va  demanar  que  havia  de  passar  una 
llarga temporada al llit i que no podria sortir ni a jugar 
amb  els  seus  amics,  ni  germans  i  ni  tan  sols  anar  a 
l’escola.

Passaven els dies i Pepino s’avorria com un ostra ja que 
només es podia entretenir amb la lectura, així que quan 
se  li  cansava  la  vista  començava  a  deixar  volar  la 
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imaginació (moltes nits, ho feia abans d’adormir-se en el 
seu llit). Somiava que jugava al futbol en l’estadi que hi 
havia prop de casa seva; el camp estava ple de gom a gom 
perquè  el  seu  equip  es  jugava  el  campionat;  llavors 
regatejava  a  tres  dels  contraris  amb  el  seu  flamant 
número nou en la  seva esquena i  d’una  tisorada penja 
l’esfera per tota l’esquadra i... goooool! Cridaven totes les 
nenes de la seva classe, els seus amics que havien anat a 
veure’l i ell llançava petons enlaire per agrair-los la seva 
genialitat.

Totes les tardes el seu germà Bartolino, que era menor 
que  ells,  s’encarregava  de  portar-li  els  deures  que  la 
senyoreta Salotti. La seva mestra li preparava els deures 
amb la finalitat que no perdés el fil de les seves classes 
durant  la  seva  absència.  Una  tarda  la  mare  es  va 
encarregar d’anar a buscar els deures de Pepino ja que 
volia  aprofitar  per  posar  al  corrent  a  la  mestra  sobre 
l’evolució  de  la  malaltia.  La  mestra  de  Pepino  li  va 
guardar  uns  sobres  de  cromos  i  un  àlbum  que  solien 
deixar  els  representants  de  ventes  a  les  escoles  per 
promocionar-los i que sovint els mestres els repartien al 
final  de  la  classe  als  seus  alumnes,  així,  com  també 
rifaven els àlbums. 

―Pepino, mira quina sorpresa! La senyoreta Salotti m’ha 
donat  aquests  cromos  i  aquest  àlbum per  tu,  mira!  És 
d’aquells que t’agraden –va dir la mare...

Pepino no s’ho podia creure, allí hi havia més de vint-i-
cinc sobres amb cromos i l’àlbum era d’animals i plantes, 
el seu tema predilecte! Es va afanyar en obrir els sobres 
amb delicadesa per no fer malbé els cromos i... rrrrras! 
Un darrera l’altre i agafant el bloc de sis cromos, els hi 
donava  el  tomb per  mirar-los  quan de  sobte...  no  s’ho 

3



podia creure: li havia sortit una papallona! A més era de 
les  seves  preferides  perquè  una  vegada  quan  era  més 
petit,  el  Sr.  Claudi,  un veí seu,  li  va ensenyar un llibre 
amb fotografies de papallones perquè també era el tema 
que li apassionava. El Sr. Claudi li explicava sovint que les 
papallones eren uns sers alats que portaven les ànimes de 
les  persones  reflectides  en  els  seus  bells  colors  i  que 
actuaven com a verdaderes fades.

Era una  Morpho  blau i  es  recreava contemplant el  seu 
magnífic  color  blau  galàctic.  Pepino  amb  parsimònia 
intentava veure el  següent cromo i...  no podia ser,  una 
altra  papallona  i  aquesta  també  la  coneixia,  era  una 
Papilio!  Quina  sort,  dues  papallones  i  mentre  les 
contemplava  va  passar  al  següent  cromo  i  l’alegria  va 
tornar-se a apoderar d’ell,  una  Monarca! El nen estava 
boig d’alegria, no es podia creure que li sortissin tres de 
les  seves  preferides  i  amb  tant  entusiasme no  volia  ni 
veure  la  resta  de  cromos  del  primer  sobre,  només  la 
satisfacció  de  contemplar  les  tres  papallones  ja  el  feia 
feliç.  Però passada una estona, va començar a obrir els 
altres sobres i veient que els cromos ja li sortien variats i 
que  se  li  alternaven  les  plantes  amb  els  insectes, 
mamífers, etc., ja en tenia la meitat de la col·lecció feta i 
encara  que  tingués  algun  de  repetit  inclús  per  dues 
vegades, eren suficients per tenir-los enganxats en el seu 
flamant àlbum.

Aquell fet li  va atorgar una bona dosis d’entreteniment 
aquell dia, perquè encara que fossin adhesius, estava tan 
fascinat  amb  ells  que  va  gaudir  aquell  dia  i  moltes 
jornades més.
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Van passar alguns dies i el doctor Barboso va visitar-lo a 
casa seva perquè ell, lògicament, no podia anar a la seva 
consulta. Li va fer un reconeixement i li va dir... 

―Molt millor, això ha estat un èxit Pepino, si continues 
així  noi,  et  curaràs sense problemes,  has passat la fase 
crítica  dels  15  dies satisfactòriament i  segur  que el  teu 
fetge es recuperarà aviat!

Pepino va continuar quatre mesos al seu llit contemplant 
el seu àlbum, fent els deures i somiant despert fins que va 
poder retornar a l’escola. Quan ho va fer, aquest va agafar 
ràpidament  els  seus  cromos  repetits  que  continuava 
col·leccionant i es va afanyar en canviar-los amb els seus 
companys, ja que tots feien la mateixa col·lecció, nens i 
nenes. La col·lecció era molt popular entre els joves de 
l’escola i quan Pepino li ensenyava la seva col·lecció al seu 
amic Francesco, aquest li comentava... 

―Ostres! A mi quasi no em surten papallones i diuen que 
com a premi es definia la papallona Morpho perquè era la 
més difícil d’aconseguir! Precisament aquest cromo va ser 
el primer que li va sortir al nostre estimat Pepino”. 

No recordo bé si Pepino va acabar la seva col·lecció de 
cromos, com a moltes altres coses en la seva vida que no 
van acabar... però el nen va créixer, es va fer un home sa i 
fort  i  allò  li  va  servir  com  una  petita  lliçó  en  la  vida. 
Pepino és ara Giuseppe i segueix somiant amb les fades, 
papallones i de vegades escriu poesies per a poder deixar 
volar la seva imaginació igual que quan era un nen.

Un dia a Giuseppe una “fada” li va posar davant d’un cas 
de  sofriment infantil.  Ell  va  escriure  un poema que va 
penjar en la xarxa social, va buscar una imatge per poder 
col·laborar perquè aquella historia pogués solucionar-se, 
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doncs era real com la mateixa vida. Giuseppe va posar la 
imatge  de  la  seva  estimada  papallona  Morpho  blava, 
aquella  que  com  a  fada  li  va  ajudar  en  la  seva  vida  a 
canviar la sort de banda com si d’un miracle es tractés.

Recordem que les papallones són fades que guarden en 
les seves ales els colors de l’ànima de les persones i ell, 
només  en  veure  somriure  a  un  nen,  és  suficient  per  a 
tenir-ho tot en la vida... junt amb la seva família.

Com aquella  nena i  aquells  pares  que són reals,  és  un 
exemple  de  molts  casos  que  es  troben  en  els  nostres 
hospitals  esperant a  que els  hi  arribi  la  seva papallona 
blava. 
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