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La història de la Luz és la d’una persona que es va adonar que hi havia
coses que no funcionaven bé, i que va
pensar que podia contribuir a canviar-les. Així que va idear una solució,
va buscar companys d’equip per portar-la a terme i va aconseguir contribuir a un món millor.
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LA LUZ IL·LUMINA LA DISLÈXIA

A una edat molt primerenca, Luz Rello
va notar que no aprenia al mateix ritme que els seus companys. Li costava
molt entendre el que la professora
escrivia. Amb el temps, es va adonar
que era dislèctica. Ja d’adulta, la Luz
ha aconseguit desenvolupar un test que
permet detectar el risc de dislèxia en
menys de quinze minuts.
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Amb la col·lecció Unicorn, des de Vegueta Edicions volem fer
la nostra aportació particular al projecte universal més apassionant que existeix, el de l’educació infantil i juvenil. Igual que
una vareta màgica, l’educació té el poder d’il·luminar ombres
i fer prevaler la raó, els principis i la solidaritat, impulsant la
prosperitat.
Un món millor, la nostra sèrie d’històries inspiradores per
aprendre a canviar i millorar el món, pretén apropar els
infants a tota una sèrie d’herois quotidians, sovint gairebé
anònims. Són protagonistes que van tenir una idea genial per
millorar el món –les relacions entre persones o les condicions
de vida de la gent– i han demostrat, a més, el talent i la capacitat per posar aquestes idees en pràctica de manera productiva. Alguns dels títols d’aquesta sèrie han estat concebuts
en col·laboració amb la Fundació Ashoka, una de les principals associacions internacionals sense ànim de lucre, que ja
fa quaranta anys que dona suport a l’emprenedoria social i
que en descobreix els principals protagonistes, els anomenats
changemakers (impulsors del canvi).

Textos
Eulàlia Canal
Il·lustracions
Iratxe López de Munáin
Traducció al català
Ariadna Pous
Disseny
Sònia Estévez
Maquetació
Sònia Estévez / Laura Swing
© Vegueta Edicions
Roger de Llúria, 82, principal 1ª
08009 Barcelona
veguetaediciones.com
ISBN: 978-84-17137-23-6
Dipòsit legal: B 8971-2018
Imprès i enquadernat a Espanya

IRATXE
LÓPEZ
DE MUNÁIN

EULÀLIA
CANAL

LA LUZ
IL·LUMINA LA
DISLÈXIA

Qualsevol forma de reproducció,
distribució, comunicació pública
o transformació d’aquesta
obra només es pot fer amb
l’autorització dels seus titulars,
tret de les excepcions que
preveu la llei. Adreceu-vos a
CEDRO (Centre Espanyol de
Drets Reprogràfics) si necessiteu
fotocopiar o escanejar algun
fragment d’aquesta obra.
www.conlicencia.com
T 93 272 04 45
T 91 702 19 70

Aquesta és la història d’una
persona que, amb molt d’esforç
i determinació, ha aconseguit
una gesta tan valuosa com
millorar la vida dels altres i
posar el seu granet de sorra per
construir un món millor.

La Luz tenia un somni.
Un somni que es repetia
nit rere nit...

La Luz tenia un somni. Un somni que es repetia nit rere nit. Sostenia
amb les mans un sobre blanc amb un segell blau. Era el sobre de
les notes de l’escola. Els dits li tremolaven. Totes les seves pors bategaven condensades allà dins.
Llavors obria el sobre i contemplava atònita les seves notes. Un excel·lent, i un altre, i un altre, en totes les assignatures. «Ho he aconseguit, ho he aconseguit!», cridava. I volia anar corrents a dir-ho als
pares, però no podia. Les cames no li responien.
De cop i volta es despertava. Era a la seva habitació, enmig de
la nit, i tot era fosc. El pitjor era aterrar al món real i veure que
només havia estat un somni bonic, però que ella continuava sent
un fracàs.
La Luz va arribar al món a Madrid, un dia assolellat de tardor. Els
seus pares no sabien quin nom posar-li, dubtaven entre Irene, que
sonava bonic, Úrsula, com la besàvia, o potser Luz... i just en aquell
instant se’n va anar la llum. Els seus pares, a les fosques en aquella
habitació d’hospital, van veure clar com s’havia de dir: Luz.

En aquell moment ningú es podia
imaginar que aquella nena il·luminaria
tants infants que patien en silenci
dificultats per aprendre a llegir i escriure.
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La Luz tenia cinc anys quan es va adonar que tenia un problema.
A classe aprenien a llegir les primeres paraules. Estaven asseguts
en rotllana. La mestra els ensenyava una cartolina amb un dibuix
i, a sota, una paraula que havien de llegir, associada a la imatge.
Ella veia les lletres perfectament perfilades. Amb les seves corbes i
les seves rectes, com un conjunt de traços geomètrics ben alineats.
Però aquelles lletres, que els altres traduïen en sons, per a ella eren
mudes, no li deien res.
Aquella parauleta començava a voltar-li pel cap com un borinot.
Però de seguida va idear un pla. Havia de posar-lo en pràctica
de pressa, no tenia gaire temps. Va comptar les cartolines que hi
havia, i va comptar també quants nens faltaven per arribar al seu
torn i va memoritzar la paraula que va deduir que li tocaria.
Així, quan la mestra l’hi va preguntar, va dir: «pota».
I sí, el pla va funcionar.

La Luz no volia ser diferent, volia ser com
tots els seus companys.
Va decidir no explicar a ningú el problema que tenia. Ningú ho
podia saber, i ningú se n’assabentaria.
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Un temps abans, quan va començar a anar a la guarderia, la Luz
moltes vegades es quedava a prop del radiador observant el caos
de jocs, rebequeries, bolquers bruts, crits, farinetes, mocs i molles
que revolucionava l’aula. Acostumada a casa seva, on tot era al
seu lloc, aquell món li resultava hostil. Llavors ja volia ser gran per
poder posar-hi una mica d’ordre.
Més endavant, mentre els seus companys de classe ja llegien, ella
ideava estratègies per sortir-se’n i que ningú sabés que era... Què
era? No ho sabia, però se sentia apartada de la resta.

Si la classe era un grup, ella se sentia
fora, en un altre lloc.
A casa s’aprenia de memòria els primers contes, així els seus pares estaven orgullosos perquè llegia molt bé. Es passava hores i
hores estudiant les lletres.
La Luz era bona observant i fixant-se en els detalls. Mirant aprenia
moltes coses dels companys i de com funcionava el món.
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Un dels jocs que més li agradava eren les construccions de Lego.
Es passava hores i hores jugant-hi. Feia un bon escampall amb totes les peces i les classificava per mides i colors. Llavors feia una
valoració del que tenia i decidia quina figura geomètrica podia
construir amb les peces que hi havia. Passava hores concentrada
en les construccions i se sentia orgullosa quan n’acabava una.
Un dia, en un llibre de classe, la Luz va veure una foto de la científica Marie Curie. Apareixia al seu laboratori, amb una proveta a la
mà. Aquella imatge la va fascinar. Sentia un desig que li sortia del
fons del cor.

Volia ser investigadora, científica, com
Marie Curie. Es va posar vermella de la
vergonya. No ho aconseguiria mai.
I, com qui no vol la cosa, va enterrar aquell desig per oblidar-lo.
Encara no sabia que tornaria a emergir amb més força, que aquell
desig que volia ignorar continuava treballant sense fer soroll, que
no es rendia.
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EL MÓN
CANVIA...
I TU POTS
CANVIAR EL MÓN
La història que acabes de llegir és la d’una persona com tu. Algú que, des de molt jove, es va
adonar que hi havia coses al seu voltant que
eren injustes, que no funcionaven bé, que no li
agradaven. Però, sobretot, es va adonar que les
persones tenien el poder de canviar-les. Així que
va pensar en una solució, va buscar companys
d’equip per dur-la a terme... i s’hi va dedicar. I
amb aquesta resolució no només va canviar la
seva pròpia vida, sinó la de molts altres que tenien les mateixes dificultats.
36

Tant se val els anys que tinguis o d’on vinguis. El
primer pas i el més important és detectar el que
no funciona. Després només cal tenir prou imaginació i ganes per trobar les solucions i posar
en marxa canvis que ajudin a millorar la vida
dels altres.
Tant de bo el conte que acabes de llegir t’ajudi a
fer el pas següent. Si trobes problemes o situacions al teu voltant que es podrien millorar, deixa’t
inspirar per Luz Rello i posa fil a l’agulla.
Ja veuràs com és de fantàstic descobrir que pots
ajudar a construir un món millor. Quan ho proves,
ja no hi ha marxa enrere. És com quan aprens a
anar en bici. Una sensació de llibertat i felicitat,
una cosa que ja no s’oblida. T’hi animes?
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