
 
 

Per amor a l’art 

 

Us heu preguntat qui sóc jo? D’on surt aquesta mà d’autòmat que pinta? Doncs us ho 
explicaré a la meva manera. Tot va començar a casa de la Frida. Una nena a qui no li 
agradaven ni les bicicletes, ni les llaminadures, ni les nines... A ella, el que li agradava 
més d’aquest món era dibuixar i pintar.  

 

PER AMOR A L’ART 

 

Un bon dia, a la Frida li van regalar un nino blau i articulat. Com que era educadeta, va 
dir “gràcies”, però després va agafar el nino i el va abandonar a un prestatge, disposada 
a oblidar-lo. Des de dalt del prestatge el nino mirava com dibuixava la Frida: pintava i 
dibuixava tot el dia, Li agradava molt, moltíssim, primer ho feia amb llapis i després ho 
pintava. Si li havia agradat molt, penjava el dibuix a la paret, com si fos un quadre. I 
aleshores se’l mirava, satisfeta. El nino també se’l mirava i s’hi fixava.  

--“És una artista!”—pensava, tot convençut.  

Però, un mal dia, la Frida va tenir un accident dels grossos. Li van haver de posar tot 
d’aparells per mantenir els ossos al lloc que pertoca. I es va haver de quedar al llit 
durant dies i dies... Semblava una nina, perquè, com totes les nines, no es podia moure 
si no l’ajudaven. L’havien d’ajudar a menjar, a vestir-se, i a pentinar-se. Com es fa amb 
les nines...  

El nino es mirava la Frida, tan immòbil sobre el llit, i la sentia plorar, ara que no podia 
dibuixar de cap de les maneres... El nino rumiava què podia fer ell per alegrar-la ni que 
fos una mica, micona...I després de molt pensar dins el seu cap de fusta, va tenir una 
idea: si la Frida no podia dibuixar, ell ho faria! 

Va esperar que arribés el punt de la mitjanit, que ja sabeu que és una hora màgica, va 
baixar del prestatge, es va posar davant la taula de la Frida, va agafar el llapis, va rumiar 
una estona, i ben a poc a poc, fixant-s’hi  molt,va dibuixar... un gos! 

Un gosset ben fidel que li pogués fer companyia a la Frida. Va penjar el dibuix a la 
paret, al costat del llit i va tornar al seu prestatge. Quan l’endemà la Frida va veure 
aquell dibuix, vinga preguntar qui l’havia fet. I no ho sabia ningú... llevat del nino, és 
clar!  

Una nit rere l’altra, el nino baixava del prestatge i dibuixava coses per a la Frida. I 
mentre ho feia cantussejava una melodia ben dolça, perquè la Frida dormís 
tranquil·lament: 



Drawing is a wonderful thing to do, 

 

one for me and one for you. 

 

Pretty drawings are what I do, 

 

to cheer you up when you’re feeling blue 

 

to cheer you up when you’re feeling blue. 

 

  La Frida opinava que aquells dibuixos estaven molt i molt bé. I que era molt estrany 
que ningú sabés qui els havia fet. Però aquell joc misteriós li agradava. I li van venir 
ganes de tornar a pintar... Aquella habitació ja semblava un museu. 

I va arribar el dia en què la Frida ja estava bona del tot. Es va asseure a la seva taula de 
sempre i es va posar a pintar i dibuixar tan bé com sempre ho havia fet... o encara 
millor! I mentre ho feia, cantava, feliç i contenta: 

 

Drawing  pictures every day, 

 is my  favorite way to play. 

 

... mentre el nino s’ho mirava, un altre cop quiet i arraconat al seu prestatge de sempre, 
feliç i content per la feina feta. 

 

Drawing is my favorite game, 

no two pictures are ever the same. 

Drawing  pictures every day, 

 is my  favorite way to play. 

 

Amb el temps, la Frida es va convertir en una pintora famosa, una dona gran i bonica 
capaç de caminar, moure’s i viatjar amb tota llibertat. Pintava paisatges... retrats de 
dona... animals fantàstics... I feia exposicions arreu del món. 

Un dia que exposava en un museu molt important, en una vitrina hi va veure un nino 
blau i articulat com aquell que li havien regalat a ella feia anys... 



No era ben bé un nino. Era un autòmat. Un autòmat que dibuixava sol. Un autòmat que 
tant sabia dibuixar un gos... com una papallon a... com una princesa... 

La gent mirava i admirava els quadres de la Frida... 

Però la Frida... La Frida només mirava i admirava aquell nino articulat que dibuixava 
tan i tan bé. I l’autòmat se la mirava a ella... i li somreia!  

La Frida també li va fer un gran somriure de felicitat i agraïment. Si ells dos van 
mantenir una conversa sobre aquella aventura que havien protagonitzat quan ella era 
petita i estava malalta, no se sap...  

Això només ho sé jo, el nino que ella va abandonar damunt d’un prestatge, però que, 
tanmateix, va jugar amb ella d’una mena de manera ben especial, fent dibuixos perquè 
la Frida recuperés la salut i l’alegria de viure. 

I, mal m’està el dir-ho, d’alguna manera jo també m’he fet famós, visc en un museu i no 
paro de dibuixar.Només que jo no firmo els meus dibuixos, com feia ella, perquè jo... 
no tinc nom!  

 

Drawing is something lovely to do, 

Like Frida, like me, you can do it too. 

 

 

Guió: Teresa Duran 


