
 

AMB FORÇA DE VOLUNTAT TOT ÉS POSSIBLE 

 

Laura Pujol i Renart, 

després d’una llarga malaltia, 

pobra Laura, com s’ha recuperat, 

això és el que tothom volia. 

 

Ningú no es pot imaginar 

el que la nostra Laura ha passat. 

Al Trueta de Girona, allà on més recordarà 

tothom qui l’anava a veure i en sortia desesperat.   

 

Ella no sabia ni que fos a Girona,  

ni tampoc el que li estaven fent. 

Tot el que li feien era perquè es posés bona 

i recuperar-se en qualsevol moment. 

 

Passaven les hores i també el dia, 

la nostra Laura s’estava acabant. 

Tots pensàvem que la Laura es moria, 

els pares, el carinyo…Tots estàvem plorant. 

 

La Laura, ni poc ni molt no es movia 

com si ja fos de l’altre barri. 

Tots els familiars i tothom patia 

allò era pitjor que un calvari. 

 

La seva mare és la que més ha patit, 

no la deixava mai de mirar. 

Un dia es va adonar que movia una mica el dit. 

I va dir: “ai! La meva filla es refà”. 

 

El metge, de molt mala gana 

i d’una manera greu, li contestà:  

“si tallem la cua a una sargantana, 

segur que també es remenarà”. 

 



 

 

Tota la família vam quedar desanimats, 

que davant d’aquesta greu malaltia, 

pugui haver-hi alguns professionals tan mal educats 

per desanimar tota la nostra família. 

 

Després de tot, hem de recordar,  

que aquest metge estava amoïnat. 

El que ell volia era poder-la curar, 

per tenir per sempre una gran felicitat. 

 

Tots hem de saber perdonar: 

moltes coses es fan sense voler. 

També, tots ens hem d’estimar, 

Tant a dintre les cases com a fora al carrer. 

 

Per sort, de mica en mica va caminar. 

La Laura va anar a la Guttmann, a Badalona, 

i molt aviat va poder-se recuperar. 

Tots volíem que molt aviat es posés bona. 

 

Tot el que a la Laura li ha passat  

ningú del món no s’ho pot imaginar.  

Al ventre li varen fer un forat, 

perquè de mica en mica es pogués alimentar. 

 

Menjar i beure amb una xeringuilla, 

per la seva boca ni beure ni menjar. 

Tot això sí que era una gran pesadilla, 

els pares i el carinyo no es podien aguantar. 

 

La pobra Laura, no sabem si patia, 

ella mirava i no podia parlar; 

sort que agafava el bolígraf i escrivia, 

perquè el seu carinyo li va proposar. 

 

 



 

 

D’aquesta manera es podien comunicar, 

amb els pares i el carinyo Albert. 

Si alguna cosa li havien de portar, 

de seguida li ho portaven de dret. 

 

Laura, tot això fa pena haver-ho de recordar. 

Tu que has tingut un munt de voluntat. 

Noies com la Laura, avui en dia ja no n’hi ha,  

però ara tu ens dónes la felicitat. 

 

Tot això és el que l’avi i la iaia desitjàvem, 

que tu, amb salut, poguessis estar al nostre costat. 

Nosaltres, els avis, nit i dia et ploràvem, 

desitjant que la malaltia s’hagi acabat. 

 

Tu, Laura, mai et podràs imaginar 

que moltes i moltes persones de tot arreu 

passaven a casa dels avis a preguntar, 

dient: “i, de la pobra Laura què en sabeu?” 

 

El teu avi també estava malament: 

feia poc temps que l’havien operat. 

A casa dels avis venia tanta gent 

que el pobre avi també estava cansat. 

 

Encara que jo estigués molt cansat, 

estava content que la gent vingués. 

Per la Laura tots m’havien preguntat 

i si ens feien falta ens deixarien diners. 

 

Avui en dia encara es troba bona gent. 

No crec que en tots els llocs sigui igual. 

Sempre hi ha gent que es coneixen 

I, es recorden d’un quan està malalt. 

 

 



 

 

La Laura pot estar molt agraïda, 

dels bons metges, les bones infermeres i infermers. 

Els recordarà tota la vida, 

perquè el que han fet no es paga amb diners. 

 

També de les logopedes tan estimades, 

que amb paciència li han ensenyat a parlar. 

Han estat totes molt i molt educades, 

que mentre visquem s’han de recordar. 

 

Laura, tot això que ara ja ha passat, 

per tota la família va ser un gran fracàs. 

Estem molt contents, que estàs al nostre costat 

i, de tant en tant, treballant a l’Hostal de l’Arç. 

 

Per tots és la millor felicitat. 

Laura, desitgem que amb salut puguis anar continuant 

i per molts anys puguem estar tots al teu costat, 

en companyia dels pares i del teu galant. 

 

 

    Martí Renart i Vilanova 
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