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SOMIAR AMB ELS ULLS OBERTS 

 
Imagina’t que el teu somni es compleix, imagina’t que de la nit a la matinada 

allò que més desitges es fa realitat, doncs exactament això va ser el que va 

canviar dràsticament la vida de la Jana, una adolescent amb un somni que 

habitava al seu interior i que la feia somriure cada vegada que imaginava com 

seria, potser al saber quin era el seu somni no t’imaginis la força que tenia en 

ella, però ella desitjava ser la persona més jove de fer un descobriment i estava 

convençuda que ho aconseguiria. 

Un dia a la nit la Jana va aixecar-se de sobte a conseqüència d’un molest i 

persistent soroll provinent del jardí situat a l’altre costat de la paret de la seva 

habitació, va agafar l’abric i va sortir, 

sorpresa va veure una espècie de gat, dic una espècie perquè no era ben bé 

un gat, era una nova raça, la Jana ho va saber ràpidament ja que ella coneixia 

totes les espècies de gats, sense dubtar-ho ni un segon va agafar-lo i se’l va 

emportar a dins de casa seva, allà li va donar de menjar i va donar-li un sostre 

on estar segur, era mascle, de curta edat però , d’on havia sortit ? 

Aquesta va ser la pregunta que va voltar pel cap de la Jana durant un temps 

prolongat, va investigar molt pel seu compte, ella era l’ única que en sabia 

d'allò , no va dir-ho als seus pares per por que no li permetessin tenir el gat, 

que per cert tenia nom, New, que vol dir nou en anglès, li va posar aquest nom 

perquè era un nou descobriment. 

Després de unes setmanes va donar amb el fet que va fer que en New fos com 

era, en un llibre de biologia va trobar un apartat anomenat Mutacions a 

animals , va descobrir que aquell color magenta a la pell d’en New es devia a 

què la seva mare havia consumit molts productes no recomanats per a gats 

llavors va anar adquirint elements químics que van fer que la seva pell canviés 

de color i, de la mateixa manera, la dels seus fills. Així que encara que la Jana 



 

                                                    
 
no hagués descobert cap raça alienígena de gat sí que va descobrir el primer 

cas de mutació d’aquest tipus en un gat, a conseqüència d’aquest 

esdeveniment la Jana va ser la persona més jove a fer un descobriment i 

d’aquesta manera va aconseguir el seu somni. 
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