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Ser diferent
dels altres,
ser estrany, és normal.
Cadascú és com és.
El més important
és saber riure’s
d’un mateix.
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L’Hug és tartamut
i en Bernat és dislèxic,
confon les lletres
i els números.
Els dos amics
decideixen formar un club
per defensar-se
dels que es burlen d’ells.
De mica en mica,
el Club dels Estranys
va creixent
amb altres companys.
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Dedico aquest llibre a mi mateix:
estic orgullós de ser tartamut i estrany.
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Hola!
Em dic Bernat i soc dislèxic.
Confonc algunes lletres
i números.

Jo soc l’Hug.
I em cosa parlar.
Soc ta-ta-tartamut.

Jo soc
el Vicenç.
Soc dels alumnes
més grans de la classe.
A vegades em barallo
amb els companys.
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es
e.

Jo em dic Laura.
Tinc moltes pigues
a la cara.

Hola!
Em dic Mercè.
Porto ulleres
perquè soc miop.

Jo soc l’Andrea.
Soc la millor amiga
de l’Hug.
9
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1
L’HUG ÉS TARTAMUT
L’Hug se sentia estrany.
Des de petit, sempre s’havia sentit així.
Quan va dir les primeres paraules,
ho repetia tot 3 vegades:
Hug

—Pa-pa-pa!
Ma-ma-ma!
Jo-jo-jo!

El seus pares pensaven
que ho feia per deixar-ho clar,
o potser estava aprenent a parlar.
Però el motiu era un altre.
Un dia l’Hug volia dir “papa”.
I va dir:
Hug

—P–p–p–p–pa–p–p–p...

L’última síl·laba no va sortir mai.
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L’Hug va deixar de respirar, i quasi s’ofega.
La seva cara es va posar verda, blava, morada...
Tothom es va espantar molt.
El seu pare va dir:
Pare

—Hug, respira!

La seva mare es va espantar i va cridar:
Mare

—Hug, t’ofegues!

L’àvia li va donar uns copets a l’esquena, i va dir:
Àvia

—Hug, arrenca!

I l’Hug ho va provar:
Hug

—P–p–p

Però no ho va aconseguir.
Des d’aquell moment,
L’Hug no va aconseguir acabar
les paraules començades per les lletres C, P o T.
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p
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Estava clar:
a l’Hug li passava alguna cosa.
L’Hug era tartamut.
Les persones tartamudes
tenen problemes per dir algunes lletres,
i per això les repeteixen.
L’Hug pensava:
Hug

—Quina mala sort que tinc!

Fins i tot li costava dir el que li passava,
perquè la paraula “tartamut”
comença amb la lletra T.
Persona

—Què et passa, nen?

Hug

—Soc ta-ta-tar-ta-ta-tamut.

Tampoc podia dir bé
les seves 3 begudes preferides,
perquè començaven
per les lletres que no podia dir:
Cola-boja començava per C.
Popsi-cola començava per P.
I Tri-llimona començava per T.
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Amb 7 anys, l’Hug parlava molt poc.
Amb 8 anys, només feia que sí amb el cap.
Amb 9 anys, l’Hug va començar
a passar-ho malament a l’escola.
Sempre hi havia nois grans
que molestaven els més petits,
sobretot els que tenien defectes
o eren estranys. Com l’Hug.
Hi havia tres nois que quan veien l’Hug
es burlaven d’ell, o l’imitaven,
o li donaven clatellots.
Quan això passava,
els altres companys de classe també reien.
I això era el que feia més mal a l’Hug.
Per això, amb 10 anys,
l’Hug odiava anar a l’escola.
No volia que els altres es burlessin d’ell.
L’Hug era un noi llest, li agradava molt llegir.
Però li feia vergonya parlar
i els mestres no l’ajudaven gaire.
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Només una mestra ajudava l’Hug: l’Amàlia.
Ella sempre li posava bona nota.
A vegades, l’Hug només estudiava
el començament del tema,
i, quan ja havia dit el que sabia,
començava a tartamudejar a posta.
Llavors, l’Amàlia li deia:
Amàlia

—Ja està, Hug, tranquil.
Veig que t’ho saps.

I sempre li posava un 8 de nota.
Allò era l’única cosa bona de l’escola.
Amb 11 anys, l’Hug odiava anar a l’escola.
Però quan va començar el nou curs
l’Hug va conèixer algú com ell.
Es va posar molt content.
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