
LA CARTA DE LES FRUITES I LES VERDURES

Un plujós dia de març de l’any 2020, va arribar una misteriosa carta a les cases de

tots els ciutadans del món. Ningú sabia de què tractava, perquè no tenia cap

assumpte. Però per curiositat, tothom va obrir el sobre i va començar a  llegir-la.

De: Les Fruites i les Verdures

Per a: Humans

Benvolguts Humans,

Nosaltres som les Fruites i les Verdures. Sí, aquelles que per a molts de vosaltres

no som gaire ben vistes, ja que dieu: “Menjar fruita i verdura? Buff…Quina mania!”.

Quan realment no ens heu tastat mai, ni teniu el valor de fer-ho.

Ens hem decidit a escriure aquesta carta per diverses raons. Volem reivindicar el

que ens toca i per aquest motiu pensem que si llegiu aquest escrit, ens podreu fer

un favor. Volem ser ben vistes! No volem passar dies i dies en els supermercats

veient la gent passar, mentre nosaltres ens anem podrint. No volem fer por a cap

infant, demana especialment el bròquil. Volem ajudar el vostre cos i, sobretot, volem

poder viure en un món on tothom es beneficiï de tot el que tenim per a vosaltres.

Fa milers d’anys, per ser més exactes uns deu mil anys enrere, vam aparèixer. Una

nova varietat d’aliments va brotar d’entre la terra. Érem molt diferents en comparació

a com som ara, no ens reconeixeríeu! Algunes de nosaltres teníem una forma

arrodonida i d’altres semblàvem branquillons, n’hi havia amb os i altres estaven

cobertes d’una capa dura com la closca d’un coco. Quan vosaltres, els humans, ens

vau descobrir, només volíeu fer canvis, cultivàveu aquelles Fruites i Verdures que us

semblen més bones, amb més gust i les altres es quedaven soles sense ningú. Ens

vau transformar de la manera que a vosaltres us va semblar millor, més eficient i

còmoda. Realment, ens vau ajudar una mica a poder evolucionar. Vam millorar

gràcies a vosaltres, però d’aquí endavant, tot són desgràcies.



Durant molts anys, les Fruites van ser les reines dels dolços. Tots els nobles ens

consumien, i nosaltres estàvem molt agraïdes. Les Verdures també érem presents

en totes les cases dels camperols, ells van crear una mena d’espai només per a

nosaltres anomenat hort, i això ens feia felices. Tot va anar-se’n en orris quan es van

crear les primeres fàbriques de dolços. A partir d’aquell moment, tothom estava boig

per provar aquells petits monstres plens de sucre que l’únic que feien era saturar les

venes i provocar “mal de cap” a tothom que els consumien. Després d’aquesta

desgràcia, tothom ens odiava, ningú volia beneficiar-se de nosaltres i ningú ens

comprenia. Van passar anys de solitud, no teníem res a fer i durant el dia, no teníem

ganes ni d’estar despertes.

Tot i això, actualment, gràcies a les noves generacions que ens estan revivint i

anunciant-nos tenim més ganes de seguir endavant. Sobretot, perquè la gent pugui,

finalment, valorar-nos.

Per tot el que hem patit durant aquests últims anys, ens agradaria que vosaltres, els

Humans, ens dediquéssiu un any només per a nosaltres. Seria un molt bon acte de

part vostra i realment us ho agrairíem molt.

Moltes gràcies,

Les Fruites i les Verdures

En acabar de llegir aquella estranya carta, tothom va empatitzar amb aquells 

aliments que l’únic que volien fer era ajudar-los. Van trobar una bona idea el fet de 

dedicar tot un any per a elles i de seguida, van posar-se les piles.

Finalment, després de dies de reunions van decidir que l’any vinent, que era el 

2021, seria oficialment l’Any Internacional de les Fruites i les Verdures.
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