
Allò que ens fa diferents és alhora el que ens fa únics i ens converteix en éssers extraordinaris.  
Viure la vida amb valentia i coratge és el primer pas per acceptar-nos a nosaltres mateixos, als altres,  

i construir una societat on la diferència pugui ser la norma i no l’excepció.
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Una vegada hi havia un nen que es deia Toni. En Toni no  
era un nen com els altres...: era un noi extraordinari. Ho  
era perquè sabia pintar molt bé, perquè li agradava molt  
el circ i somniava que algun dia podria actuar sota una 
carpa, i perquè conduïa molt bé la cadira de rodes en què 
anava. Aquestes tres coses el feien únic.

Cada any arribava a la ciutat el circ. En Toni ja l’esperava 
molt ansiós per poder trepitjar amb les rodes de la seva 
cadira l’entrada d’aquest món màgic. Mentrestant,  
dedicava el temps a l’altra gran passió que tenia: dibuixar! 
Omplia les il·lustracions de pallassos molt divertits  
i d’acròbates valents.

El noi, amb l’ajuda de la seva germana, la Sara, ratllava al calendari  
de la paret els dies que faltaven perquè arribés el gran moment. Cada nit, 
abans d’anar a dormir, mirava el paperet que seria l’entrada al setè cel.

—Paciència, germanet! —l’animava la Sara—. Ja falta poc!



Finalment, va arribar el dia! En Toni es va despertar ben d’hora 
molt emocionat. Les hores se li feien molt llargues. Quins nervis!

La Sara el va ajudar a vestir-se i, en acabat, van sortir  
de casa amb els pares. Per fi havia arribat el gran moment!





Els organitzadors de l’espectacle eren molt amables.  
Van acompanyar en Toni a l’entrada i el van situar a primera 
fila, amb la seva família. «Quin detall!», va pensar en Toni.  
I després va dir molt excitat: —Que guai!

—Benvinguts al Circ Iris! —va cridar el director,  
donant la benvinguda a tot el públic.

En Toni observava tot l’escenari i, com que era un xicot 
intel·ligent, va deduir que el nom de Circ Iris es referia  
a l’arc de Sant Martí, perquè la decoració era molt bonica, 
plena de colors i fantasia. Estava molt content. Des  
d’aquell lloc tan privilegiat podria veure perfectament  
els mags amb els seus trucs sorprenents.



Una equilibrista molt bonica i un conjunt d’acròbates van sorprendre  
en Toni construint amb els seus cossos unes piràmides magnífiques.

Finalment, va arribar el moment més esperat per a en Toni: els pallassos!  
Eren molt maldestres i bromistes. Tothom gaudia dels seus acudits i el públic 
aplaudia amb moltes ganes.


