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Pallassa per un dia 

• Una nena de 8 anys compleix al Fòrum el somni de participar en una funció de circ
• La Fundació Petit Desig fa realitat les peticions de nens malalts

JULIA BARRIO
BARCELONA

Amagada darrere d'una gruixuda capa de maquillatge blanc, amb els llavis negres i les galtes vermelles,
Xènia Gil Tortajada va passar ahir una tarda atípica. Amb un vestit de quadros i unes sabates 15
números més grans que les seves, amb només 8 anys va complir el seu somni: ser pallassa per un dia i
actuar en una funció de circ.
L'escenari on ho va aconseguir va ser el circ del Fòrum. Els pallassos que la van acompanyar, els Monti
& Co.; i qui li va oferir la possibilitat, la Fundació Petit Desig. Aquesta associació sense ànim de lucre
s'encarrega de fer realitat, de forma gratuïta per a les famílies, els desitjos dels nens amb malalties
cròniques o terminals.
En el cas de la Xènia, la "vocació", tal com la defineix la seva mare, Rosa Maria Gil, ja va aparèixer a
l'hospital. Fa 16 mesos li van diagnosticar un tumor cerebral, i ara està en tractament de quimioteràpia.
"Quan estava ingressada a la Vall d'Hebron, uns pallassos anaven per les habitacions dues
vegades per setmana per animar els nens --va explicar Rosa Maria--. Li agradava tant que ara,
quan anem a passar controls, intentem que siguin aquells dies, i així ella els acompanya per les
habitacions. Està boja pels pallassos".

Totalment enganyada
Per això, quan l'Associació de Familiars de Nens Oncològics (Afanoc) va informar la seva família de
l'existència de Petit Desig, aquesta no va dubtar quina seria la seva elecció. "Va haver d'omplir uns
formularis explicant què és el que més li agradaria fer, però no sabia res. Ha vingut totalment
enganyada, pensant que venia a veure el Fòrum", va dir Rosa Maria.
Però a l'arribar ahir, acompanyada dels seus pares, el seu germà Gerard, el seu avi i uns amics, la
Xènia va tenir una grata sorpresa. "Li han preguntat si es volia pintar, vestir i actuar, i ha dit que sí
a tot. ¡Ara no se'n vol anar!", va dir rient la seva mare. I no és estrany. La Xènia va irrompre a la carpa
del circ còmodament asseguda al cotxe dels pallassos. Va fer una volta a la pista i va tenir l'honor de ser
acompanyada per Monti al seu seient, des d'on va disfrutar d'acrobàcies, malabars i pallassos. Encara
que es va estar amb la cara impassible gairebé tota l'estona --"és que és molt tímida", la va justificar la
mare-- al sortir afirmava que no se'n volia anar. Monti, d'altra banda, es mostrava una mica més
expressiu: "Està al.lucinada, s'ho ha passat de conya i està cansada".
De fet, segur que aquest cap de setmana i dilluns, quan se'n vagi de colònies amb Afanoc, la Xènia
recordarà fins a l'últim detall del dia d'ahir, i de les paraules amb què Monti va acomiadar l'espectacle,
donant-li la mà: "El circ és
somriure, i somriure és l'únic llenguatge universal amb què s'entenen tots els pobles de la terra.
Recorda, Xènia, un dia sense un
somriure és una dia perdut" .
Mentrestant, a Petit Desig encara li queda molta feina. D'aquí a poc, alguns nens faran realitat els
seus somnis de viatjar en helicòpter, posar-se al volant d'un Ferrari vermell o conèixer
Ronaldinho. Segur que tots acabaran tan contents com la Xènia, que ahir va sortir del recinte del
Fòrum balancejant una gorreta, un nas de pallasso, i amb un somriure a la cara.
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L'espectacle Xènia Gil, envoltada dels pallassos Monti & Co., ahir a la pista del circ del Fòrum. Foto:
ELISENDA PONS
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