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L'orfenat de Guangxi  

El Luiz és un noi orfe que va créixer en un orfenat de la Xina, a la regió de Guangxi. Tot 

anava molt bé i era feliç a l’orfenat, tenia amics i jugaven i estudiaven junts.  A l’any 2000 

uns nois alts que van arribar a l’orfenat van començar a assetjar-lo perquè és un noi prim i 

petit. Els altres nens i amics de l’orfenat tenien por i no volien ser un objectiu. Així que amb 

el pas del temps el Luiz és va convertir en un noi una mica tímid, covard i ja no era feliç. Les 

setmanes avançaven i els nous companys seguien assetjant el Luiz, fins i tot, el van pegar. 

Un cop el Luiz no va poder evitar plorar en un lloc on no hi havia ningú, però una parella el 

va escoltar. La parella va veure que els plors venien de l’orfenat i van pensar que seria algun 

nen que ho estaria passant malament. Al dia següent, van anar a preguntar al director de 

l’orfenat què passava. La parella, que volia adoptar un nen, va buscar l'origen del crit, i va 

trobar el Luiz, que estava cansat de plorar i se n’havia anat a dormir. Li van preguntar al 

director sobre el Luiz, i el director els va explicar a contracor la seva situació. No va poder 

evitar que el Luiz fos assetjat, així que els va suplicar: Si és possible, si us plau, adopteu el 

Luiz. La parella va acceptar les súpliques del director. Després d'això, la parella va trobar el 

Luiz i li va preguntar si li agradaria viure amb ells en el futur, i ell va acceptar. Mentre vivia 

amb la parella, ell va sentir la cura i l'amor de la parella per ell, a poc a poc es va desfer de 

la influència dels que l'assetjaven, i es va tornar optimista, alegre, valent i fort. Ara que ja és 

gran, el Luiz ha estat ajudant els altres i dient a la gent que ajudi si hi ha altres persones que 

ho necessiten. Si us plau, ajudeu-les, dins de les vostres possibilitats. Així doncs, cada cop 

hi està havent més gent que comença a parar atenció a qui necessita ajuda i a donar-li la 

mà. A poc a poc, cada cop són menys les persones que miren des del marge, i l'assetjament 

va desapareixent. Finalment, tots s'ajudaran, i hi haurà harmonia, pau i la violència ja no 

existirà. 

 



El Luiz plora al pati de l'orfenat perquè els companys el deixen de banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Luiz feliç amb la seva nova família 

 


