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Visc en un armari. A dins hi ha uns quants jerseis més, unes camises i un parell de 

jaquetes de cuir. Estem bastant bé, però el que ens agrada més és que l’avi Ramon se’ns 

endugui a veure món. 

 

Avui l’avi ha obert l’armari i m’ha agafat a mi. He tingut molta sort perquè hi havia sis 

jerseis més que es morien d’enveja perquè tenien moltes ganes de ser els escollits. 

 

M’ha posat en el seu cos, damunt d’una camisa de quadrets. L’avi es mira al mirall i jo 

em trobo atractiu. L’àvia Tere s’acaba de vestir mentre l’avi es pentina. Quan l’àvia 

acaba de preparar-se, agafem el cotxe i anem a l’hospital. Tots tres, l’avi, l’àvia i jo, 

anem molt contents i satisfets. Avui és un dia que recordarem sempre! 

  

Quan arribem a la recepció l’àvia demana pel nom d’una pacient: Anna  Casadevall. La 

recepcionista ens diu un número d’habitació i el pis. Tercer pis, habitació 313. Agafem 

l’ascensor i pugem ràpidament cap a la cambra i veiem a l’Anna i un bebè dins d’un 

bressol transparent amb una etiqueta que posa “Joan”.  

 

- L’habitació és força petita - observa l’avi només d’entrar. L’avi pregunta si pot 

agafar en Joan. El treu del llit de bressol, l’agafa a coll, l’abraça, li pica l’esquena i 

en Joan fa un rot. “Ai quin fàstic” penso quan el nadó deixa anar un glopada de llet 

blanca i calenta damunt meu.  

 



L’àvia treu el mocador de roba que sempre porta a la bossa i em neteja com pot. 

Prefereixo els seus mocadors de roba suaus i brodats que els mocadors de paper. Segur 

que quan en Joan sigui una mica més gran també s’estimarà més que l’àvia el moqui 

amb els seus mocadors especials que els mocadors de paper que tenen a casa. 

 

Tot i que m’he tacat, estic content perquè tothom sembla feliç. Faci el que faci en Joan, 

somriuen, se’l miren, el toquen, li fan fotografies, el bressolen i penso que no és el 

moment d’estar enfadat per una taca encara que sigui calenta i fastigosa.  

 

Arriba en Non, l’oncle d’en Joan. Avui s’estrena com a padrí i està orgullós del seu nou 

“títol”. Vol agafar a en Joan però el té l’avi a coll. S’espera. Intenta agafar-lo quan el 

deixen al bressol però arriba una infermera i se l’endú. S’espera. Quan torna la 

infermera amb en Joan ben pentinat i dutxat l’àvia l’agafa d’una revolada. S’espera. Li 

comença a pujar la mosca al nas. I al final crida per a què tothom el senti:  

 

- Qui és el padrí d’aquest nen? Que no el puc agafar? 

 

L’àvia li passa el nadó ràpidament i sempre més recordaran aquesta anècdota quan 

estiguin en família. 

 

Fa calor a l’habitació. L’avi se’m treu de sobre. Es queda en camisa. Em sap greu que 

m’oblidi damunt del respatller d’una cadira, però he d’admetre que la seva camisa de 

quadres és molt maca.  

 

Arriba la iaia Rosa, en Juà i la Montse amb els seus cinc fills (la Maria, en Martí, 

l’Anna, la Núria i l’Aniol), la Tura (la seva padrina) amb l’Eliseu, l’Ada i la Rosa, la 



Mentxu amb en Roger i la Clara i després en Lluís, i, al final, en Salvi i la Roser 

acompanyats de la Laia i en Pau. Tota la família visita a en Joan a la clínica i ell vinga 

dormir. 

 

L’avi i l’àvia diuen que se’n van. L’àvia recull la bossa, agafen els abrics, s’acomiaden i 

surten de l’habitació.  

 

- Ep! Ei! Eo! – crido. Se n’han anat sense recollir-me de la cadira! Estic a punt de 

posar-me a plorar. No conec gaire els que s’han quedat a l’habitació i encara que en 

Joan sigui un nadó molt maco, jo vull tornar a dormir al meu armari. 

 

Però abans de posar-me a plorar davant de tothom se sent: “toc, toc” i el nas de l’avi 

entra per la porta. Explica que s’ha oblidat el jersei .Em recull de pressa i anem junts 

cap a l’ascensor on ens està esperant l’àvia. 

 

Malgrat aquest ensurt, estic content i em sento feliç perquè sé que sortiré sempre més a 

l’àlbum familiar embolcallant a l’avi juntament amb en Joan. 

 

Quan torni a l’armari ho explicaré tot al jersei de rombes i a la jaqueta de cuir marró, fil 

per randa, tot el que he viscut. 

 

A la nit, quan estic a l’armari, somric i penso que l’avi també se’n recordarà de mi 

sempre més, quan miri la foto del 16 de gener del 2004 , el dia que va néixer el seu 

primer nét.  


