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Fa molt de temps, en un petit poble anomenat Sant Hilari hi vivien uns 

avis que es deien Jaumet i Mercè. Un dia, quan estava escoltant la previsió 

meteorològica per la ràdio, en Jaumet va sentir que l’home dels temps deia que en 

els propers dies nevaria.  

En Jaumet i la seva dona es van posar a saltar d’alegria. Però el pobre 

Jaumet no sabia el que l’esperava. Ja no se’n recordava de tots aquells llargs i durs 

anys de lluita contra el càncer. Quins dies tan difícils per a ell i la seva família! 

Només l’ajuda dels metges i la seva fortalesa li havien permès superar aquell 

tràngol. 

I així que va arribar el primer dia que va nevar, en Jaumet va sortir ben 

puntual de casa seva, però... de seguida va relliscar i va caure de culs a terra. Amb 

el soroll que va fer, la Mercè va sortir de casa ben espantada. El va veure estès al 

damunt de la neu. No havia perdut el coneixement, ara bé, semblava que li feia 

mal tot. Va decidir trucar a l’ambulància i tot, però al final no va ser res, només 

l’ensurt i uns quants blaus. 

En Jaumet, que si una cosa tenia era la seva tossuderia, després de dinar ja 

s’havia recuperat (o almenys això li va dir a la Mercè) i va decidir anar a fer un 

volt. La seva dona no ho volia, però ell la va convèncer dient-li que no aniria gaire 

lluny i que aniria molt en compte. 



De seguida que va sortir al carrer, es va trobar amb uns adolescents que li 

van començar a tirar boles de neu i el pobre Jaumet va haver de marxar cames 

ajudeu-me.  Després d’aquest nou ensurt, va decidir que no tornaria a sortir a fora 

en tota la tarda. I així va ser. 

L’endemà ja no nevava però encara hi havia un bon pam de neu. En 

Jaumet se’n va anar cap a les afores del poble i allà es va trobar un nou embolic 

La carretera estava plena de cotxes i màquines de neu, però això no era el que més 

el molestava. El que més el molestava era la mirada de pomes agres amb que els 

conductors el miraven i que semblava que li diguessin: 

-  On vas avi? No estaries millor a la vora del foc? 

 Així que va decidir escurçar el seu passeig diari i va tornar més aviat del 

que era habitual a casa, tot explicant-li a la Mercè que feia molta fred i que els 

carrers estaven glaçats i eren perillosos. 

A la tarda es va alegrar una mica quan el carter (que va arribar amb una 

moto de neu) els hi va portar a ell i a la seva dona una carta amb una foto on 

sortien la seva filla i els  seus néts rodejats de neu. Però, tot i això, es va queixar a 

la seva dona: 

- Ai Mercè, pobre de mi! El càncer m´ha fet perdre la meitat de la meva 

vida i ara ja sóc massa gran per jugar amb la neu. 

-Sí, ja ho sé Jaumet, però mira la part positiva: has superat el càncer. 

-Ja, tens raó, però... qui pogués tornar a ser jove i valent? 



L’endemà tornava a haver-hi un bon gruix de neu als carrers després 

d’haver nevat durant gran part de la nit. En Jaumet va decidir que no sortiria i que 

es quedaria a casa a ajudar a la Mercè. El dia anava passant sense cap anomalia. 

Uns dies més tard, després d’esmorzar, en Jaumet va veure per la finestra 

com uns nens jugaven amb la neu i anaven fent voltes al voltant d’un ninot de neu. 

Això el va fer recordar que ell ja havia tingut una infància i el va fer sentir millor. 

Es va passar tot el matí observant-los i a la tarda, després de dinar els hi va anar a 

preguntar si podia jugar amb ells i li van dir que sí. Es van tirar unes quantes boles 

de neu i van fer un divertit ninot amb nas de pastanaga inclòs. Aquella tarda s’ho 

va passar  fantàstic i per un moment va tornar a ser jove!  

 


