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L’avi Joan Anton viu a Sitges, un poble de la costa. L’avi Joan Anton és molt 

alegre i actiu. Cada dimarts queda amb els amics per jugar a la petanca, però ahir, quan 

hi va anar, no hi va veure ningú. 

Sorprès, va tornar cap a casa. Va obrir el televisor i va veure que explicaven que 

aquest any molta gent gran s’havia apuntat a la universitat com a hobby. Va reconèixer 

a les imatges alguns dels seus amics: sí, aquells que jugaven cada dia amb ell a la 

petanca. I es va dir: 

- Vés per on!, ja sé on s’han ficat! 

L’endemà, en Joan Anton va anar a demanar informació a la universitat sobre els 

cursos d’art, volia ser pintor! Va arribar al mostrador de la recepció i  va preguntar: 

- Quin preu tenen els cursos de Art?- 

La noia li va respondre amablement:  

- Els cursos d’art costen cent euros – i va continuar-, però quina edat té vostè? 

No és massa gran per estudiar? 

- És clar que no! - va exclamar en Joan Anton -. Vull fer igual que els meus 

amics 

I dit i fet! En Joan Anton ja estava matriculat. Les classes començaven a 

l’endemà. Calia córrer a buscar el material.  



L’endemà es va llevar tranquil·lament, ja no recordava que havia d’anar a 

estudiar. Va comprar el diari, el pa, i se’n va tornar a casa a esmorzar. 

De sobte va sonar el telèfon, era el Manel. 

- On ets? - li va preguntar-. T´estem esperant.  

Ràpidament va agafar l’abric i va sortir corrents, tot el que ell podia, cap a la 

Universitat. 

Quan va entrar no sabia a quina classe anava. Va treure el nas a totes les aules, 

fins que finalment va entrar a la que tocava. 

“Què maco és tot això!” pensava en Joan Anton. Va estar molt concentrat durant 

tota la classe de pintura. Va passar una hora i el professor va dir: 

- Ara toca anar a la sala d´art 

En Joan Anton es pensava que anava a pintar i per això va agafar tots els estris: 

pinzells, pintures... però no era això el que anaven a fer. Havien de fer una descripció de 

cadascun dels quadres que hi havia allà.  

- Això és molt complicat, aquests quadres no m’agraden gens, no hi veig res 

en totes aquestes ratlles, això no és art, això ho podria fer el meu nét Martí. 

Se’n va adonar que no havia sigut gaire amable i es va disculpar davant els seus 

companys i del professor.  

Va acabar el dia, va tornar cap a casa decidit a parlar amb els seus amics. 

- Joan, Miquel, Jaume, ens hem de trobar! Això no és per mi, què us sembla si 

tornem a la nostra vida de sempre, prefereixo comprar-me revistes d´art i 



anar a algun museu quan em vingui de gust, que haver de llevar-me cada dia 

tant d’hora i anar corrents a tot arreu, jo ja no tinc edat! I vosaltres, què 

penseu fer? 

- Ai Joan Anton! – va dir en Miquel -, això tampoc s’ha fet per mi, això pels 

meus néts. Jo vull jugar amb vosaltres a la petanca i passar l’estona 

tranquil·lament 

- A quina hora quedem demà?? – va dir en Jaume. 

I així va ser com en Joan Anton i els seus amics van tornar a la seva vida de 

sempre. 

- Quina experiència hem viscut - va dir en Joan Anton -, però la deixarem pels 

joves.  

  

 

 

 

 


