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L’oncle Albert 
Primer Premi Antoni Gomila-Sant Bartomeu de Montuïri (Mallorca) 

 

Per Jordi Sedó 

 
A casa meva, sempre 

havíem estat pobres. Vivíem, de 

lloguer, en un àtic de Ciutat 
Vella que només tenia un 
rebedor de tres metres quadrats, 
amb un petit esglaó que havies de 
pujar per a accedir a un menjador 
molt justet, que no permetia ni 
tan sols encabir-hi un sofà, dues 
habitacions mínimes, una petita 
cuina i un bany diminut, on 

només hi cabia la tassa del vàter 
i, per tant, quan ens dutxàvem, 
l’aigua hi queia al damunt i 
havíem d’eixugar-ne la tapadora 
i el terra cada cop. Les mans, ens 
les havíem de rentar a l’aigüera 
de la cuina perquè no hi cabia 
tampoc un lavabo. Això, sí: el pis 

tenia una terrassa esplèndida i tot 
el matí hi tocava el sol. No era 
gaire gran, però sí una mica més 
gran que l’habitació dels pares, 
que tampoc no era gran cosa. De 
tant en tant, hi arribava alguna 
gavina despistada, en aquella 
terrassa. S’hi estava una estona i 

marxava. A mi, no em feien gaire 
gràcia aquells ocellots, que eren 
tan bonics quan, ben blancs, els 
veia volar pel cel, però que des 
de més a la vora, esdevenien 
grossos i es tornaven esquerps i 
desconfiats. El pare m’havia dit 
que eren, fins i tot, agressius si 

els arribaves a molestar. Per tant, 
sempre que en veia un aturat a la 
terrassa de casa, jo procurava no 
sortir, per bé que tenia la 
impressió que, si ho hagués fet, 
s’hauria envolat immediatament 
més esporuguit encara que no 
pas jo mateix. 

L’edifici era molt antic i 

deixat i casa nostra era en un sisè 
pis. Escales amunt. Sense 
ascensor ni possibilitat 
d’instal·lar-ne un, perquè tant el 
forat de l’escala com el celobert 
eren massa estrets. Però tot i les 
incomoditats, recordo aquella 
època amb molta llum, amb 

molta alegria i amb moltes ganes 
de viure. Perquè, a casa, érem 
feliços. Els pares m’estimaven 
molt i s’estimaven ells dos 
també, i això és el regal més 

preuat que es pot fer a una 
criatura. 

La mare treballava a casa 
fent petites feines de costura. 

Tenia una màquina de cosir de 

segona mà, que havia col·locat 
en un racó del menjador en 
comptes del sofà. Quan hi cosia, 
no es podia passar per allà perquè 
la cadira on seia barrava el pas i 
si algú havia de passar-hi 
obligatòriament, ella s’havia 
d’aixecar. Cada dos per tres, se li 

desenfilava l’agulla. Llavors 
deia amb una mica de ràbia “Coi 
d’agulla, un altre cop...!” o 
alguna cosa semblant i havia de 
parar de cosir i tornar a enfilar-
la. De vegades, es tractava de fer 
més curtes unes mànigues, en 
altres ocasions, eren uns 

pantalons amb els baixos 
descosits, una cremallera que 
s’havia de canviar, uns colzes de 
jaqueta gastats que calia reforçar 
amb un pedaç de cuir... Coses 
així. Feines que li encarregaven 
amics, veïns i coneguts de la 
mare, que tenia unes mans d’or 

per a la costura. I, amb aquests 
encàrrecs contribuïa, en alguna 
mesura, a la precària economia 
familiar. 

El pare era traçut, també. 
Solia fer reparacions per les 
cases del veïnat, que el 
coneixien, i, com que era un bon 
home, quan algú tenia un 

problema, el cridava sense cap 
prevenció. Tot, diner negre, 
naturalment. Poc i negre. Això, 

sí: lliure d’impostos, és clar... A 
vegades, era una aixeta que 

degotava, altres cops, un endoll 
que fallava o un calaix que 
s’havia desencolat. I també 
treballava, a hores, en un bar. El 
cridaven sovint, del bar, però 
només quan el necessitaven, 
sobretot els caps de setmana, que 
era quan tenien més feina, i 
també algun dia laborable. 

Jo, naturalment, no n’era 
gaire conscient, de tot això, en 
aquella època. Perquè el que us 
explico avui són records de la 
meva infantesa més primera. I ja 
han passat gairebé quaranta anys. 
Després, amb l’edat, a base 
d’interessar-me per la història de 

la meva família en converses 
amb els meus pares, que encara 
conservo, ja molt vellets, he anat 
lligant caps i he pogut 
recompondre i fixar aquest 
record entranyable, que tenia 
difús a la memòria. 

Una de les coses que 

recordo amb més nostàlgia és 
l’admiració que jo tenia, en 
aquella època, per un aleshores 
misteriós oncle Albert, un oncle 
que jo no coneixia, però que, de 
tant en tant, es feia present a casa 
en forma d’obsequis per a la 
família. Jo sentia que l’existència 

de l’oncle Albert era una 
benedicció de Déu, una sort que 
ens havia tocat, a la família, i 
estava convençut que, a casa, tots 
l’estimàvem, aquell parent 
enigmàtic, que jo havia concebut 
–penso ara– com una mena 
d’indià que havia fet les 
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Amèriques i que venia des de 
lluny, de tant en tant, carregat de 
regals perquè havia fet una gran 
fortuna i s’ho podia permetre. I 
recordo que explicava als meus 
companys de l’escola, tots amb 

economies semblants a la nostra, 
que jo tenia un familiar ric que, 
de tant en tant, ens feia uns regals 
fantàstics. I gaudia de valent i em 
sentia protagonista quan veia les 
boques que obrien, algunes 
d’enveja, altres de sorpresa i 
fascinació. N’hi havia que no 

s’ho acabaven de creure del tot. 
O potser era que els provocava 
tanta gelosia el que jo explicava 
que, de manera inconscient, 
refusaven creure-s’ho... 

El record més antic que en 
tinc va ser el d’una vegada, que 
la mestra ens va demanar que 
dibuixéssim la nostra família. Jo 

vaig dibuixar el pare i la mare i, 
entremig, jo agafat de la mà de 
tots dos. Però darrere les tres 
figures, vaig dibuixar-hi també 
un oncle Albert enorme, tres 
vegades més gran que els meus 
pares. Era tan gran que el cap no 
li cabia al full DIN A-4 apaïsat 

que m’havien donat per a fer-hi 
el dibuix i quedava fora de pla. 
Per tant, no se li veia la cara. Però 
amb un enorme braç per damunt 
del pare i l’altre per damunt de la 
mare, semblava protegir-nos a 

tots tres. Quan la mestra em va 
demanar que expliqués qui era 
cadascú, em vaig fer un bon 
embolic quan vaig haver de 
referir-me a aquell oncle que no 
havia vist mai i que, de fet, en 

aquell mateix moment, vaig 
adonar-me que no sabia si era 
oncle meu o d’un dels meus 
pares perquè no m’ho havia 

plantejat mai. Llavors, la mestra 
va optar per no fer-me passar una 
mala estona i em va fer seure. 
Quan vaig ser de nou al meu 
pupitre, vaig pensar que no li 
havia dit ni tan sols com es deia 

l’oncle, però ella em va fer un 
senyal i em va donar a entendre 
que ja havia passat el meu torn. 
Ara penso que un psicòleg en 
podria haver tret força 
conclusions, potser, d’aquell 
dibuix. 

A vegades, el pare arribava 

a casa i desembolicava amb 
molta cura un paquet. El 
col·locava damunt la taula i la 
mare i jo quedàvem expectants, 
observant impacients el procés 
de descobriment del contingut, 
que el pare anava fent aparèixer 
amb parsimònia i solemnitat i un 
somriure que li il·luminava el 

rostre. Eren moments envoltats 
d’una agradable aurèola de 
misteri i il·lusió. Perquè sempre 
hi havia coses bones en aquells 
paquets. Un dia, un parell de 
bistecs, un altre dia fruita, una 
carmanyola amb fricandó... I, en 
algunes ocasions, fins i tot, 

llaminadures. I, pels comentaris 
que feien els pares entre ells, jo 
suposava que devia ser l’oncle 
Albert el qui ens feia tots aquells 
obsequis sabent que, a casa, 
passàvem estretors.  

Cada dia l’estimava més, 
aquell parent misteriós que, de 
tant en tant, ens permetia fer un 
sopar que es feia dir sí senyor. I 
tenia unes ganes boges de 
conèixer-lo. No sabia explicar-

me per què no anàvem mai a 
veure’l. L’imaginava a casa 
seva, una gran mansió, 
naturalment, amb una vasta 

extensió de gespa verdíssima al 
voltant. I arbres. I cavalls. Molts 
cavalls. I l’oncle muntant-ne un 
de blanc, majestuosament 
elegant, arribant a casa seva al 
trot i deixant el noble animal a 

càrrec d’un mosso, que 
s’encarregaria de dur-lo a la 
quadra perquè ell no s’hi hagués 
de molestar. A vegades, fins i tot, 
m’agradava imaginar-me’l amb 
una brillant espasa daurada 
penjada a la cintura, tot i que jo 
ja sabia que, en aquella època, ja 

no se’n duien, d’espases... 

Recordo que un dia, poc 

abans de Nadal, el pare va dur 
una panera de vímet plena de 
coses. “Això ve de l’oncle 
Albert”, va dir. Hi havia dues 
barres de torró, tres capses de 
neules, unes quantes llaunes i 
dues ampolles de xampany. 
Viandes que jo vaig interpretar 
com una mostra més de 

l’amabilitat de l’oncle, que ens 
devia tenir un afecte especial. I, 
quan es va buidar del tot la 
panera, la meva mare la va folrar 
amb roba, la va omplir amb flor 
seca i la va col·locar damunt del 
moble del menjador perquè fes 
bonic. “Així –vaig pensar jo–, 

tindrem sempre present l’oncle”. 

I, efectivament, cada cop que 

veia la panera, que hi va ser molt 
de temps, damunt d’aquell 
moble, jo me’n recordava i m’hi 
aturava un moment, amb una 
devoció gairebé religiosa, a 
donar-li mentalment les gràcies. 
Devia haver anat a comprar 
aquelles menges delicioses que, 
a casa, no vèiem mai, amb la 
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seva limusina, conduïda, potser, 
per un xofer uniformat i uns 
quants criats, que li devien dur 
els paquets. 

Recordo que, l’any següent, 
un diumenge, dies abans de 

Nadal també, el pare va arribar a 
casa al vespre, es va plantar 
davant la mare i, divertit, li va 
dir: 

–Au, busca...  
I va aixecar els braços i els 

va posar en creu com per deixar-
se fer. La mare, entre 

desconcertada i divertida, va 
començar a palpar el pare. Jo no 
podia fer més que mirar l’escena 
ple de perplexitat. En un moment 
determinat, ella va ficar la mà a 
la butxaca de la jaqueta del pare 
i en va treure un bitllet de color 
vermell, que més endavant vaig 
intuir que devia ser de de 2.000 

pessetes. 
–Què és això...? –va dir 

plena d’estupor sostenint el 
bitllet. 

–Busca, busca... –va 
animar-la el pare. 

La dona, engolosida, va 
continuar buscant, ara amb més 

afany encara, i va trobar, a la 
butxaca dreta dels pantalons, un 
altre bitllet. Se’l va mirar i va 
preguntar tímidament: 

–Que n’hi ha més...? 
–Tu busca... –va contestar el 

pare. 
–Sí...? –va dir ella amb cara 

d’incredulitat ficant desficiosa la 
mà per tots els forats de la roba 
del pare, que la mirava divertit i 
amb un posat de suficiència al 
rostre. 

Al final d’una exhaustiva 
recerca, havia aconseguit reunir 
10.000 pessetes. 

El pare la va aturar: 
–No busquis més, que ja 

està. 
–Però què és això...? –va 

preguntar sorpresa i exultant 
d’alegria. 

–De l’oncle Albert... –va 
contestar el pare encongint les 
espatlles com si res–. És Nadal, 

no...? Doncs s’ha portat bé... 
Llavors, jo em vaig posar a 

fer bots d’alegria. No tant pels 
diners que, en aquella època, 
eren un bon pessic que serviria 
per a pagar el lloguer d’aquell 
mes i per a tapar uns quants 
forats que tenia la mare a les 

botigues del barri, sinó, més 
aviat, perquè veia els pares tan 
contents. 

Al vespre, quan la mare em 
va posar a dormir, vaig gosar 
preguntar-li: 

–Mama, on és l’oncle 
Albert? 

–Ui, molt lluny! –va dir ella 

allargant molt la u de “lluny”. 
–I no podríem anar a 

veure’l? 
–No, rei. Quan siguis més 

gran, potser. 
I jo em vaig adormir maleint 

la meva edat i desitjant fer-me 
gran ben de pressa per poder 

agafar un vaixell o un avió i anar 
a veure aquell oncle que tanta 
ventura duia a casa meva. O 
potser em caldria agafar totes 
dues coses si l’oncle vivia tan 
lluny... L’últim pensament que 
vaig tenir abans d’adormir-me va 
ser “O un tren...”. 

I un dia, amb els meus sis 

anys acabats de complir, vaig 
pensar que ja devia haver-me fet 
gran perquè el pare va venir a 
casa amb una gran notícia. 
Segons vaig poder entendre jo, 
aniríem finalment a visitar 
l’oncle Albert, que ens havia 
convidat a dinar el darrer 

diumenge d’aquell mes per a 
celebrar determinat 
esdeveniment, que llavors no 
vaig comprendre ni em va 
interessar esbrinar.  

Jo només vaig saber dir, 
amb aquella cara d’ingenuïtat, 
que només els nens petits saben 

posar: 
–Anirem a Amèrica? 
En aquell moment, no vaig 

comprendre per què, però els 
pares van esclafir a riure. 
Tanmateix, la mare s’havia posat 
molt nerviosa. Va dir que no 
tenia roba presentable per a 

posar-se i que les sabates que 
tenia per a sortir al carrer, les 
duia cada dia i estaven ja molt 
gastades. Patia per la impressió 
que donaríem perquè es veu que 
hi havia de venir més gent. Jo 
vaig imaginar que potser hi devia 
haver convidat algun príncep o 
princesa i que la mare volia 

quedar bé. Jo, en realitat, sabia 
que segurament no podia ser, 
però m’agradava imaginar-m’ho 
com si fos real perquè havia fet, 
del meu oncle, un veritable heroi. 
Llavors, la mare em va mirar i es 
va posar a buscar per l’armari per 
veure si trobava una roba 

presentable per a mi. Hi va trobar 
uns pantalons que ja havia 
bandejat perquè em venien una 

mica estrets però que, un cop en 
va haver allargat els camals, 
feien més bon aspecte que no pas 
els que duia normalment. També 
va desplaçar una mica el botó de 
la cintura perquè no 

m’estiguessin tan cenyits i, amb 
allò, devia pensar que ja hi aniria 
prou ben arreglat. 

–Jo hi aniré com sempre. A 
mi, ja em coneix... –va dir el pare  
mirant-me– I, a més, no estic tan 
carregat de punyetes com la 
mare. Oi, Toti?  

Llavors va posar aquella 
amenaçadora cara de malícia que 
tan bé sabia fer i va continuar: 

–Perquè...  
Cuca blanca, cuca blanca,  
com que ja t’he arreplegat,  
quina una te n’espera!  
I com te’n penediràs...! 
Quan el pare recitava això, 

jo ja sabia el que passaria a 
continuació i vaig començar a 
córrer i a xisclar pel reduït espai 
de la casa, mentre la mare, entre 
divertida i temorosa per por que 
no produíssim cap desperfecte, 
cridava que ens aturéssim. Però 
nosaltres no li fèiem cas ni ella 

volia que li’n féssim. I, 
efectivament, quan el pare em va 
atrapar, em va fer moltes, moltes 
pessigolles. Com feia sempre. 
Tantes que va acabar rendit 
damunt del llit de matrimoni, 
cosa que vaig aprofitar jo per a 
llançar-m’hi al damunt per 

demanar-li més brega. 
Els dies que seguiren, la 

mare va estar molt enfeinada 
perquè es va fer un vestit nou per 
a l’ocasió. Es va comprar un tros 
de roba en una botiga que hi 
havia a la vora de casa, on venien 
retalls a pes, i com que en sabia 

tant, ella mateixa va tallar els 
patrons i, en un parell de 
setmanes, el va tenir llest. 

I va arribar el gran dia i la 
mare em va empolainar tant com 
va poder amb aquells pantalons 
arreglats i roba que havia trobat 
per l’armari que, tot i que em 
venia una mica estreta, feia de 

més bon veure que no pas els 
jerseiots que solia dur a diari, 
sovint heretats d’algun veí amb 
fills una mica més grans. Vam 
baixar al carrer i vam començar a 
caminar, tots tres, cap a la parada 
de metro d’Urquinaona. Per a mi, 
era un dia excepcional. Jo no hi 

havia anat mai, amb metro. 
M’havien dit que era un tren que 
passava per sota de les cases ple 



Bona Pau       Setembre  2021 

Núm.  823   Any LXIX      

14 

 

de gent i allò m’encuriosia molt. 
De fet, no m’ho acabava de 
creure del tot, que un tren passés 
per sota de les cases. Els pares 
em van dir que havíem de baixar 
en una estació que es deia Mercat 

Nou i em van demanar que ho 
recordés per si em perdia. 

A més, aquell dia coneixeria 
l’oncle Albert, el mític oncle 
Albert que, fins llavors, havia 
romàs ocult darrere una allau de 
regals i d’atencions per a la meva 
família que eren molt d’agrair. Li 

diria com me l’havia estimat a 
distància, li diria que, cada cop 
que veia la panera transformada 
per la mare, el recordava i li 
donaria les gràcies per tot el que 
feia per nosaltres. I si arribava a 
atrevir-m’hi, fins li demanaria si 
un dia em podria portar al país on 
vivia ell i ensenyar-me els seus 

cavalls i el palau per poder-ho 
explicar després a tots els nens i 
nenes de l’escola. L’existència 
de l’oncle Albert donava qualitat 
a la meva vida i em feia sentir 
que la meva família i jo érem 
importants. 

Reconec que l’arribada del 

metro a l’estació em va 
impressionar: la ventada que el 
va precedir, la velocitat amb què 
va aparèixer, tan arran de 
l’andana, aquell focus únic que 
duia al davant i que es va apagar 
només entrar a l’estació fent com 
si et piqués l’ullet... La imatge va 

ser d’una força innegable. 
Recordo, en canvi, que el viatge 
em va decebre una mica perquè 
no vaig veure res per la finestra 
en tot el trajecte. Tan sols podia 
guipar alguna cosa cada cop que 
el comboi entrava en una estació 
i tot de cares estranyes passaven 

molt de pressa pel meu costat i, 
finalment, s’aturava. Llavors, les 
portes s’obrien soles. Hi havia 
gent que baixava i gent que 
pujava i després, les portes es 
tornaven a tancar. I una altra 
vegada cap a la foscor.  

Quan vam baixar, encara 
vam haver de caminar un bon 

tros i, finalment, el pare es va 
aturar en un carrer i va anunciar: 

–És 
quí.
  

Jo em vaig quedar una mica 
sorprès perquè no era un luxós 
hotel ni una mansió, sinó un 

simple bar. Un bar, a més, no 
gaire espaiós i bastant senzill. Un 
d’aquells de menú, on els 

treballadors van a dinar a migdia 
i a menjar-se l’entrepà que 
porten de casa amb una cervesa i 
potser un cafè o un conyac, a 
l’hora d’esmorzar. 

Vam entrar-hi i em va 

sorprendre veure que el meu 
pare, de seguida, va passar per 
darrere de la barra i es va posar 
un davantal blanc d’aquests que 
només tapen la cintura i la part 
superior de les cames. Quan hi 
vam arribar, hi havia poques 
persones: dos matrimonis i un 

nen i una nena, i algú havia 
disposat unes quantes taules del 
local en forma de U. 

El meu pare va començar a 
col·locar, damunt les taules, 
quinze estovalles de paper 
individuals i uns coberts que 
havia tret de l’interior d’un 
calaix de la barra, mentre un dels 

altres homes anava deixant un 
tovalló de paper al costat i un got. 
Aleshores, va sortir un senyor 
d’uns cinquanta anys bastant 
calb i una mica rabassut i va dir: 
“Hola, a tots!”. I va saludar 
efusivament els dos homes dels 
dos matrimonis que hi havia i va 

abraçar calorosament el pare. 

Vaig pensar que potser era 
l’oncle Albert. Dels ulls, em 
sortien espurnes. Llavors, van 
començar les presentacions. 

Semblava que aquell senyor 
coneixia bé els dos homes que ja 
eren al local quan havíem arribat 
i aquests van anar presentant-li, 
cadascun, la seva família. Quan 
va tocar el torn al meu pare, ens 
va presentar també: 

–Mingo, aquesta és la meva 
família: la Carme, la meva dona 

i el meu fill Jordi, que li diem 
Toti. 

Llavors, adreçant-se a la 
mare i a mi amb un somriure, el 
pare va afegir: 

–Aquest és el Mingo, l’amo 

del bar. Vaja, el senyor Mingo 
per a tu, Toti. 

Aquell home, que tenia una 
cara ben bondadosa i una manera 
de fer plena de bonhomia, de 
seguida va dir: 

–Mingo, Mingo...! No facis 
cas del pare... 

Jo em vaig girar cap a la 
mare i, fluixet, li vaig preguntar: 

–Mama, on és l’oncle 
Albert? 

–Aquí. Calla! –va contestar 
ella distreta en veu baixa perquè 
la meva petita impertinència 
passés desapercebuda. 

Allò va continuar 

alimentant les meves esperances 
perquè si l’oncle era allà, al final, 
acabaria coneixent-lo. En aquell 
moment, va entrar una altra 
parella amb dues nenes i un nen 
una mica més grans que jo. 

–Hola, Paca! –va cridar de 
seguida el senyor Mingo– 

Anselmo...? –va saludar també 
l’home que l’acompanyava 
inclinant lleugerament el cap. 

Llavors, adreçant-se a 
tothom, va continuar: 

–Aquesta és la nostra 
cuinera i l’Anselmo, el seu 
marit! Ja fa més de vint anys que 

és amb nosaltres! Una joia...! Ja 
ho veureu, ja... Bé, doncs, ja hi 
som tots, oi...? 

Mentrestant, l’oncle Albert 
no apareixia per enlloc. Tota 
aquella gent que jo no coneixia 
de res semblava molt amable i 
simpàtica, però jo volia veure 

l’oncle Albert i trigava molt a 
sortir. Aleshores, el senyor 
Mingo ens va fer seure a tots a les 
taules. Érem, en total, quinze 
persones. Jo seia a la cadira del 
costat de la mare i la del meu 
pare, a l’altre costat de la meva, 
romania buida perquè ell s’havia 
quedat dret, igual que la senyora 

Paca i els altres dos homes que ja 
eren al bar quan nosaltres hi 
havíem arribat. Llavors el senyor 
Mingo, que tampoc no s’havia 
assegut, va prendre la paraula: 

–“L’oncle Albert” –va dir– 
es va obrir avui fa, just, vint-i-
cinc anys, amb el nom de “Bar 

Alberto”. Era l’any seixanta. En 
aquella època, jo era un jove de 
vint-i-sis, ple de força i de ganes 
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de tirar endavant, en una època 
en què el país semblava haver-se 
recuperat definitivament de la 
devastació econòmica que havia 
provocat la guerra... I entre el 
meu estimat oncle i jo –tots dos 

sols!–, ens vam haver d’espavilar 
per a atendre els clients que 
venien, que afortunadament eren 
molts perquè aleshores no n’hi 
havia gaires, de bars, per aquí. 
Obríem a les set del matí i 
tancàvem a quarts de dotze de la 
nit, si podíem...! Ara fa sis anys 

que va morir el meu oncle, que 
me’l va traspassar en herència, 
aquest bar; i, en honor seu, vaig 
canviar el nom a l’establiment. I, 
en aquest dia, vull celebrar 
orgullós que tots els qui 
treballem a “L’oncle Albert” 
formem una família molt ben 
avinguda. Per això, avui he 

tancat el local i us he convidat a 
tots amb les vostres famílies i, 
per això també, la nostra 
estimada Paca va haver de fer 
hores extraordinàries ahir al 
vespre per fer el dinar que us 
servirem ara. Ja em perdonaràs, 
Anselmo... –va dir amb les mans 

juntes com si resés, adreçant-se a 
l’acompanyant que havia vingut 
amb la cuinera, que li va 
respondre amb un somriure i un 
gest condescendent– Llàstima –
va continuar–, que la meva 
senyora, pobreta Núria...!, no ho 
pugui veure! Perquè ella, des de 

casa, també va patir, i molt, les 
conseqüències d’haver hagut 
d’aixecar el negoci només entre 
dos. Hi havia dies que ni ens 
vèiem...! 

Notant que se li havien 
humitejat els ulls, va concloure 
de seguida, picant de mans 

resolutivament i adreçant-se als 
homes que havien quedat drets: 

I ja està. Vinga, nois, 
tothom a dinar...! 

Llavors la senyora Paca els 
va aturar amb autoritat: 

–¡Un momento, un 
momento...! Epperarse, 
epperarse que hay que ejcarfá er 

guiso.  
Els homes la van deixar 

passar i la van seguir fins a la 
cuina i, al cap d’una estona, van 
sortir, tots quatre, amb el menjar 
i el beure, cosa que va provocar 
un aplaudiment general i el 
somriure dels qui els portaven. 

  
****** 

Avui, “L’oncle Albert” ja 
no existeix. Ara hi han obert una 
botiga d’informàtica, però jo 
conservo encara, entre els meus 
records més preuats, aquell 
dibuix que vaig fer a classe un 

dia. El dibuix d’aquell enorme 
oncle protector que la meva 
imaginació infantil havia creat 
del no-res, aquell oncle que va 
viure uns quants anys en mi i tan 
sols en mi, producte de la meva 
imaginació, però, sobretot, de 
l’anhel que fos real, un fantasieig 

que vaig decidir creure’m quan 
la meva ingenuïtat encara m’ho 
permetia, però que, en un tres i 
no res, es va esvanir com si 
hagués estat de fum, deixant-me, 
només, la petja d’un entranyable 
desengany. 

L’oncle Albert va ser per a 
mi una llum guia durant una part 

de la meva infantesa, una il·lusió 
que la meva mentalitat infantil, 
sense que jo me n’adonés, havia 
procurat preservar de la realitat, 
una mena de terra promesa de 
cristall fi que es va estavellar 
contra l’evidència i que va anar a 
parar, feta miques, al fons del 

pou on dormen totes les 
quimeres. 


