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Pel meu petit, en Jan: 

Avui, dijous dia 5 d’abril de 2017, has nascut. Felicitats. El teu pare, el meu fill, m’ha portat la foto on  

sortiu tu, ell i la teva mare; per això sé quina cara fas.  Jo estic malalt i, segurament, no ens podrem conèixer 

de veritat. Des que vaig saber que naixeries, has estat l’ésser més important de la vida, a qui estimo més. 

M’agradaria desitjar-te una feliç vida. Espero que sigui la que tu desitgis.  

No crec que mai puguem arribar a parlar però m’agradaria donar-te consells, explicar-te situacions en què 

m’he trobat, et faré veure que, a la vida, a vegades, hi ha coses que només depenen de la sort i altres  no.  

Quan jo era petit, ho vaig passar molt malament. El meu pare va morir quan jo tenia 3 anyets. Nits plenes 

de plors, tristesa i por. Preocupació i nervis, no sabia on era ni què passava. T’aconsello, de tot cor,  que, 

sempre que et trobis en una situació on siguis incapaç de reaccionar, posa’t tranquil, pensa i reflexiona. Al 

final, te’n sortiràs, segur. 

 Ja mai més tornaràs a ser petit, embruta’t de pintura, arrossega’t pel terra, treu-te el xumet i no paris de 

parlar, dorm com un angelet a les nits i viu-la com si, cada dia, fos l’últim. 

De més gran, començava a entendre les coses. Lligava caps. No preguntava gaire, tenia por i estava insegur 

de mi mateix. Entenia que ja no tornaria a veure al meu pare.  La misèria i la pobresa van fer que patís gana 

. Jan, tu, tens la sort que has nascut en una època on no hi ha  guerra, ni pena, ni pobresa. Sàpigues-ho 

aprofitar. 

No vaig poder anar mai a l’escola. Als catorze anys volia ajudar  la mare, ella  treballava  en una petita 

parada. Vaig decidir començar a treballar en una fàbrica de fil per, així, poder menjar una mica més bé i 

comprar-me l’únic que sempre havia desitjat: una baldufa de fusta. Poder anar a l’escola és un gran privilegi. 

Estudiant es pot arribar a tot arreu. Ja m’hagués agradat a mi tenir l’oportunitat d’estudiar. No et compliquis, 

a vegades, les coses senzilles són les més boniques i les que van millor.  

Durant la joventut, no vaig parar de treballar, m’agradava que la gent estigués contenta amb la feina ben 

feta. Volia que, així, em paguessin bé per arreplegar diners i que, a la mare, no li calgués patir tant i que no 

hagués d’anar a treballar. Els diumenges a la tarda eren el meu temps lliure per poder passar-m’ho bé jugant 

a futbol amb els xicots del poble i, als estius, a alguna festa major. Tu, treballa molt fort i el teu futur serà 

el que tu triïs. Ajuda els altres sempre que puguis, amb el temps et recompensaran. Et podràs sentir orgullós 
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de tu mateix. Tracta bé als amics: queda’t amb la gent que realment et fa feliç, les persones que no valguin 

la pena aparta-les del teu camí. Viu amb les persones que estimis i t’estimen. 

Ja era grandet i estava completament enamorat de la teva àvia, ens vam conèixer un dia de mercat. Quan 

estiguis amb algú i, a la panxa, hi tinguis papallones que et fan pessigolles, és que estàs enamorat, res més, 

però això ja és molt. És normal. Arribaràs a un punt de la vida que necessitaràs algú a qui explicar-li tot el 

que faci falta. O potser tu podràs fer-ho solet  i seràs solter. Tria el que més et convingui. I si necessites 

algú, mira cap al cel i explica-ho a l’estrella més brillant que hi hagi, seré jo. Ni que no et torni resposta, 

t’estaré escoltant i comprenent, t’arribaran forces positives que t’ajudaran a tirar endavant. 

Ja arribem a l’època on encara estic: la vellesa. M’he hagut d’acostumar a tots els canvis que heu fet! Però 

he de reconèixer que ha estat una de les més maques. Mai he parat de treballar, ni durant la jubilació. He 

continuat intentant millorar com a persona, per a poden donar exemple a aquesta generació, al teu pare i a 

tu concretament.  He tingut la sort que la meva feina sempre m’ha agradat, intenta-ho tu també. Que t’agradi 

el que fas. He estat sempre acompanyat de la meva família i els meus amics, ens els bons i els mals moments. 

La gent que t’estima és la que, quan ets vell i estàs malalt, t’ajuda. Deixa que aquestes persones entrin al 

teu camí, tracta-les bé i sigues agraït. 

Espero que hagis pogut entendre’m i que aquesta carta t’ensenyi alguna cosa important. Però, si us plau, no 

vull que et posis trist; encara que no hi sigui, he marxat molt content  que tu hi siguis, al món; només havent 

nascut, ja l’has millorat.  

La vida és un obrir i tancar d’ulls. Gaudeix-la al màxim, siguis feliç i tinguis paciència. 

Amb molt d’amor, el teu avi Josep. 

(Set anys després) 

-Quina sort tenir un avi com aquest! Avui, he llegit aquesta carta amb lupa. M’he mirat cada detall, he entès 

perfectament el que em volies transmetre. Moltes gràcies. La meva vida tampoc seria la mateixa sense 

aquesta carta. T’estimo. 
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