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En Sergi complia 10 anys. Era una edat molt important per a ell, ja que hi havia la 

tradició familiar de fer un regal molt especial per part de cada membre de la família quan 
algú celebrava aquest dia. Fins i tot els que vivien lluny s’organitzaven per estar presents 
a l'aniversari. 

La festa va començar aviat i poc a poc, assaborint cada instant, en Sergi anava rebent uns 
regals ben especials: un quadre dedicat a ell de la tieta pintora, un rellotge originari d’un regals ben especials: un quadre dedicat a ell de la tieta pintora, un rellotge originari d’un 
país llunyà que la seva cosina gran li havia portat de l’Índia o fins i tot un cadell de gos 
que l’àvia li va regalar, perquè ja el considerava prou gran per fer-se’n responsable. 
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Però el regal més especial que en Sergi va rebre 
aquell dia era el de l’avi Joan. Consistia en un llibre 
molt gruixut folrat de pell antiga amb el seu nom 
gravat a la portada. 



La sorpresa va ser quan va obrir el llibre. Estava buit, no hi havia res, ni lletres ni dibuixos... 
Tot era blanc!

En Sergi va fer cara de sorpresa, ja que no entenia quina mena de regal era aquell. 

Però l’avi Joan que era vell i savi, com tots els avis del món, de seguida va somriure i va fer 
que tots els nens de la festa seguessin al seu voltant, perquè havia d’explicar una història.

Quan l’avi Joan explicava una història, tothom corria a seure-hi al costat, fins i tot els grans, 
perquè era el millor conta contes del món. 
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Amb el gruixut llibre a la mà va començar a explicar un conte ben especial:

“ Sergi... Com les pàgines blanques d’un llibre és la nostra vida quan naixem, i poc a poc, 
amb paciència, amor i dedicació, ompliràs cada pàgina com si d’un dia es tractés. 

›› Escriuràs pàgines alegres i plenes d'esperança, però també algunes de tristes o fins i 
tot amb la por reflectida a la tinta. Però totes elles aniran omplint, com si d’una novel·la 
es tractés, aquest llibre en blanc que tinc a les mans: el que serà el llibre de la teva vida”.
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“Podràs optar, simplement, per escriure què passa, però si vols escoltar el consell d’un 
vell, és millor que t’atreveixis a somiar un futur per als propers capítols, i així, pàgina a 
pàgina, perseguir el futur que imagines simplement amb la ploma de la determinació. 

›› Cada any serà un capítol, fill, ple de situacions i històries que faran que el teu llibre de 
la vida prengui una personalitat, conti una historia i persegueixi un fi. 

›› Recorda que quan estiguis a la meitat del llibre, a vegades cansat de tant escriure, 
altres amb il·lusió renovada, potser pararàs per llegir-lo i observaràs des de la distancia 

tot allò que has sigut i tot allò que no has sigut”.
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“Però sé que tu seguiràs escrivint cada pàgina amb la fermesa de viure, i potser 
t’adonaràs algun dia que ets l’ heroi de cada capítol, de cada pàgina… L’heroi del llibre de 

la vida, de la lluita diària per guanyar les petites batalles que se’t presentaran i que 
hauràs de superar per poder seguir escrivint i omplint totes i cadascuna de les pàgines, 
de vegades amb amor i dedicació, d’altres amb deixadesa i desànim, o amb determinació 
i força… perquè seràs el que en realitat som tots. Tot això, en cada capítol, des del 
moment mateix de néixer”.
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“Sergi... Quan la mà que sosté la ploma és ferma, l’escriptura es torna fàcil i feliç, i el text 
és més llarg i fluït. Fill, algun dia molt llunyà arribaràs a l’últim capítol i et faràs la gran 
pregunta”.

L’avi Joan va callar un instant. La seva mirada deia que estava a un altre lloc, molt lluny de 
la festa. Però en Sergi era impacient i no va trigar en preguntar: “quina és la gran 
pregunta, avi?” 

L’avi va tornar del viatge i, amb un somriure amable, va contestar a tots els nens: 
“la gran pregunta que tots ens farem en l’últim capítol d’aquest llibre que tinc a les mans 
és... ‹‹ho he fet bé?›› Si dubteu de la resposta, fills, és perquè recordareu les pàgines que 
vàreu deixar d’escriure, que vàreu deixar de viure, que vàreu deixar de lluitar. Però si vàreu deixar d’escriure, que vàreu deixar de viure, que vàreu deixar de lluitar. Però si 
contesteu ‹‹sí, ho he fet bé›› és que haureu escrit tot allò que havíeu de viure.

›› Hi haurà un dia en que somriureu amb ironia perquè sabreu que, ara ja sí, esteu a 
l’últim capítol del vostre llibre, sabreu que ja no hi ha temps per tornar a començar, per 
canviar aquelles pàgines, per reescriure la historia. Però te n'adonaràs, Sergi, que has 
après molt, que ets el protagonista del llibre i que t’has convertit en un savi que intenta 
que les persones que estima i que encara estan al principi del llibre s’adonin que són els 
únics autors de la vida, els únics creadors de la pròpia historia. 

›› Desitjo que en les darreres línies, quan s’hagi acabat el temps, puguis escriure amb 
alegria i satisfacció l’última paraula d’aquest llibre que avui reps”. 
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“Avi, quina serà aquesta última paraula?”va preguntar el petit Sergi.

“La mateixa amb que acaben tots els llibres del món... ‹‹Fi››. Només de tu dependrà que 
l’escriguis amb alegria!” 

En Sergi va somriure. L’avi Joan li havia explicat un munt de secrets per omplir aquell 
llibre en blanc, el llibre de la vida. I algun truc. Ell no esperaria a l’últim capítol per fer-se 
la gran pregunta, i a més, havia pres una gran decisió: només ell seria l’heroi, el 
protagonista de la seva pròpia història.
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Els contes de l’àvia és un recopilació de contes que l’Observatori de la 
Infància i l’Adolescència FAROS ofereix a la seva plataforma digital 
(www.faroshsjd.net) per fomentar la lectura i difondre valors i hàbits 
saludables en la població infantil.  

FAROS és un projecte impulsat per l’Hospital Sant Joan de Déu amb 
l’objectiu de promoure la salut infantil i difondre coneixements de 
qualitat i d’actualitat en aquest àmbit.


