
CAPÍTOL 17 Anècdotes d’aquí i d’allà... 

És l’hora de sortida de l’escola. Entra al despatx una de les mestres de P-3 amb un 
nen. 

- Josep, un senyor ve a recollir aquest nen. Jo no l’he vist mai però diu que és el 
seu avi... 

- On és el problema? 
- Que el nen em diu que no el coneix !!! 

La cosa es posa interessant. 

- Fes passar el senyor. 

Entra un senyor de cara afable, com tots els avis, però la cara reflecteix preocupació. 

- La meva filla m’ha enviat a recollir el meu nét perquè li ha sorgit un problema 
de darrera hora i no ha pogut avisar... 

- Aquest no és el problema. El cas és que el nen diu que no el coneix a vostè. 

El senyor es dirigeix al nen. 

- Però... no em coneixes?, sóc l’avi. 
- Jo no conec aquest senyor. 

La resposta del nen ha estat contundent. 

- Ho sento, però no es pot endur el nen.- li dic. 
- Sí, sí, ho comprenc, però.... nen, que no veus que sóc l’avi? 
- Jo no conec aquest senyor.- segueix insistint el nen. 

Caldrà trucar a la família. Agafo el telèfon i de reüll observo que el nen fa una cara de 
murri...  i per sota el nas se li dibuixa un somriure. Penjo el telèfon. Em dirigeixo al 
nen. 

- De veritat no coneixes aquest senyor... o li estàs fent una broma a l’avi? 

Somriu. Abraça l’avi. 

- Era una broma, avi. 

El pobre senyor s’eixuga la suor, l’abraça i li fa un petó, mentre em diu: 

- Quin mal moment m’ha fet passar aquest dimoniet, però ha servit per deixar-
me tranquil i veure que aquí els nens estan en bones mans i no els deixarien 
marxar amb qualsevol. 

Avi i nét marxen agafats de la mà. La mestra i jo ens mirem amb un somriure a la 
cara. Crec que els dos pensem el mateix: si això fa amb tres anys... ja ens podem 
preparar per quan es faci gran, podrem tenir estones divertides. 

------------------------------------ 



És l’últim dia del viatge, aquest any estem a Luzern. Tenim encarregat lloc pel sopar 
de comiat en una coneguda cadena de pizzeries.  

A mitja tarda rebo trucada de la pizzeria, em notifiquen que tenen un problema a la 
cuina i no poden garantir un servei per a tanta gent. Cal cercar un altre lloc pel sopar. 
No en trobem amb tanta capacitat per la zona on estem. Es fa tard i amenaça pluja, 
cal acostar-se al lloc on hem quedat que ens recollirà l’autocar. Anem, doncs, a 
l’estació central. 

Arribem a l’estació central. Ha començat a ploure. Els nois i noies estan a aixopluc 
dins la gran estació. Els deixem amb l’altra professora i l’Eduard i jo anem a buscar un 
lloc per poder sopar tots.  

Impossible, o som molts o ja és massa tard. No podem deixar els alumnes sense 
sopar....  

En una de les zones observem un carret de “food truck”.... uns frankfurts...millor això 
que res, pensem. 

Ens hi atansem i iniciem una conversa, en un “anglès macarrònic” per ambdues parts, 
que podria ser el guió d’una pel·lícula dels germans Marx. Més o menys va anar 
així.... 

- Hola, té obert encara? 
- Clar, no ho veuen? 

La resposta és un clar exemple de la lògica suïssa.  

- Ens pot fer frankfurts? 
- Això és el que fem tot el dia, no us sembla? 

Anem bé, ens hem topat amb una bona mostra de la ironia i humor suïs. 

- Però, els pot fer, si o no? 
- Clar, per això em paguen. Dos? Amb mostassa? 
- No, quaranta-cinc. 
- Han dit quatre o han dit cinc? 
- No, quaranta-cinc 
- Perdonin... s’han de posar d’acord... o quatre o cinc. 

No ens en sortirem. Li demanem un paper i li escrivim el número quaranta-cinc, ben 
gran. Obre els ulls com unes taronges. Em sembla que aquí s’ha acabat la ironia i el 
sentit de l’humor  Es pensa que els bromistes som nosaltres. 

- I se’ls pensen menjar tots aquí, oi? 

Li intentem explicar que són pels nostres alumnes. 

- No veig cap nen per aquí... 

Li expliquem que estan tots a la planta superior. Encara té dubtes. Mira pels voltants 
com cercant una càmera oculta d’algun programa. 



- És una broma, oi? – pregunta  

Li tornem a explicar. Dubta, vol veure si portem diners per pagar-li. Li diem que 
pagarem amb la targeta de crèdit. No pot ser, ha de ser en metàl·lic.  

Problema, ja no ens queden prous diners en efectiu. Diu que hi ha un caixer automàtic 
al final de l’andana, mentre ens adverteix: 

-  Jo tanco d’aquí mitja hora... 
- Tornem de seguida, no tanqui, si us plau. 

 Anem cap al caixer. Hem d’afanyar-nos abans que tanqui. El caixer està ocupat per 
una senyora...sembla que tingui tot el temps del món... és desesperant... el temps va 
passant... finalment surt. Després de barallar-nos amb el caixer, totes les instruccions 
eren en alemany, aconseguim l’efectiu necessari.  

Tornem corrent a la parada de frankfurts. Veiem que ha portat reforços d’altres 
parades de l’estació que li porten panets. Li mostrem els diners. Tenim el seu OK. 
Podrem sopar...  

Fem baixar tot el grup per a veure què vol cadascú.... Fem llista de menjar i 
begudes... Finalment sopem tots uns frankfurts i bratwursts  que ens saben a glòria... 

Bé està el que bé acaba, però decideixo que, a partir del curs vinent, el sopar de 
comiat serà sempre a Genève, en el restaurant d’anys anteriors i amb reserva prèvia 
feta des de Barcelona. No vull més sorpreses.  

-------------------------------------- 


