
 

 

RETRAT 

 

Sabeu què és això? És un llibre molt especial. És un àlbum. Potser en teniu 

un? Aquest és el del Ramon i està ple d’històries. El Ramon hi guarda tots els 

seus records. Voleu que el mirem junts?  

 

   EL RETRAT DEL RAMON 

 

Ja de ben petit, el Ramon va decidir que volia recordar-ho tot. No volia oblidar 

res del que el feia feliç, i com que tenia por que algun dels seus records se li 

escapés del seu cap com si fos un colador, es va inventar un àlbum de records. 

    

Mai podria oblidar els bons moments que havia passat amb el seu peluix Totó. I 

aquella vegada que per l’aniversari del pare, havien perdut les espelmes i van 

posar sobre el pastís els seus llapis de colors.  

O quan va aprendre a anar amb bicicleta i va xocar amb una senyora de cul 

gros. I és que al Ramon s’estimava molt els seus records.  

Sovint, quan estava sol i s’avorria, el Ramon agafava el seu àlbum i es divertia 

recordant les aventures que havia viscut. Quan el mirava, tornava a reviure 

aquells moments i se sentia feliç.  

Però hi havia una cosa en totes aquelles fotografies que cada cop que les 

mirava el feien posar una mica trist: sempre hi sortia sol. Al Ramon li hauria 

agradat tenir algú amb qui compartir tots aquells records tan bonics. 



Un dia, el pare i la mare el van portar a un viatge molt llarg. On anem? Va 

preguntar el Ramon, mort de curiositat. “A conèixer algú molt especial”, li va dir 

la mare. 

El Ramon estava nerviós. Esperava que com a mínim aquella persona tan 

especial fos... el pare Noel, un jugador de bàsquet important, l’inventor de les 

patates fregides, o l’home més alt del món. Però no ho va encertar gens. 

Aquella persona tan especial va resultar ser una nena que es deia Nàdia, que a 

partir d’aquell moment, seria la seva germana. 

—No em toquis els colors!—li havia de dir el Ramon cada cop que l’enxampava 

amb les mans brutes de farinetes remenant-li l’estoig. 

—Què hi fa aquesta cuineta a la meva habitació? Jo vaig demanar als Reis que 

em portessin un camió de dos pisos amb motor a reacció. —protestava. 

—Qui ha estat el graciós que li ha donat a la Nàdia la meva pilota de bàsquet? 

No veieu que no sap jugar i l’omple de mocs. 

—Pare, mare! Traieu-me la nena de sobre. S’ha deixat el flotador i ens ofegarà 

a tots dos! 

Però tot d’una, el Ramon es va adonar d’una cosa en què no s’havia fixat 

abans. Què? Ho heu vist vosaltres? Exacte! Ja no sortia mai sol a les 

fotografies. 

A poc a poc, el seu àlbum s’havia anat omplint de records on sempre sortien ell 

i la Nàdia. 

Ara, quan algú venia de visita, el Ramon apareixia corrent amb el seu àlbum i 

explicava que aquelles fotos se les havien en un fotomaton, al baixar de la 

muntanya russa d’un parc d’atraccions. Aix, quin mareig només recordar-ho. 

Que a la platja es van fer un fart de riure jugant a guerres de cocodrils contra 

taurons. 

Que la Nàdia era la millor fent de portera si li xutaves una pilota fort. 



Que el dia que va anar a portar la carta als Reis, li va preguntar al Rei negre 

per què tenia el nas tan gros. 

O que el primer dibuix que la Nàdia havia pintat era un retrat del Ramon. 

Com havien canviat les coses en el seu àlbum des que havia aparegut la 

Nàdia! Ara, tot allò que el divertia o el feia feliç, ja no era un record només per 

ell. Els podia compartir amb la Nàdia.  

La Nàdia i el Ramon van continuar fent junts aquell àlbum i quan es van acabar 

les pàgines, en van començar un altre per poder recordar les seves aventures.  

El Ramon ja no mirava mai el seu àlbum sol. Ara el mirava amb la Nàdia i si 

algú li preguntava quin era el seu record preferit, el Ramon no ho dubtava ni un 

segon.  

Passava de pressa les pàgines fins que trobava el retrat d’aquella nena que 

omplia de farinetes els seus llapis de colors. Era la seva germaneta i tornar a 

recordar el dia que la Nàdia va aparèixer a la seva vida, era se’ns dubte, el 

record més bonic de tots.   

Que guapos que estem tots dos! Ella amb el seu trenet al pijama i jo amb 

aquests tres pèls al meu cap de colador.  

 


