
 

 

JORDI  

 

Una vegada hi havia un nen que es deia Jordi. Quin nom més maco, oi? El seu 

pare també es deia Jordi, igual que el seu avi Jordi, el seu besavi Jordi, i el seu 

rebesavi Jordi. A la seva família, i per tradició, a tots els nens que naixien se’ls 

hi posava el nom de Jordi. I per la mateixa tradició, tots es feien advocats, 

registradors de la propietat, notaris o jutges de l’audiència provincial. Un dia, el 

pare del Jordi li va preguntar quina d’aquestes professions tindria quan fos 

gran, i el Jordi, arrufant el nas li va respondre: “Cap. Jo no vull ser advocat, ni 

registrador, ni notari, ni home de lleis”. El Jordi pare va quedar estupefacte. 

“Llavors què vols ser quan siguis gran?” El Jordi li va respondre la veritat: “no 

en tinc ni idea”. 

 

QUAN SIGUI GRAN VULL SER... EL JORDI 

 

El Jordi va provar de fer-se banquer, cambrer, bomber, atleta i capità de barco. 

Però cap d’aquelles professions no li va fer el pes. Fins que un dia va decidir 

agafar una motxilla, posar-hi quatre coses, i marxar a córrer món. Potser si 

sortia del seu poble, descobriria quina era la seva vocació.  

 

El Jordi va pujar en un tren que el va portar per una pila de països d’Europa. 

Com que havia de treballar per guanyar-se les garrofes, va fer de cuiner, va 

servir copes de vi bo, i fins i tot va arreglar jardins perquè quedessin ben 

bonics. I tot i que aquestes feines li agradaven força, no n’hi havia cap que li 

fes prou patxoca per fer-la tota la vida.  

 

Viatjant, viatjant, el Jordi va arribar fins a Grècia. Al Jordi li va agradar aquell 

lloc. Hi feia sol gairebé cada dia, i l’olor del mar arribava fins a tots els indrets. 

Era el mes de setembre, així que el Jordi va pensar que potser podia guanyar 

uns diners treballant a la verema, que és quan es cull el raïm per fer-ne vi. I dit i 



fet. El Jordi va trobar unes vinyes molt boniques i extenses, i l’endemà ja hi 

treballava.  

 

Al Jordi li agradava collir raïm. Era una feina tranquil·la i de portes enfora, que 

és on a ell li agradava estar. Però més que la feina, li agradava l’Helena. 

L’Helena era una noia que, com ell, collia raïm en aquelles vinyes. Era baixeta i 

molt morena, i tenia unes galtes rosades, que feien caure de cul a terra de 

boniques que eren. El Jordi no gosava dirigir-li la paraula. Era més aviat tímid, i 

no sabia què dir-li... “Si ni tan sols sé què vull ser quan sigui gran, què li he de 

dir a aquesta noia tan maca?”, pensava.  

 

Però el Jordi va estar de sort. Sabeu per què? Perquè ell era molt vergonyós, 

però l’Helena, no. Una tarda, el Jordi seia a terra, descansant, i escrivia el seu 

nom amb un dit a terra: “Jordi”. L’Helena el va veure, es va asseure al seu 

costat i li va preguntar: “què fas?”. El Jordi, mig mort de vergonya, li va 

respondre: “escric el meu nom en tots els idiomes que sé”. “Gorka, és Jordi en 

basc. Yuri, és en rus. Giorgio, en italià. Jorge, en castellà, i Yorgos, en grec”. 

“Sí que ets savi”, li va dir l’Helena. “Però a part de saber-ho dir en sis idiomes, 

ja saps què vol dir Jordi?”. El Jordi es va quedar ben parat. La veritat és que no 

en tenia ni la més remota idea. L’Helena li va dir: “Jordi vol dir ‘el que treballa la 

terra’, és a dir, el ‘pagès’. Ve del grec. “Geo”, vol dir terra, i “ergos”, treballar. 

Suposo, que tu, quan siguis gran, voldràs ser pagès. Només cal veure com 

t’agrada estar sota el cel blau, la cura amb què culls el raïm, i com estimes la 

terra”.  

 

“I tu, Helena, què vol dir el teu nom?”, li va preguntar el Jordi. “El meu nom vol 

dir ‘torxa brillant’”, li va respondre la noia. “No m’estranya gens”, li va dir llavors 

el Jordi. “Ets la noia més bonica que he vist mai, i si tu ho vols, m’agradaria 

molt que ens féssim nòvios”.  

 

Com ja us podeu imaginar, l’Helena li va dir que sí, i el Jordi i ella es van fer 

nòvios. Treballant molt i molt, van poder comprar les seves pròpies vinyes, van 

obrir un petit celler, i es van dedicar a cultivar la terra i a cuidar animals de 

granja.  



 

Finalment, després de tots aquells viatges, i gràcies a l’Helena, el Jordi era 

feliç. Havia trobat la seva veritable vocació, i després de tants i tants Jordis a la 

seva família, havia descobert què volia dir el nom que compartien. Volia dir 

“pagès”, i això és el que ell era, un pagès de cap a peus. 

 

El Jordi i l’Helena van tenir una filla, a qui van posar Irene, que vol dir “pau”, en 

grec. Potser gràcies al significat del seu nom, la Irene es va dedicar a viatjar pel 

món posant pau entre gent que es barallava, i evitant més d’una guerra. També 

van tenir un fill i, esclar, li van posar Jordi. Sabeu què va ser el Jordi petit quan 

va ser gran? Va ser geòleg, que és el que estudia la terra. Ni més ni menys. 

 


