
 

 

El bagul dels records 

 

Una nit d’estiu, durant les vacances, l’Ester va pujar a les golfes i va obrir el bagul dels 
seus avis. Feia olor de naftalina i era ple de milers i milers de coses.  

Amb emoció, l’Ester va començar a treure del bagul tot un munt de rampoines que no 
havia vist mai. Un marc trencat. De qui devia ser, aquell retrat?, es va preguntar. A qui 
pertanyia tot allò? La resposta era dins... 

El bagul dels records  

Misteriosament, una veu desconeguda li va contestar: 

“Si vols t’ho explico, però sense el barret no puc parlar.” Era una ràdio com les que 
l’Ester havia vist a les pel·lícules antigues. “Busca -li va dir la ràdio-. Busca la 
freqüència bona i t’ho explicaré tot...” 

L’Ester li va fer pessigolles al nas i l’aparell va començar a parlar.  

“De totes les històries d’amor que he retransmès, una de les més maques és la dels teus 
avis quan festejaven”. 

“El teu avi Enric era un home molt ben plantat, divertit i aventurer, que pujava la pica 
d’Estats en només dues hores sense parar. En aquella època hi havia guerres cada dos 
per tres i el van cridar per anar a lluitar en una guerra llunyana. 

“Recordo molt bé la teva àvia Rita. Quina dona! Volia ser bibliotecària i li agradava 
molt anar de festa major. Era una dona somiadora, molt sensible i que s’emocionava per 
tot. La Rita es va quedar destrossada en saber la notícia, però li va dir a l’Enric: ‘Sempre 
t’esperaré!’.  

“Des de les trinxeres, el teu avi va intentar posar-se en contacte amb ella diverses 
vegades per telèfon, però en aquella època les comunicacions no eren fàcils i li va ser 
impossible. 

“Sort que a la teva àvia li encantava llegir, i el va esperar tot llegint i llegint i llegint..., 
sobretot històries d’aventures que la consolessin. 

“I gràcies a aquelles històries s’imaginava el  teu avi vivint aventures de veritat, en llocs 
llunyans i fascinants: 

A l’Índia, on el rebien maharajàs en palaus preciosos... 

A Egipte, on descobria tombes plenes de tresors.... 

A Nova York, on agafava torticoli de tant mirar cap amunt... 



Als boscos de Bangladesh, on una família de tigres li van ensenyar a camuflar-se en la 
vegetació...  

“Ja havien passat quatre anys quan l’Enric va enviar una carta a la teva àvia per 
informar-la que per fi tornava a casa en el vaixell Cabo San Roque, el 15 de setembre a 
la posta del sol, i que l’havia trobat molt a faltar, que l’adorava i que comptava els 
minuts per tornar-la a abraçar. 

“Mentre llegia la carta, a la Rita el cor li bategava a cent per hora, i tota emocionada va 
començar a posar-se ben guapa per al retrobament.  

“El viatge de tornada de l’avi va ser molt llarg, va durar mesos, i va passar moltes 
tempestes i perills. Però finalment va arribar a les tranquil·les i càlides aigües del port. 
Allà l’estava esperant la teva àvia protegida del vent amb el seu mocador nou.”  

“I què més?!”  

L’Ester, intrigada, volia saber més coses d’aquella història d’amor dels seus avis. Però 
la ràdio li va dir: “Jo ja sóc gran i ara em toca descansar. Si vols saber què més va 
passar, busca dins el bagul i ho trobaràs...” 

I així és com va descobrir el final feliç d’aquesta història d’anades i tornades.  

Una petita i preciosa història d’amor que ha perdurat durant molt i molt de temps, fins 
avui... 

I l’Ester va tancar el bagul i va anar corrents a fer un forta abraçada a la seva àvia.  
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