
 

 

JOSEP 

 

Imagineu-vos que sou una formiga, petita, petita. I que heu d’agafar una cosa 

mooolt grossa i pesant i portar-la fins a l’altra punta del món. Quina feinada, oi? 

Impossible fer-la! Massa pes, massa lluny, massa grossa! Doncs així és com se 

sent el Josep. Pobre... està atabalat, atordit, desbordat, vençut... I em direu, “no 

ho entenc”. Com es pot sentir així, si ja ha arribat l’estiu? Si ja s’ha acabat 

l’escola... Si el mar ha posat les onades suaus a primera fila, perquè els nens i 

nenes hi juguin sense por... Doncs, tot i així, el pobre Josep està capcot. De per 

què el Josep se sent tan aclaparat és del que parla...  

 

AIXÒ ÉS MASSA! JOSEP 

 

I és que, aquest estiu, el Josep ha de fer un munt de coses. Ha d’estudiar 

piano, repassar les taules de multiplicar, practicar anglès, fer el quadern de 

vacances sencer, i la cosa més difícil de totes: ha d’escriure una història amb 

cent paraules. Toooot això, en un estiu! Quan hi pensa, se li fa una muntanya. 

Com ho farà? D’on traurà el temps? El pobre Josep està molt desanimat. “És 

impossible fer-ho tot!”. “Això és massa!”. 

 

L’endemà al matí, el seu pare l’espera amb el quadern de vacances a punt, i la 

tapa del piano oberta. “Au, ja pots començar a fer feina”. El Josep esbufega, 

uf... Diu al seu pare que no en té ganes, que li fa mandra, que és massa difícil, 

que no sap fer aquelles restes ni tocar aquella partitura. El seu pare posa el crit 

al cel: “aquest nen és un gandul! No vol fer la feina, què en farem?!”. 

 

L’avi Silvestre ha vingut a passar l’estiu amb el Josep i els seus pares. És un 

avi molt simpàtic. El que li agrada més al món és el formatge de cabra i veure 

volar les gavines. Quan sent el pare del Josep, li diu “no atabalis el nano, 

home”. El pare del Josep protesta: quan ell tenia l’edat del seu fill, ja sabia 



dividir amb coma i escriure el seu nom en set idiomes diferents. L’avi li diu al 

seu fill: “doncs aprofita les vacances per aprendre a escriure’l en set idiomes 

més, i deixa’m fer a mi amb el Josep. Tinc alguna idea de com ajudar-lo a 

sortir-se’n amb tota aquesta feinada...”. 

 

L’avi proposa un tracte al Josep. Cada dia ha de fer una cosa de feina. Un dia, 

una fitxa del quadern, l’altre dia una estoneta de piano, l’endemà un quart 

d’hora d’anglès... No s’hi val a fer més d’una cosa cada dia! N’ha de fer una i ja 

està. I quan l’hagi feta, escriuran una paraula, la que el Josep vulgui, en una 

pissarra. Per cada feina que faci, una paraula. Ni més, ni menys.  

 

El Josep no sap què fer... Però entre la proposta de l’avi i fer el que diuen els 

pares, el Josep es queda amb la idea de l’avi.  

 

El primer dia, el Josep repassa la taula del vuit, i després d’això, ell i l’avi 

escriuen la paraula “vaixell” a la pissarra. L’endemà, el Josep estudia vint 

paraules en anglès, i l’avi li deixa escriure “mar”. L’altre dia, fa una fitxa del 

quadern, amb molt bona lletra, i escriu “Giuseppe”, que és Josep en italià, i el 

nom d’un amic seu de Roma. L’endemà repassa la taula del set i escriu 

Joseph, que també és Josep, però en anglès. I així anar fent. Cada vegada que 

fa una feina, hi ha una nova paraula a la pissarra. I com que fer la feina i 

escriure una sola paraula a la pissarra tampoc no ocupa gaire estona, el Josep 

ha tingut temps d’anar a la platja, de mirar la tele i, fins i tot, d’avorrir-se una 

estona, que també va bé.  

 

I els dies van passant. El Josep i l’avi treballen plegats cada matí, i les paraules 

van creixent. I quan ja són a finals de l’estiu, el Josep ha fet gairebé tota la 

feina, i la pissarra està plena de paraules meravelloses com ara: “laberint”, 

“llauna”, “arrossinat”, “ganyota”, “semàfor”, “tigre” o “mandonguilles”.  

 

Arriba el final de les vacances, i els pares del Josep li pregunten com té la 

feina. “Ja ho has fet tot?”. “Gairebé”, diu el Josep. “Em falta una cosa, però, la 

història amb cent paraules. És tan difícil, que no sé si podré fer-la... És massa!”. 

Llavors, l’avi agafa el Josep, el posa davant de la pissarra i li pregunta: “Què hi 



veus escrit, aquí?”. “Paraules”, diu el Josep. “I no és amb paraules que has 

d’escriure la teva història?”. Llavors, el Josep es comença a inventar una 

història amb les paraules que ha escrit amb l’avi, i sense gairebé ni adonar-

se’n, ja la té tota escrita. És la història de dos amics, el Josep i el Giuseppe. Un 

dia, decideixen embarcar-se en un vaixell i travessar el mar Mediterrani en 

busca d’aventures. Voregen Còrsega, Sicília i arriben fins a Alexandria, a 

Egipte. Allà, en una platja, els tres amics coneixen un nen que es diu Yosuf. 

Quan tots tres descobreixen que es diuen igual, es posen molt contents, i es 

prometen amistat per tota la vida.  

 

Josep, igual que Yosuf, Joseph o Giuseppe vol dir tenir confiança. Vol dir que si 

no t’atabales i vas fent de mica en mica, pots aconseguir tot allò que et 

proposis, encara que abans et semblés que era massa.  

 


