
 

 

Ja han passat molts i molts anys, però encara me’n recordo de la casa de l'avi. 

Tenia un jardí preciós. I tot i que l'avi ja era un vellet que gairebé no es podia ni moure, sempre 
estava entretingut amb les seves plantes i treballant la terra amb la mateixa dedicació amb 
què ho havia fet sempre. 

A vegades li fallaven les forces i es cansava. Però tot i així, no abandonava mai el seu jardí. 
Encara que anés més a poc a poc, encara que de vegades s'equivoqués i hagués de tornar a 
començar la mateixa feina, no es desanimava i no passava ni un dia sense cuidar les seves 
estimades plantes. 

Sovint treballava massa i s’esforçava tant que va arribar un moment en què la família va 
començar a preocupar-se per la seva salut. L'avi ja és molt vellet i no hauria d'esforçar-se tant 
–deien uns i altres–. Ja ha treballat prou durant la seva vida, ara hauria de descansar una mica. 
No? 

SI NO HI HA FEINA NO HI HA MENJAR 

I aprofitant que nebots i nebodes, nets i besnets, nores i gendres, cosins, amics i coneguts es 
van reunir per celebrar l'aniversari de l'avi, els seus fills li van demanar, en nom de tots, que es 
cuidés més i que no treballés tant. El jardí ja estava molt bonic com estava i no calia dedicar-hi 
tant d’esforç.  

Però l'avi estimava aquelles criatures delicades i silencioses, els seus perfums, els seus colors... 
Li havien donat tantes alegries al llarg de la seva vida que no podia abandonar-les. Almenys 
mentre visqués. Per ell no representava cap esforç treure les males herbes, podar les 
branques, remoure una mica la terra o netejar, amb molta cura, les fulles. A poc a poc, una a 
una, mentre els explicava alguna de les seves velles històries. 

Però un dia, veient que l'avi, tossut, no els escoltava i continuava treballant al seu jardí, s’hi 
esforçava i no feia cas de les recomanacions que li havien fet, la família va decidir prendre 
mesures dràstiques i definitivament li van amagar els seus estris de jardiner. 

Sense poder fer servir les seves eines, ben amagades en un lloc de la casa on no les pogués 
trobar, els seus fills estaven convençuts que amb el temps el seu pare acabaria per entendre 
que a la seva edat no podia fer ximpleries, i que era millor cuidar-se i descansar. 

Sense poder treballar, l'avi es passejava trist pel jardí mentre veia com les seves estimades 
plantes s'anaven fent malbé devorades per les males herbes, per culpa de la calor i el fred, i 
sense que ningú les cuidés. 

La veritat és que a ningú li agradava veure’l així, trist i abandonat. Encara que això no era el 
pitjor de tot. El més greu era que no volia menjar. I quan li posaven el plat davant deia: “Si no 
hi ha feina no hi ha menjar.” 

Era desolador. Com que no tenia res més a fer, l’avi es passava el dia dormint, avorrit, es 
deixava portar i veia passar el temps sense més ni més. 

I cada dia, a l'hora de dinar deia el mateix: “Si no hi ha feina no hi ha menjar.” I s'aixecava de la 
taula sense tastar ni un bocí. 

Preocupats per l'avi, la família va tornar a reunir-se per buscar-hi una solució. I així, nebots i 
nebodes, nets i besnets, nores i gendres, cosins, amics i coneguts després de dir-hi cadascú la 



seva, es van posar d'acord en una cosa: era millor veure l’avi cansat, però content, que trist i 
avorrit i perdent la salut. 

Així, doncs, un bon dia van decidir tornar-li els estris i deixar que tornés a treballar al seu 
estimat jardí. 

Ara, passat el temps, no sabria dir ben bé si va ser perquè tot allò va coincidir amb l'arribada 
de la primavera, o perquè la il·lusió i l'alegria de l'avi ho va inundar tot, però el cas és que el 
jardí va tornar a reviure i a florir com mai no ho havia fet abans. 

Ara, sí. Sorneguer i amb el seu peculiar sentit de l'humor va dir: “Si hi ha feina, hi ha menjar. 
Quan es menja en aquesta casa? Tinc gana.” Agraït a la seva família per l’amor que li havien 
demostrat, tot seguit va prometre cuidar-se una mica més a partir d’aquell moment. 

Jo encara era petit, però me'n recordo molt bé que per recuperar-nos de l’ensurt que ens 
havia donat l'avi, el meu pare em va enviar al mercat a comprar peix per fer un bon dinar. I que 
l'avi estava tan content de poder tornar a treballar al seu jardí que va adornar el plat amb unes 
quantes fulles de julivert.  
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