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“Vet aquí que fa molt, molt de temps  
-exactament vint-i-cinc anys, 
tres hores i vuit minuts-  
dues gotes caigudes del 
cel em van esquitxar... 
i això va canviar la meva 
vida per sempre”

Primer de tot, però, deixeu que em presenti. El meu nom oficial és Dr. Grip A1. És 
fàcil d’entendre: “Doctor Grip”, perquè sóc metge i “A1” perquè m’agraden molt les 
lletres, els números, els aniversaris, els noms, les paraules, el joc dels barcos i tot el que 
faci pudor alfanumèrica. Una mica com els escriptors. O fins i tot com els informàtics. 
De totes maneres, poca gent em diu Doctor Grip A1, la majoria em diuen Gripi. Al 
barri tothom sap qui sóc. No només perquè sóc molt simpàtic, mal m’està de dir-ho, 
sinó sobretot perquè sempre porto una americana verda, faig molts saltirons i sóc 
molt espavilat. Efectivament: no sóc blau ni babau, i no m’agraden els prínceps ni les 
princeses. Però els petons sí. 
Al barri tothom em coneix també perquè a part de ser ràpid, si vull, puc anar a qualsevol 
lloc sense que ningú no em vegi. De fet, sóc molt, molt petit. Sóc, perquè els més 
menuts m’entenguin, el Patufet dels gripaus. 
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Ara que fa unes línies que em coneixeu, us diré la veritat: exactament, exactament 
no sóc metge, però, com els bons metges, escolto molt, aprenc dels meus pacients, 
m’enrique ixo amb ells per fer-me més gran. I per això un dia un amic em va dir que jo 
era com un doctor.
Com que ja hem fet les presentacions, tornem, doncs, a aquella esquitxada que em va 
animar a afrontar la vida d’una altra manera. Era un dia fred, d’hivern, i jo passejava pel 
Barri Antic, tot tornant de dinar. De sobte es va girar un aire gèlid, una boira blanca es 
va alçar de terra i un cel negre va cobrir el cel. Em vaig veure obligat a aturar-me. No 
hi veia un pam més enllà del nas. Un instant després, una enorme tromba d’aigua es 
va abatre sobre la ciutat. Per un fenomen inexplicable, jo sentia ploure -vaja, sentia el 
diluvi-, però en canvi, no em mullava. Al meu voltant podia sentir els xiscles de la gent 
que no s’esperaven l’aiguat, les passes esvalotades dels vianants que s’arraulien en 
un portal per tal de no mullar-se, i els xocs dels paraigües que topaven al meu costat. 
Però, insisteixo, jo no em mullava. Poc després, vaig mirar cel amunt, i d’aquella negror 
quasi terrorífica, les vaig veure baixar. Primer vaig creure que eren dos diamants. Qui 
sap, vist el que ha passat, si no ho eren de veritat.

Una d’elles, va saltar fins a l’orella i em va dir:
- Gripi, et necessitem...
Primer de tot em vaig espantar. Pensava que era algú del carrer que em demanava 
ajuda. Però al meu voltant no hi havia ningú, tothom fugia de la pluja. I, és clar, 
no se’m va acudir que aquelles gotes sabessin parlar. I encara menys que em 
coneguessin. Aleshores vaig descobrir que la veu sortia d’aquelles rodonetes 
aigualides que se m’havien entaforat a l’entrada de les orelles. Una a cada 
banda, com un estèreo. La conversa que vam tenir, va anar així:
- Ens fas falta... -va dir la de l’orella dreta.

- Jo? Per què?
-  Perquè tenim un projecte entre mans, que no podrem fer sense l’ajuda 

d’algú com tu -va informar l’altra.
- Però si jo no sé fer res!
- I tant que sí, Gripi! Tothom sap fer alguna cosa! -va exclamar la 
gota que s’havia instal·lat a l’orella esquerra.
- I tu coneixes tant bé el barri!
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Vaig pensar que els autèntics miracles els feia la gent del carrer, esforçant-se cada dia, 
despertant-se cada matí per empènyer la vida endavant. Però no ho vaig dir perquè 
vaig saber-me posar en situació: no era el moment de grans debats que ens fessin 
petits, sinó de petites accions que ens fessin grans.

- I la segona? -vaig demanar.
- Que els escriguis en un quadern i que, d’aquí a vint-i-cinc anys, els expliquis a 

tothom.

I vet aquí que l’endemà em vaig presentar a casa seva amb un bolígraf i una llibreta 
sota el braç. L’Amèlia i la Roser em van explicar la nostra primera feina:

- Hem de cuidar els fills i filles de les dones del barri que estan fent un curs de 
formació a Càritas.

Així és com va començar tot: les senyores del nostre barri volien fer cursos de formació. 
Eren dones treballadores, lluitadores, que necessitaven un petit cop de mà. Perquè... 
amb qui havien de deixar els infants mentre aprenien coses noves?  Com que jo no 
tinc fills, l’Amèlia i la Roser, que tampoc no en tenien però eren gotes sàvies, em van 
explicar que quan es té un fill, tot canvia. Si no tens fills, ets amo i senyor del teu 
temps. Però quan en tens, la feina se t’acumula. Algú els ha de donar de menjar, fer 
dormir, vestir, banyar, jugar amb ells... Les mares que estan soles durant el dia cuidant 
els fills no tenen temps ni per descansar. Menys, encara, doncs, per formar-se. 

Vaig apuntar dues frases a la meva llibreta: és important que les dones del barri 
aprenguin coses noves; és important que mentrestant els cuidem bé els fills.

I tal dit, tal fet. Mentre les mares es formaven, jo, com que sóc un pallasset, distreia 
aquells nens i nenes amb tota la meva il·lusió. Estàvem en un local al carrer Princesa. Els 
feia riure, perquè qui riu creix més fort. Els animava a jugar, perquè qui juga descobreix 
mons nous. Els feia reforç escolar, perquè així aprofitaven el temps i podien anar 
l’endemà a l’escola i entendre millor el que els volien ensenyar els mestres. Els parlava 
de les festes i tradicions del nostre barri, perquè així s’ho passarien de meravella quan 
veiessin els gegants i castellers, quan mengessin panellets i coca de Sant Joan, quan 
fessin cagar el tió, i quan per Sant Jordi veiessin les parades amb llibres i roses. I, molt 
important, els donava berenar, perquè amb la panxa plena tot és més fàcil.

-  Amb això hi estic d’acord: sóc petit però conec cada racó, cada casa, cada carrer 
d’aquesta zona.

- Ho veus? 
- Però... voleu dir que jo sóc el més indicat?
- I tant. Petit i eixerit, rialler i treballador, perseverant i amb ganes d’aprendre. I, 

sobretot, amb un bon cor. 
- Això sí que ho tinc! Però, insisteixo, no hi ha ningú més al barri per ajudar-vos?
- No -van fer a cor.
- Els de baix no ens senten -va dir la de l’esquerra.
- I els de dalt no ens escolten -va clamar la de la dreta.
- Per això em voleu a mi, oi?
- Exacte: tu vas de dalt a baix i de baix a dalt tot el dia...
- Però què faré jo amb vosaltres, amb dues gotes de pluja?
- Ben fàcil -van dir alhora-, convertir-nos en un jardí.

Al final, vista la seva insistència, i les seves dots de persuasió, em vaig deixar convèncer. 
Així va ser com em van portar a casa seva. Un cop al voltant d’una taula, elles assegudes 
i jo de puntetes, es van presentar: una es deia Amèlia i l’altra Roser.

Em van explicar que feia temps que voleiaven pel barri i que veien que hi havia moltes 
coses que no anaven prou bé. Vet aquí, deien elles, que el Barri Antic era un dels 
indrets de la ciutat més recordats pels turistes, però en canvi els seus habitants eren 
els més oblidats per tothom. 

- És un barri fotogènic poblat per gent invisible -va dir l’Amèlia.
- I això costarà de canviar, per això confiem en tu: per canviar el barri -va dir la 

Roser- Perquè les persones que hi viuen tinguin una vida millor.
Aleshores em vaig adonar que m’havia ficat en un bon embolic. Me les vaig mirar, i 
vaig dir:

- I ben bé, la meva feina quina serà?
- Doncs, mira, hem pensat en tu per a dues coses.
- Primera...
- Que ens ajudis a fer petits miracles. Tu que cada dia vas amunt i avall, de la terra 

al cel, ens seràs de gran ajuda.
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Vet aquí, doncs, que aquella primera tarda de dilluns els nens i nenes i jo ens vam 
fer amics. Però jo vaig quedar ben esgotat! Quan vam acabar, vaig anar a veure 
l’Amèlia i la Roser i els vaig demanar:

- I això quant ha de durar?
- Ui, molt de temps! Setmanes, mesos... Potser anys!
- Ostres, doncs necessitaré ajuda...
- Tens raó -va dir una.
- Tota la raó -va dir l’altra.

I així va ser com van desembarcar al Barri Antic, l’Eva, l’Estel, la Sílvia, la Maria, la 
Flora, la Carmina, el Vador... El més bo del cas és que aquelles noies no feien res 
per diners. Això em va sorprendre, el nostre és un món on sembla que si no tens 
la cartera plena de bitllets no ets ningú. Jo és clar, tampoc no faig les coses per 
cobrar, perquè jo sóc d’una casta d’animal que no necessito ni un cèntim per 
tirar endavant. A mi els diners, la veritat, no em diuen res: són un paper com 
qualsevol altre i el puc estripar quan em doni la gana. El cas és que aquelles 
noies dedicaven temps lliure de la seva vida per col·laborar amb mi, amb l’Amèlia 
i la Roser, i sobretot, amb els infants del barri, i de retruc, amb les dones del 
barri, i de retruc amb les famílies del barri, i de retruc amb tota la ciutat. Podrien 
dedicar-se a dormir, llegir, mirar la tele, passejar o anar al cinema, però no, 
aquelles noies van preferir venir dues tardes a la setmana puntualment. Els 
anomenàvem “les voluntàries”. Les voluntàries sabien moltes coses, i 
es portaven molt bé amb els nens i nenes. I sobretot tenien voluntat: 
voluntat de treballar, voluntat d’aprendre, voluntat de col·laborar, 
voluntat de comprendre, voluntat de millorar, voluntat de 
canviar el món. I sobretot, voluntat de tenir més voluntat, que 
és la voluntat més voluntariosa de totes. I jo, és clar, envoltat 
de tanta voluntat, els vaig donar un cop de mà: per alguna cosa 
era la mà dreta d’aquells dos diamants que van caure del cel.
Abans de continuar, però, voldria fer memòria d’un fet cabdal. 

Avui en dia hi ha moltes eines a disposició de tothom: centres i 
associacions on trobar-se, molts especialistes de diverses disciplines, un 
bon grapat de publicacions, i un llarg etcètera d’eines per fer 
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Tots em van mirar. A uns els agradava força, a altres no els deia res. Però jo vaig insistir, 
vaig posar-me a saltar per tota la sala, i vaig anar a parar a la taula, on hi havia un got 
d’aigua. D’un saltiró m’hi vaig ficar i vaig esquitxar tothom. Tots van entendre el meu 
missatge i al final el nom va ser acceptat. I jo vaig agafar una bona galipàndria.

- Doncs ara que ja tenim nom -va dir no sé qui- podem començar a pensar en com 
farem les Colònies Populars L’Esquitx.

I aquí va venir una de les meves grans aventures! Organitzar unes colònies per desenes 
i desenes d’infants, durant dues setmanes, no és una feina que pugui fer qualsevol. 
Mireu: s’ha de buscar casa i menjar per tots els dies; gent que faci jugar, menjar, caminar i 
dormir la quitxalla; cal preparar activitats; buscar el transport; preparar una farmaciola; 
buscar algú que cuini; demanar permisos; contactar les famílies; trobar mapes; fer una 
llista del que han de portar els nens i nenes... Buf, torno a suar només de recordar-ho. 

El cas és que les voluntàries i voluntaris i un servidor vam posar-nos a pencar de valent. 
Algú va tenir la idea -no us puc dir qui perquè vaig escriure-ho massa ràpidament al 
quadern i ara no m’entenc la lletra- d’organitzar una cercavila pel barri. Així podíem 
informar la gent de tu a tu, no com ara que és de pantalla a pantalla. Vam tenir la 
pensada de fer un tema estrella, com una espècie de parc temàtic de colònies, cada cop 
que sortíem. Totes les activitats estarien relacionades amb aquell tema. Així, un any els 
nens i nenes es van convertir en trobadors, un altre en indis, un altre en membres d’un 
circ, i en pirates, i en arqueòlegs, i una vegada vam endinsar-nos en el món dels colors; 
i una altra vam fer un viatge en el temps; i en una ocasió vam fer la volta al món... La 
canalla s’ho passava pipa. I jo també, perquè vaig descobrir que no hi ha res que em 
faci més feliç que veure riure els petits. Per això, amb el temps, encara m’he tornat més 
pallasset. Ei! Que per a mi l’ofici de pallasso és dels millors que hi ha. Prefereixo els 
pallassos que els banquers.

Amb les colònies, els infants i jo vam sortir del nostre barri i vam descobrir Catalunya. 
Al meu quadern vaig apuntar tots els noms dels llocs on vam estar. Ja us he dit al 
principi que m’agraden els llistats de noms i llocs, oi? Doncs vet aquí els indrets on hem 
anat de colònies els darrers anys: Sant Miquel de Campmajor, Guardiolada, Besalú, 
Cornellana, Can Poneta a Canovelles, Berga, Ogassa, Santa Maria del Corcó, Porqueres, 

que la gent es promocioni, que és que volíem nosaltres. Però aleshores, fa 25 anys, 
la cosa no era ben bé així. Sí que hi havia recursos, és clar, però no tants com ara, ni 
de bon tros. Per això, la iniciativa d’aquelles dones del barri i d’algunes de les seves 
famílies, sumada a l’energia d’aquelles dues gotes i de tots els voluntaris que van venir 
després té tan valor.

 El cas és que poc a poc allò que havia començat com una ajuda per a les mares va 
anar creixent. Vam pensar, ja que vèiem que a la canalla allò els agradava, que potser 
podíem fer activitats. I així vam decidir fer una sortida cada trimestre i, a l’estiu, unes 
colònies! Però és clar, abans, necessitàvem més mans. I així van arribar els amics de 
l’Amèlia i la Roser, i els amics de l’Eva, l’Estel, la Sílvia, la Maria, la Flora, la Carmina, el 
Vador... I els amics dels amics de l’Eva, l’Estel, la Sílvia, la Maria, la Flora, la Carmina, 
el Vador... I els amics dels amics dels amics de l’Eva, l’Estel, la Sílvia, la Maria, la Flora, 
la Carmina, el Vador... Sento repetir-me, però és que va ser així: ho tinc apuntat a 
la llibreta. Recordo que un noi que portava molts voluntaris, sobretot perquè ens 
ajudessin a les colònies, es deia Vador. Però no era l’únic. Tothom tenia amics amb 
ganes de col·laborar, ni que fos només una miqueta. I això era important. Jo sempre ho 
he dit: si col·labores amb mi tot un any, t’estaré molt agraït; però si col·labores amb mi 
una tarda, també. Val a dir que molts dels voluntaris van començar col·laborant una 
tarda, i després una setmana, i després un mes, i després un any. I alguns voluntaris fa 
molts, molts anys que estan amb nosaltres! Com que no els puc citar tots, al final de la 
narració us posaré una llista amb tots els seus noms.

 Amb tot això l’Amèlia, la Roser i la colla de voluntaris es van adonar que sense 
un nom no anàvem enlloc. Com que jo hi era des del primer dia, i, repeteixo, sóc 
simpatiquíssim, macot i espavilat, van dir que potser ens podríem dir El Gripi verd. 
No hi ha dubte que jo havia deixat empremta en aquella colla. Però a mi no m’agrada 
ser el protagonista, jo només era un més i, sobretot, era una espècie de cronista, amb 
la meva llibreta i el boli amunt i avall. Aleshores vaig recordar com va començar tot: 
enmig d’una gran tempesta, dues gotes d’aigua, dos diamants caiguts del cel, m’havien 
esquitxat. I vaig dir:

- Ens direm “L’Esquitx”.
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abans dels Mossos d’Esquadra, vestits de blau, que eren de fet, els que hi havia hagut 
abans dels guàrdies civils. Bé, és una mica complicat d’explicar, perquè d’això fa molt 
de temps. El cas és que aquells homes van venir a veure si ens podien ajudar. Com que 
jo també anava de verd, els vaig calmar i els vaig dir que podien tornar a la caverna, 
ai, a la caserna, que jo ja m’ocuparia de tranquil·litzar la quitxalla. I, mireu, els vaig 
convèncer. Si és que amb bones paraules s’arriba a tot arreu.

Quan tornàvem de colònies arribàvem amb el cos que no podia més i l’ànima que 
en volia més. Perquè tot i que era molt cansat pels monitors i sobretot per a mi, que 
no parava de saltar d’una banda a l’altra, era molt bonic veure que bé s’ho passaven 
aquelles criatures, com aprenien a estar junts i passar-s’ho bé, com descobrien la 
natura, com dormien plàcidament després d’un dia ple d’emocions. I allà, a més, ens 
fèiem tots més amics. Podeu dir que sóc un kumbaià-déu-meu. Però és que a aquests 
nens els agradava que un servidor, el Gripi, fos un kumbaià. Fins i tot les criatures que 
han vingut els últims anys, quan em senten cantar i tocar la guitarra, quan em veuen 
organitzar jocs de nit, quan els faig disfressar... s’obliden de la play, l’ordinador, la 

tele, el mòbil, internet i totes aquestes històries cibernètiques. I això encara no han 
descobert cap pastilla que ho pugui fer! Posa un gripau a la teva vida, i s’hauran 
acabat les pantelletes!

I ara us explicaré lo bo del cas. Aquelles primeres colònies van fer que l’Esquitx 
passés d’una gota a la meva orella a una pluja que feia créixer tot el barri; cada dia 

creixa més i més: després de les colònies van venir altres projectes. La Roser i l’Amèlia, 
i l’Eva, l’Estel, la Sílvia, la Maria, la Flora, la Carmina, i altres amics esquitxats, van 
anar pensant més maneres d’ajudar la gent del barri. Perquè, és clar, aquestes 

dones sabien escoltar. No es feien les sordes a les propostes que els feien els 
pares i mares de la ciutat.

Així doncs, després de les colònies, vam obrir el Centre Obert per a infants de 5 a 15 
anys. L’Esplai, vaja. Els nens arribaven i jugàvem; els donàvem berenar abundós 
-perquè per a alguns era el primer àpat del dia: sí, ho heu sentit bé, el primer-; fèiem 

reforç dels hàbits: estar concentrats, seure bé i tot això que han d’aprendre els nens i 
no els gripaus. A alguns també els dutxàvem.

Sant Feliu de Pallerols, Avinyonet, Oliola, Banyoles... És a dir, de La Noguera al Pla de 
l’Estany, del Vallès a l’Alt Urgell, del Penedès al Berguedà, al Ripollès i a la Garrotxa. 
Si és que hem estat per tot arreu! Som gent viatjada nosaltres.

I ens en passaven de tots colors! Mireu, us explicaré una anècdota que em ve al cap 
molt sovint. A Besalú, un nen deia que veia llums i esperits, i algunes nenes es van 
posar histèriques -perdoneu, però aquesta és la paraula que millor defineix la seva 
excitació- i les vam haver de refredar amb una bona dutxa. Tanta cridòria vam fer que 
va acabar venint la Guàrdia Civil, que eren uns policies, vestits de verd, que hi havia 
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- Com?
No ens en sabíem avenir. Els joves, aquesta gent incompresa que truca a la porta dels 
grans però aquests encara no els deixen entrar, van decidir no tancar la porta als petits. 
Fixeu-vos-hi: no van tancar la porta als petits que venien darrera seu i sobretot no van 
tancar la porta als petits que ells i elles portaven a dins. 

Havíem de prendre una decisió. Els deixàvem anar de colònies amb els infants o no? 
Com que la Roser i l’Amèlia ja no hi eren, tots em van mirar. Jo era el més vell del grup. 
Un gripau verdós i esquifit, però que encara saltava molt amunt. Vaig somriure.

- No podem dir-los que no -vaig afirmar, convençut-. Estem aquí per convertir la 
pluja en un jardí.

- No t’entenc gaire, amb tanta poesia... -va dir un voluntari.
Em vaig posar a botar com un esperitat. “Sense poesia no anem enlloc!”, li anava a dir. 
Però vaig optar, una vegada més, per la prudència i la pedagogia:

- Que sí, home, vull dir que vam venir per canviar el barri. Aquest barri té tantes 
possibilitats com qualsevol altre. No està marcat per la pobresa i les desgràcies: la 
gent que viu aquí té tanta energia, tanta força, com qualsevol altra. I amb aquesta 
energia i amb la nostra, estem transformant el barri, que és el que volien l’Amèlia 
i la Roser. Aquests joves són el millor exemple que aquelles dues gotes que em 
van esquitxar tenien raó.

I així, gràcies a aquells joves amb cos d’adult i il·lusió d’infant, vam crear un nou projecte: 
el Grup de Joves. Va ser molt bonic. En el fons, podríem dir que aquell projecte era la 
baula perduda, que és el que en castellà li diuen el eslabón perdido. Treballàvem amb 
infants a l’Esplai i a la Ludoteca, treballàvem amb els pares a la Caseta del Barri... I ara 
treballaríem amb els que ja no eren infants, però encara no eren adults. No només vam 
fer colònies amb ells. També vam fer activitats diverses, viatges, projectes artístics, 
trobades amb joves d’altres llocs... Vam estar fins i tot a Itàlia, fent un intercanvi amb 
nois i noies que feien grafittis com nosaltres. Ah! I també juguem, perquè no hem 
perdut les ganes de jugar: a ping-pong, al futbolí...

I tots aquests projectes que us he explicat, encara duren! Podeu pensar que amb tot 
això en tenim prou. No ho sé ben bé. L’única manera de fer que la vida sigui més vida és 

Després va venir la Ludo. Que vol dir Ludoteca. Que vol dir lloc ple de jocs. I molts 
infants a la tarda venien i encara vénen a la Ludo i a part de jugar, també mengen i 
aprenen hàbits. I sovint els organitzem activitats perquè s’ho passin bé. Vénen pallassos, 
mags, contadors de contes, músics... I tot això no ho fem només perquè s’ho passin bé, 
que també, sinó que ho fem perquè puguem aprendre coses noves i, sobretot, perquè 
és molt emocionant. Ja fa temps que els savis diuen que no n’hi ha prou amb diners, 
amb una feina, amb una família, amb uns amics... Hi ha d’haver una cosa encara més 
important: conèixer les emocions. I així, si les coneixem i no ens agraden, les podem 
canviar. I si les coneixem i ens agraden molt, les podem cuidar, com si fossin el nostre 
millor tresor.

Poc després va néixer la Caseta del Barri. Vam pensar que seria bo tenir un espai més 
familiar, amb infants, pares i mares. Un indret on els nombrosos dubtes que genera 
la vida en família poguessin ser atesos per professionals. I també s’hi fan xerrades, 
conferències, tallers. Jo aprenc molt! I crec que els pares i les mares també. Crec que a 
alguns senyors i senyores dels palauets de la part alta de la ciutat també els agradaria 
tenir una caseta com aquesta al seu barri!

I més endavant vam crear un espai de suport familiar. Amb ajuda psicològica per a qui 
ho demanés. I això és molt necessari. Jo mateix, sovint vaig a demanar-li ajuda a la 
professional perquè em passen tantes coses pel cap -deu ser pels bots que faig- que 
hi ha dies que no m’aixecaria del llit. Per això entenc que cal el suport familiar: perquè 
governar un grup de trenta o quaranta nens o joves una estona, que és el que faig jo, 
cansa; però governar un grup de dos o tres fills tota una vida, que és el que fan els 
pares i mares, esgota molt més!

I un temps més tard va passar un fet sorprenent. Un d’aquells tresors que la vida ens 
regala i es queda amb nosaltres per sempre. Resulta que aquelles criatures que havíem 
cuidat els primers anys van anar creixent. I un dia van convertir-se en uns joves guapos 
amb ganes de fer coses guapes. Ens van venir a veure i ens van demanar si podien 
tornar a anar de colònies.

- Però les colònies que fem som per als nens, no ho recordeu? -vam dir-los.
- Sí, volem anar amb els nens de colònies.
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omplir-la de les idees que voleien pel món. I justament ara fa poc ens van venir a veure 
algunes persones que, per la seva edat, ja no són ni infants ni joves. Alguns d’aquells 
primers nens i nenes que van estar a l’Esquitx ara fa més de vint anys, i que avui han 
estat pares. I ara ens han demanat que també volen fer activitats, més enllà de les que 
alguns, potser, fan a la Caseta del Barri. Potser trobar-se un cap de setmana. Vaja, que 
s’enyoren d’aquell primer Esquitx. Qui sap si d’aquí a vint-i-cinc anys ens demanaran 
de fer un casal d’avis. Si encara hi sóc, que espero que sí perquè sóc un gripauet ple 
d’energia i bon humor, ja els diré com ho han de fer. Només em caldrà recordar aquells 
avis amb els que vaig viure uns anys. 

Com? Que això encara no us ho he explicat? No us he parlat dels avis? Doncs, ara mateix 
ho faré. Mireu, quan es va començar a veure que l’Esquitx arribaria lluny, l’Amèlia i la 
Roser em van demanar que jo visqués sempre al local, fins i tot quan no hi havia nens. 
Un dels primers llocs on vam ser era Sant Francesc de Paula. Vam estar-hi uns quants 
anys. Allà va anar creixent la cosa. Però en aquest creixement no tot van ser flors i 
violes. Vam tenir un problema gros! Quina crisi! Un dia que tornava d’acompanyar uns 
nens a casa seva, vaig entrar al local de l’Esquitx -a casa meva, doncs- disposat a fer un 
soparet ràpid -quatre mosquits, típic menú per a gripaus petits com jo- i em vaig trobar 
les meves amigues Amèlia i Roser i algunes voluntàries. Estaven molt pensatives.

- Què passa? -vaig preguntar.
- Ai, Gripi, tenim un problema greu. Ens treuen.
- D’on ens treuen?
- D’aquí. Hem de marxar.
- I per què? 
- El local s’enderrocarà per fer més gran el Palau de la Música. 

Recordo que en aquell moment em va fer molta pena però vaig pensar: “Mira, si és pel 
bé de la Música...”. Anys després hem sabut que potser no només era per omplir el país 
de música, sinó per omplir de bitllets la butxaca d’un senyor que deia ajudar el barri, la 
ciutat i el país. Buf!

- I què farem amb els nens, a les tardes? -vaig demanar.
- Vet aquí, Gripi, per què et necessitem. Pensa en algú que ens tregui d’aquest 

forat!
 Com que tinc molts amics, se’m va acudir demanar ajuda a la Pilar. Jo sóc un gripau 
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influent. I a més, l’Amèlia i la Roser m’havien demanat que els ajudés a fer miracles, no? 
El cas és que gràcies a la Pilar vam trobar un altre local. Però ens va costar! Ja us podeu 
imaginar que l’Esquitx sense local seria com un pagès sense terra o com un informàtic 
sense ordinador. El local és bàsic! Canviar de lloc, al cap i a la fi, també ens va anar bé. 
Ja ho diuen que els problemes ajuden a créixer. I ens n’hem fet un munt, de traslladar-
nos. La veritat és que en aquests vint-i-cinc anys hem estat en molts llocs, però sempre 
al Barri Antic: al carrer Princesa, al dels Banys Vells, al carrer Lladó, al carrer Carders, al 
carrer Blanqueria, a Ponts i Clerc... Tot aix ò us ho explicava pensant en els avis. Resulta 
que en dos d’aquests llocs vam compartir espai amb un casal d’avis. I jo, com que m’hi 
estava tot el dia, em vaig fer molt amic de molts d’aquells senyors i senyores. Un dia els 
vaig proposar que els nostres nens i nenes fessin alguna activitat amb ells. Vam decidir 
organitzar festes populars petits i grans tots junts, i tots vam estar molt contents. És 
a dir que si un dia, els nens i nens de l’Esquitx, els joves, les mares i els pares es fan 
grans, o es fan avis, i volen activitats per a ells... potser també ho farem! Jo ja tinc molta 
experiència. I l’Esquitx no té límits!

Això em fa pensar en una de les altres característiques que ens defineixen: sempre ens 
ha agradat participar en les coses del barri, amb altres projectes i entitats, amb la gent 
que hi viu. Perquè si els que vivim al barri ens coneixem més podrem treballar més 
units. I tots units tindrem més veu. I si tenim més veu se’ns sentirà més en aquest món 
ple de sords. I si se’ns sent més, se’ns escoltarà més.

Com veieu, tot plegat no és cosa de quatre arreplegats que un dia diuen: “Què podríem 
fer avui? Ah, doncs, farem un Esplai. Mira que bonic.”  Darrera de l’Esquitx hi ha vocació 
i professionalitat. He de dir que jo, que avui sóc un autèntic professional, quan vaig 
començar no sabia quasi res d’educació. Sabia prendre notes, això sí. I buscar gent 
i convèncer-la perquè ens donés un cop de mà. I saltar amunt, fins els taulells de 
l’Ajuntament a demanar permisos, i saltar avall, per recollir els papers i escombrar les 
sales de l’Esquitx. Però el que es diu educació-educació, jo res de res. Amb el temps, 
els nens van ser els meus mestres. Els joves també. I els pares i mares. I crec que jo 
també els deuria ensenyar algunes coses. Però com que un no pot saber de tot, cal 
que s’envolti de gent que sàpiga fer el que tu no saps fer. I això és el que vam fer a 
l’Esquitx. Hem tingut i tenim un equip professional que, si fos de futbol, jugaria a la 

Champions. Tenim gent que sap d’educació, de pedagogia, de psicologia, d’educació 
social, de psicopedagogia, fins i tot de veterinària! No us penseu que cura els nens! 
No! Em cura a mi, que sóc l’única bestiola de la família. I tot aquest equip fa un PEI, 
que encara no tinc clar si és un Patufet Espavilat Incansable, és a dir que busquen un 
clon meu, o si és un Projecte Educatiu Individual, és a dir, que preparen a consciència 
les eines necessàries per educar cada infant o jove que passa per aquí i després miren 
com els ha anat. O què us pensàveu! Aquí som especialistes en combinar la gresca amb 
la ciència. I per això, entre els professionals, apart dels que fan el PEI, tenim els que 
coordinen la nostra entitat amb les altres, els que fan una recerca de finançament, els 
que porten a terme un seguiment de les famílies, els que preparen les activitats... Bé, 
de fet no són “els que”, sinó “les que”: la majoria de gent que treballa aquí són noies. 
Totes menys jo, que sóc un gripau, i no una gripaua.

I més o menys això és tot. No us he fet una explicació de dues-centes pàgines perquè 
no us avorríssiu. De fet, a mi em fascina molt la història, que explica perquè som el que 
som, però no sé si a vosaltres també us agrada. Ara que hi penso, sí que podria afegir 
alguna coseta més: en aquest quart de segle n’he vist de tots colors. De verdes i de 
madures. De fredes i de calentes. Penso molt sovint en els que s’han quedat pel camí. 
Sí, aquells nens que venien a jugar i van créixer i es van fer joves, però que avui ja no 
hi són. Morts de sida, de sobredosi, d’accident. També hi ha els que estan a la presó i 
quasi bé n’han fet casa seva. Però en qui més penso és en els que sí que hi són. En els 
nens i joves d’avui, els més importants. El nostre motor. I penso en aquells que, com us 
he dit, un dia van tornar, ja grans, i ens van dir que volien portar els seus fills al mateix 
lloc on havien anat ells. O en els joves, que van demanar de tenir el seu espai un cop 
ja havien crescut. Aquest és sobretot el motiu que ens ajuda a continuar. Veure que tot 
aquest esforç nascut de dues gotes, de dos diamants, va anar germinant, fent fruits, i 
que a través de l’esforç de tots, de molts voluntaris i professionals, avui som on som, 
en aquest jardí fantàstic. I jo estic molt orgullós de veure que hi sóc des del primer dia. 
Que formo part d’aquesta història. Sort que m’ho vaig apuntar tot al quadern i així avui 
us ho he pogut explicar. I també, com que ho vaig escriure tot, quan m’ho llegeixo em 
fixo en com podríem millorar. Perquè, no us penseu, en aquest jardí tan bonic, encara 
queda molta feina per fer!
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I ara voldria acabar amb un regal. Un regal que em va fer una dona que va 
venir fa poc a l’Esquitx i que jo us vull fer a vosaltres. Quan la vaig veure 

la vaig reconèixer de seguida. Havia estat amb nosaltres els primers 
temps, quan ella era petita. I, després de saludar-nos, posar-nos al 

dia de les nostres vides i parlar una estoneta, ens va dir: “És que 
jo, de petita, només vaig ser realment feliç aquí; només podia 

ser nena i jugar i no preocupar-me de res ni pensar en els 
problemes de casa meva quan venia a l’Esquitx.”

Entendreu que tan sols per sentir aquesta frase, després 
de lluitar durant un quart de segle, sento que ha valgut 
la pena tot l’esforç que hem hagut de fer per arribar fins 
aquí. Només de pensar-hi em cauen dues gotes galtes 
avall. I no sé si són llàgrimes o són l’Amèlia i la Roser.

Gripi,
En un carrer del Barri Antic,  

una tarda del 2011
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ELS VOLUNTARIS DE L’ESQUITX (1986-2011)

En aquest conte haurien pogut sortir desenes 
i desenes de voluntaris i voluntàries.

No ho he fet per raons d’espai. Però ara sí que m’agradaria 
que sortissin els seus noms, perquè sense ells i elles 

l’Esquitx no hauria tirat endavant.

Però no hem d’oblidar que l’Esquitx sense qui realment 
no hauria existit mai és sense els infants. Centenars de 
nens i nenes que al llarg de vint-i-cinc anys ens han 
donat, per sort nostra, el millor d’ells mateixos. Ells són 

els protagonistes d’aquesta història.

N’hi ha tants i tants,  
que no poden sortir en aquest escrit.  

Però jo, en Gripi, guardo un record molt 
intens i emocionant de cadascun d’ells.

Moltes gràcies a tots!
Gripi

Amèlia - Roser - Carmina - Maria - Mercè’s - Pilar - Eulàlia 
Magda - Maria - Quim - Flora - Estel - Eva - Sílvia - Salvador 
Montse - Fernando’s - Maria del Mar - Sara’s - David 
Jessica Joaquim - Daniel - Pau - Elena - Toni - Javi - Yolanda 
Ana Maria - Jesús - Patricia - Laura - Rosa Maria - Pedro 
Antonio - Mireia - Lourdes - Susana - Francesc - Olga - Esther 
Yolanda - Mari Carmen - José Ramón - Ignasi - Anna’s - Elsa 
Vicky - Pilar -Irene - Pati - Lluís - Marina - Xavi - Thierry 
Núria’s - Berta - Ivan - Judit - Sandra’s - Montse - Xavier 
Sígrid - Espe-Montse - Jordi - Natàlia - Lourdes - Marga’s 
Carme’s - Míriam - Raquel - Conchita - Espe - Eulàlia - Berta  
Carles - Blanca - Elisa - Jennifer - Quim - Magda - Flora 
José Carlos - Rina - Carme - Mar - Marta - Míriam - Imma 

Itziar - Laia - Mercè - Manuel

I com que ja estic vellet i la memòria em comença a fallar, 
us demano disculpes si m’he oblidat a algú de vosaltres
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Agraïments
Gràcies Jordi per posar imaginació, il·lusió i  

convertir la nostra història en un conte ple de màgia.

El camí el fem entre tots i totes!
Núria Jolis Olive - Espe Jaume - Marta Capdevila 

Àngels Gaya - Rosa Jornet - Ana Luna - Roser 
Txell Pocino - Ignasi de Juan - Gemma Ibáñez 
Ana Martín - Tatiana Rovira - Irene Curt - Yoli 

Mireia Baya - Mercè Coscolla - Ester Rosell - Ferreres 
 Pere Capdevila - Antònia - Laia - Gemma - Toni Jaume  

Isi - Fernando Antón Contreras - Carme Vila 
Joan Sayol - Iscle Selga i Jorba - Luis Savias 

Vador - Marta Berruezo Ortiz - Thaïs 
Cinta - DITELLES - Tomeu - Arnau Tomàs 

Mercè Soler - Fundació El Llindar - Marta Balado Gil  
Bartomeu Caldentey Vives - Isabel Ullate Valls
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“Vet aquí que fa molt, molt de temps  
-exactament vint-i-cinc anys, 
tres hores i vuit minuts-  
dues gotes caigudes del cel 
em van esquitxar... 
i això va canviar la meva 
vida per sempre...”
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