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Un cas de memòria  
 

Tenia 4 anys quan em varen portar per primera vegada a col·legi als escolapis, he 
contat moltes vegades que per a mi va ser un gran trauma i el primer dia van haver de 
tancar el gran portal perquè no m’escapés. Van ser uns moments molt dramàtics. 
 

Als 78 anys vaig tenir contacte amb un empresari dels pocs que queden que es 
dediquen al gènere de punt. Un teler especial que va ser l’última patent que em varen 
concedir i que no hi hagut manera que cap fabricant de maquinària tèxtil s’hi hagi interessat, 
s’ha convertit en un problema que encara no he resolt. Si no s’hi interessen els fabricants de 
maquinaria l’he de col·locar en algun lloc per tal de deixar lliure el local en què està situat 
actualment. 
 

Vaig tenir contacte amb aquest fabricant per mitjà d’un amic comú, ens coneixem de 
vista, com se sol dir; tot i haver-nos vist moltes vegades, Olot és petit, no ens havíem 
saludat mai. A la primera visita, només d’entrar al despatx de l’empresa i asseure’ns em 
digué: Jo sóc de pagès i vaig anar a col·legi per primera vegada als 4 anys, estava vora 
d’aquell pedrís que hi havia en el pati de la façana plorant a més no poder i tu et vares 
acostar i em vares parlar, sempre més me n’he recordat. 
 

Vaig quedar molt sorprès perquè jo no recordava el fet, i més sorprès encara, perquè 
un record de fa 74 anys es mantingui tan viu i no haguem tingut ocasió de comentar-ho amb 
tant temps. Ell visqué el mateix drama que jo en anar per primera vegada al col·legi. En vaig 
tenir una satisfacció. 
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