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Quaranta-dos somriures 

La millor època de l’any per a qualsevol adolescent són les vacances d’estiu. 

Però aquell any la meva mare s’hi havia lluït. Mentre la meva colla de l’insti 

estaria viatjant per Europa, de creuer o fins i tot visitant Nova York, jo estaria 

convivint amb la meva mare i un grup de marrecs en una casa de colònies. 

Treballaria dues setmanes i sense cobrar!  

 

La casa era a Breda i els voluntaris havíem d’arribar-hi un dia abans per tal 

d’organitzar-nos i deixar-ho tot a punt per quan arribessin els monitors amb els 

nanos.  

Quan vam arribar amb la mare, la majoria de voluntaris ja hi eren. Em va 

sorprendre bastant veure joves de la meva edat, em pensava que seria l’únic. 

Segurament també hi anaven obligats com jo.   

En veure’ns arribar, un home d’uns cinquanta anys va venir cap a nosaltres. 

—Ep tu, com et dius? 

—Marc.  

—Molt de gust Marc, sóc en Pere—. Em va dir mentre em donava la mà. —I 

aquest és en Jaume. Vosaltres 2 que sou forts m'ajudareu a descarregar la 

furgoneta. 

Sense poder negar-me, vaig ajudar-los a descarregar tots els estris de cuina, 

garrafes d’aigua, caixes de fruites i verdures...Quilos i quilos de menjar que 

servirien per alimentar quaranta-dues boques afamades. 

La mare va anar a donar un cop de mà a la cuina. Ella ajudaria a cuinar i a 

servir els àpats. Tot i que tothom havia de col·laborar en tot. 
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Mentre fèiem trajectes amb en Jaume per descarregar i endreçar tot allò, em va 

posar una mica al dia. Ell tenia vint-i-dos anys i era el tercer any que repetia 

com a voluntari. Em va sorprendre que un noi tant jove participés en aquelles 

colònies per voluntat pròpia.  

Em va explicar el funcionament del casal amb seu a Barcelona. Feien una gran 

labor social; acollien nens per fer servei de ludoteca o feien classes de reforç. 

Però també proporcionaven objectes de puericultura o material escolar a les 

famílies més desafavorides, entre molts altres serveis. Les colònies d’estiu 

s’organitzaven de manera gratuïta per tal que aquests infants poguessin anar 

de colònies ja que la gran majoria de famílies no les podia pagar. 

Vam treballar tot el dia preparant la casa. Aquella nit vaig caure al llit baldat. El 

primer dia m’havia passat volant. Ja només me’n quedaven catorze.   

 

Al matí següent va arribar un bus carregat de marrecs escandalosos. Van 

baixar quaranta-dos nanos d’edats i nacionalitats diferents. Però a tots se’ls 

dibuixava el mateix somriure en veure aquella masia tant gran. Estaven molt 

emocionats i per a la majoria era la primera vegada que marxaven de colònies. 

Realment esperava que fos una gran experiència per ells.  

La primera activitat programada servia per trencar el gel entre els nens perquè 

es coneguessin entre ells. Era una activitat molt ben pensada. Els nens 

s’organitzaven per grups de quatre o cinc membres. Representaven una família 

nouvinguda que començava una nova vida en un lloc nou. Cada família 

començava en un punt diferent de la ciutat. Per exemple, una família 

començava a l’oficina de la Seguretat social per donar-se d’alta, però no podien 
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perquè no estaven empadronats. Quan anaven al punt que representava 

l’Ajuntament, no podien obtenir el padró perquè no tenien contracte de lloguer. 

Tampoc podien aconseguir lloguer sense una feina fixa que no obtindrien 

sense tenir experiència o idioma...era el peix que es mossegava la cua. 

L’activitat posava en relleu les dificultats que tenien les famílies en arribar a un 

nou país. Aquesta activitat em va tocar la fibra. 

Un cop acabat el joc, mentre els nanos s’instal·laven a les habitacions, els 

voluntaris donàvem un cop de mà a la cuina per poder servir el dinar. Després 

de dinar era temps lliure per a tothom, fins i tot pels voluntaris. Però un grupet 

de xavals ens van demanar si volíem jugar a futbol amb ells i no ens hi vam 

poder negar.  

 

Els monitors ens van explicar totes les activitats programades per aquells 

quinze dies. Hi hauria jocs de nit, gimcanes, excursions i fins i tot bivac. També 

farien manualitats de tot tipus; mascares de guix, figures de fang, polseres...I 

fins i tot havien donat a cada nen el típic cançoner de les colònies. Estava tot 

molt ben pensat i organitzat. Els  monitors i voluntaris hi posaven molta passió 

en cada una de les activitats perquè volien que pels nens fos una experiència 

inoblidable.  

La veritat és que jo també m’ho vaig agafar amb ganes, tot el dia estava 

ocupat. Quan acabava de servir esmorzars, empalmava amb les activitats, i a 

l’hora lliure ensenyàvem als nois a jugar a futbol o bàsquet... 

Al segon dia ja em coneixia els noms de tots els infants. I els monitors ja 

comptaven amb mi per a dur a terme les activitats.  
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Una tarda vaig tenir una conversa amb la Mireia, una de les monitores: 

—Ja saps que faràs quan acabis batxillerat?  

—Encara ho estic decidint, però segurament faré INEF; vull ser mestre 

d’educació física. M’agraden els nens i els esports. 

—Hi tens traça, això es nota. I no t’has plantejat mai fer educació social? 

Vaig negar amb el cap. 

—Pensa que aquesta carrera té moltes sortides i podries treballar en un casal 

com el nostre. Sempre hi ha demanda. Per nosaltres ets un mes de l’equip i ja 

comptem en que vindràs a visitar-nos durant el curs. 

—Doncs no m’havia plantejat mai el tema de l’educació social. 

—Encara et queda un any abans de la selectivitat. Al casal hi ha un parell de 

nois en pràctiques que estan fent la carrera. Si vens a conèixer-los et podran 

explicar en què consisteix i així saber si t’interessa. 

Aquelles paraules em van fer reflexionar. Realment estava gaudint aquella 

experiència més del que m’hagués imaginat. Durant l’any combinaria les 

classes de l’insti amb el casal i així podria acabar de pensar en aquella opció.  

 

I entre gimcanes, rialles, jocs, tallers, més rialles i cançons, finalment va arribar 

l’últim dia. No podia creure que aquesta experiència arribés a la fi. Vam fer 

intercanvi d’adreces amb cadascun dels nens. Els vaig prometre que quan 

rebés la seva carta els respondria individualment i els hi adjuntaria una foto 

impresa que m’havia anat fent amb cadascun d’ells. Alguns d’ells esperava 

tornar-los a veure al casal.  
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També ens vam escriure dedicatòries a les pàgines finals del cançoner. M’hi 

vaig haver d’afegir fulles ja que tots els nens em van voler escriure i no hi havia 

prou espai. Va ser molt emotiu veure’ls marxar en autobús i tot i marxar plorant 

se’n van anar ben feliços i amb caixes plenes de records.  

 

Sendependa 


