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Gràcies 
 

El dia que et vaig conèixer va ser tant especial que la llum del capvespre es va 

fer més intensa que mai . Era un vint de desembre, a les portes del Nadal, 

l’hivern estava arribant i que volia ser el centre de totes les converses. En el 

carrer, feia tan fred que em costava avançar, el vent de cara m’ho posava d’allò 

més complicat, pensava que no tenia ja ni nas ni orelles i les galtes se’m 

congelaven.  Començava a ploure i el meu cos quedava tan humit que ja 

pensava que no entraria en calor en tota la nit. No sabia cap on dirigir-me, 

avançar cap un lloc arrecerat, això sí, però una altra nit dormint al ras no sé si 

ho suportaria. 

 

I tu… et vas creuar en el meu camí, en aquell precís instant que em preguntava 

què menjaria aquella nit, la teva mirada va captar tota la meva tristesa, tota la 

meva soledat... et vas aturar i sense dubtar-ho em vas passar la teva mà 

coberta d’un guant per sobre el meu llom, i sense dubtar-ho em vas demanar 

que et seguís. 

 

Mai ningú que passava pel carrer em donava res per menjar, i mai ningú em va 

mirar com tu. Sense pensar-ho, vaig confiar en tu, sabia que no series com 

aquells altres joves que em tiraven pedres jugant a fer punteria ni com els que 

alguna vegada m’havia despertat a cops de paraigües d’algun portal.  
 

Em vas acollir a casa teva en moment familiar difícil, però aquella primera nit 

junts va ser l’inici d’una nova vida, abans d’adormir-me al teu garatge vaig mirar 

el cel i em vaig adonar que els núvols ja no ploraven.  
 

El dia següent, de bon matí, em vas fer entrar, em sentia estrany perquè mai 

havia vist una casa tan bonica. No hi havia ningú, segurament, els teus pares 

estaven treballant, no sé si tenien notícia de la meva arribada, això m’ 

inquietava.  Em vas banyar i em vaig sorprendre del meu pelatge, no el 

recordava tan flonjo i suau des de que estava a l’aparador d’aquella botiga 
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d’animals. Em vas deixar sol una horeta i vas tornar amb llaunes de menjar de 

gos, una corretja verda, un llit de quadres blaugranes i un os. Per la tarda, vam 

anar a passejar, em sentia tranquil com una mar adormida. Els veïns del barri 

em saludaven i m’acaronaven. 

 

De tornada a casa em vas explicar que estaves passant etapa difícil perquè els 

teus pares s ‘estaven separant. Em vaig sentir content, inexplicablement, 

 perquè la situació feia que jo pogués agrair-te amb la meva companyia tot el 

que havies fet per mi, i a la vegada estava segur que els teus pares no 

posarien cap mena d’impediment a la teva acollida.  
 

Estic il·lusionat de compartir experiències inoblidables que recordaràs tota la 

 vida. Tu m’ has donat el somriure que totes les mascotes necessitem, mai 

t´oblidaré i mai et fallaré, pots estar ben segur. Gràcies. 
 

 


