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Un violí per a l’Eloi 
 

Hi havia una vegada un home forçut que tenia un fill. El pare, que es deia Marc, 

volia que el seu fill, l’Eloi, fos jugador professional de boxa. Però el que no 

sabia era que a l’Eloi el que de veritat li agradava era tocar el violí.  

L’Eloi tocava el violí que el seu avi li havia regalat poc abans de morir. Tocava 

el violí molt bé, i perquè el seu pare no el sentís, havia trobat un refugi a prop 

del parc.  

Un dia l’Eloi estava a punt d’anar al parc quan va trobar-se el seu pare que 

tornava  del mercat. Es va quedar parat al mig del camí amb el violí del seu avi 

a la mà. El seu pare el va reconèixer de seguida i va deixar a terra les bosses 

plenes de menjar que duia a la mà. El pare va córrer cap a ell i no semblava 

que estigués gaire content. Li va prendre el violí de la mà i el va començar a 

renyar. L’Eloi es va quedar  tan parat que només va escoltar l’última frase que 

deia: “quan arribi a casa faré una gran foguera amb aquest violí”. Li van 

començar a caure unes llàgrimes grans com la pluja i va decidir anar a veure el 

seu millor amic.  

El seu amic, que es deia Joan, va dir-li que no passava res, que hi havia molts 

instruments a part del violí. Els dos es van passar tota la tarda buscant algun 

instrument adequat fins que va ser l’hora de marxar a casa.  

De camí cap a casa l’Eloi va tenir una idea força complicada: va decidir fer-se 

ell mateix un violí nou. La seva idea era molt arriscada ja que el seu pare no el 

podia descobrir, així que va decidir que el faria, amb el seu amic, al refugi del 

parc. Van començar l’endemà al matí agafant totes les eines que tenien els 

seus pares i van agafar tota la fusta que van trobar al parc. Amb molt d’esforç i 

utilitzant tots els matins i tardes podien acabar en tan sols cinc dies.  

El pare va començar a sospitar alguna cosa en veure que l’Eloi no estava 

massa a casa i va anar a buscar-lo per tot el poble. Va arribar al parc i va veure 

el refugi que utilitzaven en Joan i l’Eloi i hi va entrar. Va veure els dos amics  



Premi Sambori 2017 
Demarcació del Vallès Occidental 

 
 

treballant junts en el projecte que s’havien compromès a fer. En un primer 

moment, el pare, va sentir  ràbia però li va marxar de seguida en veure que el 

seu fill s’ho havia pres tan seriosament. Va agafar la mà del seu fill i va 

demanar-li que toqués una peça.  

L’Eloi va tocar la peça més maca que sabia tocar i va fer que el seu pare 

plorés. El  pare es va aixecar i va abraçar el seu fill. Després va marxar cap a 

casa i va deixar els dos nens al parc.  

Quan el pare va arribar a casa es va posar a buscar escoles de música, encara 

fascinat pel talent que acabava d’escoltar venint del seu fill. Quan l’Eloi va 

arribar a casa va veure el seu pare connectat a internet molt concentrat i es va 

posar a pensar què podia estar buscant. 

Tres setmanes més tard van rebre una carta del conservatori del poble, tots 

dos la van obrir i en van llegir el contingut. Van tenir una gran sorpresa en 

veure que havien agafat l’Eloi.  

Vint-i-tres anys després l’Eloi es va convertir en un violinista professional que 

se n’anava de gira i feia molts concerts arreu del món. I no n’hi havia cap en el 

qual el seu pare no estigués a la primera fila. 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 


