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£s diumenge i els pares d’en ‡anti i la ¬eorgina han anat 
al cinema. £s per això que el seu avi, l’avi µiquel, ha 
vingut a fer-los companyia. ∏erò, ai! ˘’avi µiquel se sent 
invisible avui, els seus néts no li fan cas.
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¯a fa una bona estona que és amb ells –ben bé un parell 
d’hores– i encara no han aixecat el cap de la tauleta tàctil. 
˘’avi se’n fa creus... ®ecorda que quan ell era un vailet es 
passava el dia al carrer, bé jugant a futbol amb els amics 
del barri, bé jugant a pica paret. fl els caps de setmana, al 
bosc, li encantava fer cabanes i jugar a indis i vaquers.
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«¯a ho tinc!», pensa l’avi µiquel, «jugarem al telèfon!»
–˙ois! –crida l’avi µiquel a la eorgina i en ‡anti.
–fistic acabant la partida, avi! –contesta en ‡anti sense 
apartar la vista de la pantalla–. 
˘a eorgina no l’ha sentit.
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–˙ois –insisteix l’avi–, i si us dic que us puc ensenyar a fer 
un telèfon mòbil en menys de cinc minuts?
–flmpossible! –contesten els dos a l’uníson.
–åvi, no pot ser, els telèfons es fan amb una tecnologia molt 
complicada –li diu en ‡anti traient pit.
–‹s ho demostraré! ‡anti, vés a buscar un parell de gots de 
plàstic. †u, eorgina, porta’m un cordill. ¯o aconseguiré un 
punxó i unes tisores.
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fin ‡anti i la eorgina, encuriosits pel repte que els proposa 
l’avi, deixen les tauletes tàctils al sofà, corren a buscar el que 
els ha demanat i ho deixen a la taula del menjador.

10



13

–µolt bé, això és treball en equip! –diu l’avi–. ‡anti, agafa el 
punxó i fes un foradet al centre de la base dels gots de plàstic.
fin ‡anti, concentrat, hi fa els forats.
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–∏erfecte! åra, eorgina, estirem el cordill, que jo li faré un tall. 
fl així ho fan.
–ågafeu una punta del cordill, passeu-la pel forat del got, 
i feu-li un bon nus a la punta. ¯a teniu el vostre telèfon!
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–‡anti, l’avi no sap què és un telèfon! –diu la eorgina amb 
un somriure entremaliat.
–Œue no? –pregunta l’avi–. eorgina, posa’t el got a l’orella. 
åra, ‡anti, vés al fons del passadís i parla f luixet al got.
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–eeeeeoooooorgiiiiiinaaaaaaaaaa... –xiuxiueja en ‡anti.
–ålaaaaaaaaaaa! Com pot ser? †’he sentit! µés, més! 
Œue divertit!
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åixí, en ‡anti, la eorgina i l’avi µiquel van passar la tarda 
entre rialles, jugant al joc del telèfon, fins que els pares van 
arribar a casa i va ser l’hora de sopar.
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˘'endemà, al pati de l’escola, en ‡anti ensenyava, tot cofoi, el joc  
del telèfon als seus amics, mentre la eorgina els explicava, 
orgullosa, que tenia un avi inventor. Ð'aleshores ençà, dia 
sí, dia també, en ‡anti i la eorgina trucaven a l'avi per 
demanar-li que vingués a jugar amb ells. fl és que aquell 
dia, amb l’avi µiquel, van descobrir que no feien falta grans 
aparells per passar-s’ho bé: amb un parell de gots i un cordill 
n’hi havia prou!
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