
UNA ALTRA PRESPECTIVA 
La veritat, és que no em puc queixar de la meva vida, no és pas la millor, però 
tampoc la pitjor... 

Però en certes dates esdevé un gir de tres cents seixanta graus, la rutina es 
trenca, aquests són els meus dies preferits, una de les dates més especial i 
més dolces per a mi és el 3 de març... Sant Medir! Què faria jo sense Sant 
Medir? Des de que em van incorporar en tot aquest món que no em perdo cap 
any... Més que res, m’hi sento obligat a estar-hi, jo no formo ben bé part de tot 
aquest espectacle ni molt menys, sols aporto el meu petit gra de sorra, tot i que 
la gent no valora gaire la meva feina, m’hi haurien d’estar ben agraïts...  

No sóc pas cap cavall que fa avançar carrosses, ni cap caramel, ni cap 
llaminadura… 

En festes com aquestes no treballem pas sols, la gent ens ajuda, no ens cal 
il·luminar els carrers tots sols, exacte són un simple fanal, un fanal que indica el 
camí de la gent, però en aquest cas, és curiós com la felicitat il·lumina els 
rostres de la gent, ells mateixos marquen el seu propi camí…  

No us enganyaré pas, la meva feina m’agrada molt , sobretot perquè consisteix 
en il·luminar els carrers per on la gent recorre els seus camins. Jo m’ocupo de 
que mai hi hagi foscor pel meu carrer, bé per ser exactes per ocupar-me de que 
em dos metres de diàmetre que m’envolten mai es quedin sense llum. 

Però imagineu-vos com visc jo la festa des de un dels punts més alts, puc 
veure aquell petit jan que plora perquè un caramel li ha anat a parar just al mig 
del cap, les corredisses de pares i nens per a aconseguir el major nombre de 
dolços possible, aquella nena que ha fabricat un aparell d’allò més original per 
a no haver de plegar les llaminadures del terra, també puc veure el somriure 
d’aquell home gran que des de el seu carruatge que gaudeix de la festa com 
quan era un nen petit… Són tantes les emocions que s’apleguen en un sol 
carrer… És increïble! 

També m’encanta veure aquell nen de dos anys que veu per primer cop les 
carrosses de Sant Medir desfilar i es queda sense paraules. És emocionant 
saber que un nen més compartirà aquesta festa i serà fidel a ella durant molts 
anys més… 

I altre any després d’una llarga espera, em desperto, he escoltat a una parella 
de mitjana edat comentar que avui és 3 de març, Sant Medir. Això sí que és 
una bona manera de començar el dia! Són les cinc i dos minuts de la tarda, la 
Guàrdia Urbana comencen a tallar els carrers… La gent ja es comença a 
mobilitzar en llocs concrets, tothom és allà per a celebrar plegats la festa del 
dia, el tema de conversa en tots els bars, en tots els esbarjos de les escoles… 
Crec que avui serà un Sant Medir que quedarà gravat en les nostres memòries.  

Ja se sent de fons la música de les colles que hi participen i aquest carrer ja 
s’omple de gent. Els nens amb les bosses a les mans esperen amb ansietat 
poder agafar el major nombre de llaminadures possible, els pares al seu costat 
intenten dissimular les ganes que tenen de ajudar als seus fills per agafar 
moltes llaminadures i menjar-se-les com quan eren petits sense pausa ni 



mesura. Però no han d’amagar el nen que duen a dins, aquesta festa és per a 
nens, nenes i adults! 

Després de una hora observant i gaudint de veure nens saltant i ajupint-se amb 
el propòsit de recollir llaminadures, ja es comencen a buidar els carrers. 

Al final del dia només queda un nen petit entre la foscor , el nen plora.Encara 
no arribat la hora de que m’encenguin, no triga en fer-se fosc quan el nen plora, 
ara sí desesperadament per la foscor. De sobte m’encenc, i en nen es silencia 
per uns instants. S’asseu recolzat en mi quan se senten varies veus que criden: 
Pep! Pep! Puc deduir que el nen s’anomena Pep. De sobte apareixen una 
dona, i un home que abracen al nen. Quina retrobada més bonica, altre any 
aquesta celebració ha acabat amb un final feliç diferents al d’altres anys, però 
això és el que em farà recordar aquest Sant Medir 2015 d’una manera més 
especial, més tendra i més dolça que mai. 
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