
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Alexandre Deulofeu 
Premis Sant Jordi 

Abril 2019 

C. Joaquim Cusí Fortunet, 3 
17600 Figueres 
Tel. 972505674 
Fax 972511530 
e-mail: b7004438@xtec.cat 

Premi de prosa en llengua catalana. Accèssit 3 
Categoria C 

Pau Fàbrega Vico. 1r BAT B 

 

CARPE DIEM 
 

5 de maig de 2018 

Surto del wc de Montilivi després d’un partit èpic on el Girona ha vençut el Barça per tres gols a 

dos! Els meus amics m’han fet la brometa habitual: no esperar-me (sempre se’n riuen de mi 

perquè, amb els nervis del partit, bec massa aigua i, abans de marxar, faig la meva visita 

ineludible als serveis). 

Prenc paciència i començo a enfilar la pujada quan, de cop, veig un home que ha perdut el 

control de la seva cadira de rodes i és a punt de patir un accident. Corro tan  ràpidament com 

puc i, no sé com, aconsegueixo aturar-lo. 

Quedo parat quan l’home, en lloc de preocupar-se pel que ha estat a punt de passar, se’m 

queda mirant i em diu: “Nano, corres com un bon lateral. Jugues a futbol , oi?” Ens posem a 

parlar de futbol i quan torno a mirar el mòbil, han passat dues hores. Em demano per què  no 

ens han fet fora i la resposta no triga a arribar. Aquell home té influència al món del futbol i em 

fa una oferta que no puc rebutjar. 

 

5 de maig de 2023 

Surto del wc de Montilivi després d’un partit on hem vençut el Barça per tres gols a dos! El meu 

representant m’han fet la brometa habitual: no esperar-me (sempre se’n riu de mi perquè, amb 

els nervis del partit, bec massa aigua i, abans de marxar, faig la meva visita ineludible als 

serveis). No entenc com ha pogut anar tan de pressa, si va en cadira de rodes! 

Quan surto de l’estadi, ja m’està esperant a fora amb el cotxe en marxa. Aquests nous cotxes 

intel·ligents faciliten enormement la vida de totes les persones, especialment de les 

discapacitades. 

 

5 de maig de 2043 

Surto del wc de Montilivi després d’un partit èpic on els meus jugadors han vençut el Madrid 

per tres gols a dos, a la nostra primera final de la Champions League! El meu fill m’ha fet la 



 

brometa habitual: no esperar-me (sempre se’n riu de mi perquè, amb els nervis del partit, bec 

massa aigua i, abans de marxar, faig la meva visita ineludible als serveis). 

Arribo a l’hotel on farem la gran festa per celebrar el nostre primer títol internacional i els meus 

jugadors m’han reservat el millor lloc. El míster és el míster! Però no hi penso seure. Aquest 

lloc, el lloc d’honor, és per al meu primer representant: sense ell, jo no seria avui aquí. Encara 

se’m fa estrany veure’l caminar. Gràcies als avenços científics, s’ha divorciat de la seva cadira de 

rodes. 


