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Ring. 

- Mercè, et passo una senyora que demana per tú. 

- Bon dia, no ens coneixem, sóc la mare de l'Àlex. Només trucava per donar-te les 

gràcies. Suposo que ja has vist que les matemàtiques han estat la tortura del meu 

fill durant tota l'ESO. Bé, doncs, que sàpigues que estic molt contenta i molt agraïda 

per la feina que has  fet amb ell. D'ençà que et té de professora, ha perdut la por a 

l'assignatura i se'n surt molt més que abans. A més a més, s'adona que ha millorat i 

està molt satisfet. De veritat, moltes gràcies per tot. 

(Silenci a l'altra banda del telèfon) 

- Mercè? Què em sents? 

- Sí, sí, perdona... dius que ets la mare de l'Àlex? Es que m'he quedat parada perquè 

mai no m'havia trucat ningú per donar-me les gràcies per res. És la primera vegada 

que em passa. 

La primera vegada? Es que no tenim res a agrair als mestres? Es que no mereixen 

que ningú els doni les gràcies per totes i cadascuna de les vegades que han estat 

fent costat als nostres fills? Quan estan insuportables? Quan estan deprimits? Quan 

estan eufòrics? Quan no se'n surten? Quan es pensen que no hi ha res a fer? Quan 

els han hagut de reganyar i quan els han pogut felicitar? 

Què és el que ens passa? O no valorem aquesta feina o no valorem com és 

d'important mostrar agraïment. 

No es just dir que anem massa atrafegats  i no tenim temps per aquestes coses, o 

que el telèfon de l'escola sempre comunica, o que no l'agafa ningú, o que els horaris 

d'atenció als pares no són compatibles amb els nostres horaris, o que pot semblar 

que fem la pilota i que busquem un  tracte preferent. 

No  es just dir que els mestres ja fan el que han de fer i que no cal donar les gràcies 

per complir les seves obligacions. Sempre cal donar les gràcies. Sempre cal que es 

noti que valorem la feina ben feta, la dedicació, la professionalitat o simplement, 

l'afecte. 

Donar les gràcies és donar les gràcies.  



Si no en som capaços, no ens omplim la boca amb discursos insostenibles. Els 

monuments a la solidaritat es construeixen amb els maons de les petites actituds de 

cada dia. Demanar si us plau. Dir, sincerament, perdona'm. Donar les gràcies. 


