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Com cada matí, la Belin arriba puntual al súper. Feinera i 
desimbolta  aviat  ho té  tot  en ordre;  els  queviures ben 
arrenglerats en les prestatgeries, les begudes en el seu 
lloc, les comandes fetes...  
- Tot  a punt!, -es diu en acabar, mirant-s’ho satisfeta.
Després es farà càrrec  de la caixa. N’és l’encarregada.
 La Nati,  la seva companya, s’encarregarà de la resta 
quan arribi morta de son  mitja horeta més tard que ella.  
A ella no l’importa, li està bé el tracte al què han arribat. 
Al migdia, surt més d’hora, així, ho aprofita per dinar amb 
el Pep allà mateix, ben a prop del taller on ell  treballa, en 
un bar petit i acollidor,  el menú casolà que ofereixen tots 
els dies feiners a preus prou assequibles. 
Al vespre surten plegades, i sovint van a fer un tomb pel 
barri.  Ho aprofiten per xerrar de les seves coses;  dels 
seus somnis, de les seves inquietuds i les seves pors...   
Algun  divendres  de  tant  en  tant,  fan  un  mos   en 
qualsevol lloc, i  miren d’arribar  d’hora a la peli que han 
triat.
Com  cada  vespre  abans  de  plegar  ha  de  passar 
comptes. 
Mentre, la Nati l’espera netejant i endreçant-ho tot.
La Belin recull els guanys del dia, els compta i els desa a 
la  bossa.  Demà sens falta  a  primera  hora  els  durà  al 
banc. 
Tot just avui, la Nati se’n ha d’anar més d’hora.  
-  Em  sap greu, -diu excusant-se-  t’he de deixar sola 
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Belin, perquè tinc un bon embolic amb els papers del la 
declaració de la renda, i he quedat amb el gestor per tal  
d’aclarir-ho. Tot això com més aviat quedi enllestit, millor. 
Te’n dec una ! 
-  No  et  preocupis,  ves  trenqui-la,  -respon  la  Belin 
sorneguera, amb els d’hisenda no s’hi pot jugar, aquests 
no estan per bromes.  I no me n’oblido, no. Ja t’aniré fent 
memòria.  Però, ben pensat, potser  demà mateix m’ho 
cobro. Per si de cas... 
En  aquest  precís  instant,  a  punt  d’obrir  la  caixa  per 
recollir  els  guanys,  algú,  impacient  i  maldestre,  sota 
amenaces, obliga la Belin a abandonar el seu lloc braços 
enlaire. 
Palplantada,  sense  poder  reaccionar,  completament 
aterrida, la noia resta immòbil.
-  Aparta’t!  –crida  ell  enfurismat,  arrencant-se  d’una 
estrebada el passamuntanyes que l’impedeix fer la feina 
ben feta.
D’una revolada, com esperitat,  deixa el lloc  gairebé a 
les fosques, passa el forrellat i abaixa la reixa.  
No et passarà res si et saps comportar i obeeixes, és clar 
! –diu ignorant-la, al mateix temps que introdueix el boti 
extret de la caixa en una motxilla esquifida i rebregada.  
Però de sobte, es gira cap a ella com s’hi l’acabés de 
descobrir  i l’ observa amb deteniment. 
- Au va, siguis bona noia, li va dient mentre se li apropa i 
la toqueja impúdicament.
Perplexa,  amb tota la ràbia del món  continguda, -pensa, 
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desgraciat, aquesta me la pagaràs! 
Ell inoportú,  convençut de la feblesa d’ella, actua amb 
prepotència.
Balder, va i ve amunt i avall confiat.
- Que, anem a prendre alguna cosa? -  li proposa amb un 
somriure cínic, fanfarró, vanagloriant-se dels  excel·lents 
resultats aconseguits,  i   apropant-  se- li   perillosament 
altre cop.
-  Que no t’han dit  mai  que puts,  tio?  -  li  respon ella, 
insolent,  veient-li el llautó cada cop més... 
 El teu alè és fastigós! Fuig!  – li diu, rebutjant-lo amb un 
gest brusc.
Ell; sublim, omnipotent, mascle insegur; respon dolgut.
- Però què et creus que ets, tu,  una princesa?  -  diu fora 
de si intentant     grapejar-li els pits. 
Ara, o mai!   - es diu atabalada i  morta de por. 
Amb un tres i  no res el  té bocaterrós.   Completament 
dominat i indefens.
La clau de karate que se li resistia tant, mira per on,  a la 
Belin l’ ha dut a una situació ben estrafolària. Li ha salvat 
la  pell,    -  pensa  completament  atònita,  sense poder 
acabar de creure-ho.
Els mossos aviat se’n fan càrrec. Algú anònim que  ha 
presenciat tots els fets,  els ha donat l’avís.  Se l’ enduen 
cap cot i emmanillat  a la comissaria d’aquí la vora.
Entretant, els escassos  vianants que passen pel carrer 
aquestes hores de la nit  s’aturen incrèduls.   Petrificats 
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aplaudeixen  enfervorits  a  l’escarransida  caixera  del 
súper.  
Podeu  imaginar  amb  quina  força  i  vehemència, 
l’aplaudien?  
Exactament, amb la mateixa força i vehemència que ella, 
un  dia  que  no  oblidarà,  va  aplaudir  amb  emoció 
continguda, la filharmònica de Viena.
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