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Surten de la botiga carregats de bosses. Fa estona que 
volten i ell badalla amb cara de fàstic. No li agrada gens 
anar a comprar, el cansa voltar de botiga en botiga. Avui 
però,  no  se  n’ha  pogut  escapar:  -“Han  començat  les 
rebaixes!”-, li ha dit ella mentre dinaven.-“I com que és 
dissabte… em podries  acompanyar.  A més,  a  més,  tu 
t’hauries de comprar un parell de camises”.
No ha pogut dir-li que no, no vol tenir-la una setmana de 
morros. Així  que ara es troba voltant pel  carrer ple de 
gent, amb una temperatura que ratlla els quaranta graus, 
i amb dues camises que no li fan el pes, però que per 
enllestir ràpid ha dit que eren maques quan ella les ha 
escollides.
Entren en una altra botiga.-“La darrera”-,li promet ella. Ell 
arqueja  una  mica  les  celles  i  se  la  mira  amb  cara 
d’incrèdul tot pensant que és la tercera “darrera” botiga 
de la tarda, però calla i segueix la seva dona. Mentre la 
dependenta, una noia rossa amb unes ulleres de color 
lila  i  que  menja  xiclet  sense  parar  de  mastegar,  li 
ensenya ara un vestit, ara una brusa, ell s’asseu resignat 
i es posa a llegir el diari. S’hi està bé allí, fora hi fa tanta 
calor... Ara podrà descansar una estona. Sent de lluny la 
seva dona que demana a la dependenta que li porti una 
talla més per al vestit. De seguida surt de l’emprovador i 
el  crida per  ensenyar-li  un conjunt  i  preguntar-li  què li 
sembla. Fastiguejat, aparta la vista del diari i abans que 
pugui  dir-li que el blau turquesa no és pas un color que a 
ell l’apassioni gaire, ella ja s’ha llençat cap a un prestatge 
on  hi  ha  una  bossa  de  mà  de  color  vermell 
“maquíiiiissima” i que “seria una pena si no me la quedés 
i  aprofités un descompte tan bo! I  a més em combina 
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amb  tota  la  roba  que  tinc,  no  et  sembla?”.  Amb  un 
esbufec torna a posar la vista al diari amb la intenció de 
continuar la lectura interrompuda, però no para de sentir 
la xerrameca de la seva dona i la dependenta que ara, 
repenjada en una taula, es mira les ungles i no para de 
fer bombolles amb el xiclet. Això l’acaba de posar de mal 
humor,  li  venen  ganes  d’escanyar-les  i  fer  que  callin 
d’una vegada. En aquest moment odia la seva dona per 
haver-li  esgarrat  la  tarda  del  dissabte;  el  cafè,assegut 
davant de la tele fins que li ve son i s’estira al sofà per fer  
una bona migdiada... Pensa que cal que es calmi, ja sap 
què li passarà si no ho fa: aquests nervis continguts li fan 
agafar migranya. Primer és només un lleu mal de cap, un 
petit  rosec,  però  a  poc  a  poc,  es  converteix  en  una 
fiblada  intensa  i  insuportable.  Ara  ja  nota  aquell  petit 
rosec i no vol que vagi més enllà. Si es pogués estirar... 
Deixa el diari rebregat a la cadira del costat, repenja el 
cap a la paret i  tanca els ulls. El truc consisteix en no 
moure  el  cap gens ni  mica.  La  música  d’ambient  que 
sona, el  relaxa i  li  fa venir son. Sent  el  brunzir d’una 
mosca  que  vola  al  voltant  del  fluorescent  del  sostre. 
Volar!  Si  ell  tingués ales no s’hi  estaria  pas aquí  dins 
tancat. Fugir! això és el que faria i deixar la seva dona 
amb un pam de nas! 
Li sembla que només ha tancat els ulls un instant, però 
realment haurà dormit més del que es pensava perquè 
ara se sent molt millor. Per desentumir els músculs estira 
els braços, però té una sensació estranya, és com si no 
pogués obrir les mans. Se les mira i amb esglai veu que 
no hi són; en el lloc on hauria de tenir els braços i les 
mans, ara hi té dues potes primes i negres. Nota un petit 
pes  a  l’esquena,  hi  té  alguna  cosa  enganxada  i  en 
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bellugar-se, s’adona que es mou i comença a enlairar-se. 
Espantat es queda rígid i cau damunt de la cadira on, 
només fa un moment, s’hi estava assegut. Són ales el 
que té a l’esquena!. Unes ales grises i fines. Aleshores 
fixa  la  vista  en  la  paret  de  miralls  del  seu  davant  i 
s’adona, aterrit, que ell no hi és, que no es veu reflectit  
en  el  mirall.  El  que  hi  ha  ara  damunt  de  la  cadira, 
exactament on era ell fa un moment és un borinot gros, 
negre, pelut i lleig, molt lleig! A poc a poc es belluga cap 
a  l’esquerra  i  després  cap  a  la  dreta  i  s’adona  que 
l’insecte del mirall fa el mateix. És evident que és ell, no 
hi ha cap altra opció.
No entén res. Com ha pogut passar això? El darrer que 
recorda  és  que  tenia  son,  que  estava  cansat  i  que, 
sobretot, desitjava fúmer el camp d’aquella botiga que fa 
una olor apegalosa d’ambientador amb aroma de roses. 
Gairebé sense adonar-se’n ha començat a volar per la 
botiga, no s’imaginava que fos tan fàcil, se sent lleuger i 
lliure  i...  espantat!.  En  passar  per  damunt  de 
l’emprovador, veu la seva dona que intenta entaforar-se 
dins d’uns pantalon s massa petits per a ella, i  no pot 
evitar  riure per  sota del  nas,  en  sentit  figurat,  és clar, 
perquè en aquestes circumstàncies, ell encara no sap on 
el té el nas. 
Se li fa estrany veure-ho tot des de dalt i experimenta un 
lleu  vertigen.  “Qüestió  de  pràctica”-pensa-.  S’atura 
damunt d’un jersei verd pistatxo i mentre descansa una 
mica, li ve al cap que, posats a transformar-se, s’hauria 
estimat més fer-ho en alguna altra cosa. El tema de les 
ales està força bé i això de veure-hi en totes direccions 
pot tenir algun avantatge, encara que de moment més 
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aviat el mareja, però una moscarda  negra i peluda no és 
pas gaire atractiva. Per què no un ocell? Poden volar i 
són  més  macos.  Un  pardal  per  exemple,  un  simple 
pardalet. Encara que, posats a fer... una oreneta és més 
elegant i  té més estil; ben mirat, un pardal és un ocell 
bastant vulgar i  ell, tot s’ha de dir, sempre ha estat un 
home amb estil.
Ara la seva dona surt de l’emprovador amb unes peces 
de roba a la mà i  mira cap on ell  era assegut.  En no 
veure’l, ho pregunta a la dependenta que diu que fa un 
moment era allí llegint un diari. Ell vol cridar-la, però no li 
surt la veu, per això vola directament cap a ella i aterra 
bruscament  sobre  el  seu  cap.  –“Hauré  de  practicar 
l’aterratge”- pensa. Ella s’espolsa els cabells amb la mà, 
-“Uf, quina moscota més fastigosa!”.
Ha rebut el cop al maluc esquerre, si és que les mosques 
tenen  malucs,  i  això  ha  fet  que  caigui  damunt  d’una 
brusa de flors multicolors que hi ha damunt de la taula. 
–“Què és això de moscota fastigosa! Doncs tu tens el cul 
gros!”-  diu  tot  ofès  adreçant-se  a  la  seva  dona  i 
lamentant que no el pugui sentir.-“Si aconsegueixo sortir 
d’aquí,  no em veuràs el  pèl  mai més”- Ràpidament es 
refà i  s’enlaira un altre cop en direcció  a  la  porta de 
vidre, amb la idea de fugir  quan algú entri a la botiga. 
-“Caminar  pel  vidre  en  sentit  vertical  és  fantàstic. 
Aquesta mena de ventoses que tinc a les potes són una 
meravella!. Em comença a agradar tot això”- pensa. 
De sobte sent un sorollet que no acaba d’identificar i al 
mateix temps nota una humitat a l’esquena. El seu instint 
li diu que ha de volar, que cal que fugi d’allí, però les ales 
li pesen massa i no les pot moure. Cau a terra i es queda 
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panxa enlaire, vol rectificar aquesta postura indigna però 
només aconsegueix girar còmicament sobre ell  mateix, 
en  cercles,  fent  un  sorollet  de  motor  espatllat.  Mira 
enlaire i veu que la noia rossa del xiclet és damunt seu. 
Duu una faldilla molt curta i la seva posició privilegiada, li 
dóna una perspectiva que li permet veure molt més del 
que hauria pogut veure abans de la seva transformació. 
Mentre admira satisfet les seves cuixes, ella s’agenolla al 
seu costat i aleshores s’adona, horroritzat, que fent una 
ganyota  de  fàstic  l’apunta  amb  un  esprai  insecticida. 
–“Quin final més galdós!”- encara pensa, al mateix temps 
que obre la boca desesperadament mentre s’ofega.
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