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L’Oriol  esbufega i aparta bruscament el  llibre que té al 
davant, estira els braços ben amunt i  badalla. Quantes 
hores fa que s’està aquí assegut, amb la vista clavada 
als llibres? Quatre? Cinc? Ni ho sap, només sap que té 
tots els músculs entumits i que necessita bellugar-se una 
mica.
Té la  taula sota la  finestra  i  en aixecar  el  cap i  mirar 
endavant,  la  veu.  És  allí,  al  balcó,  ja  fa  dies  que 
l’observa, no ho pot evitar, és tan bonica... L’Oriol viu en 
un edifici antic, un tercer pis sense ascensor i, com que 
el carrer és estret i ella també viu en el tercer de l’edifici 
del davant, el seu camp de visió és perfecte. Avui duu 
aquella  brusa  blau  cel  que  li  escau  tant  i  els  cabells 
recollits  ben amunt,  com a ell  li  agraden.  És per  això 
potser  que,  malgrat  que ella  ja  ha entrat  dins del  pis, 
l’Oriol continua mirant absent aquell balcó, i només surt 
del seu embadocament quan en Max, el  seu gat, se li 
enfila d’un salt a la falda, clavant-li un bon ensurt. Amb 
un  sospir  s’aixeca  i  se’n  va  cap  a  la  cuina  a  buscar 
alguna  cosa  per  menjar  mentre  pensa  que  donaria 
qualsevol cosa per conèixer aquella noia.
L’endemà es lleva molt d’hora, ha decidit aprofitar el matí 
per treballar perquè a la tarda, amb aquesta calor que fa, 
s’abalteix i no hi ha manera d’avançar la feina. Aquestes 
maleïdes  oposicions  a  la  Diputació  li  estan  amargant 
l’estiu! A ell ja li estava bé la seva feina en aquella oficina 
d’assegurances, l’horari era bo i amb els companys s’hi 
avenia força, però quan va arribar el moment de reduir 
despeses, ell va ser dels primers a anar-se’n al carrer ja 
que feia poc temps que hi treballava. Va ser el seu amic 
Albert qui li  va posar al  cap la idea de les oposicions: 
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“Vinga home, que és una feina segura i per tota la vida”.I 
és per això que, en ple mes de juliol, s’està tancat en 
aquest piset de seixanta metres, sense aire condicionat i 
sense poder obrir  la  finestra perquè és un carrer  molt 
transitat  i  el  soroll  el  distreu.  Mentre  obre  els  llibres, 
pensa en la seva colla d’amics, que han anat plegats a 
passar  uns  dies  a  la  platja.  Van  insistir  molt  per 
convèncer-lo que anés amb ells i li va caler molta força 
de voluntat per negar-s’hi. Però és que tan sols li queden 
un  parell  de  mesos  abans  dels  exàmens  i  molt  per 
estudiar.
I  encara sort que hi és ella.  Li  coneix els hàbits: quan 
marxa, quan torna i sap que al vespre, quan ja refresca, 
surt a regar els dos geranis vermells que té al  balcó i 
s’està  una  estona  repenjada  a  la  barana,  guaitant  el 
carrer.  A ell  li  agrada  observar-la  en  quest  moment  i 
imaginar què pensa, què li passa, com és la seva veu... A 
la nit, quan és al llit, juga a posar-li nom i, en veu baixa, 
la crida ara amb un, ara amb un altre per veure quin li 
escau més.
Fins  fa  un  parell  de  mesos,  en  aquell  pis  hi  vivia  un 
matrimoni  gran que cada tarda s’asseien al  balcó, ella 
fent mitja i ell guaitant la gent que anava i venia. Un dia 
ja no els va veure més i la veïna del segon, que sempre 
ho sap tot, li va dir que l’home s’havia mort de sobte i  
que ella havia anat a viure amb el seu fill. Durant uns 
dies, les persianes d’aquell pis van romandre tancades 
però  un  matí,  quan  s’instal·lava  a  la  seva  taula  per 
començar la feina amb una tassa de cafè, va veure totes 
les finestres obertes de bat a bat i els pintors feinejant. 
No hi va pensar més fins que un vespre, quan havent 
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acabat  d’estudiar  va  obrir  la  finestra  per  airejar 
l’habitació,  la  va  veure.  Tots  els  llums  del  pis  eren 
encesos  i  ella  treia  llibres  d’unes  capces  i  els  anava 
endreçant en unes prestatgeries. No li podia veure bé la 
cara però li va agradar com es movia i com s’apartava 
els cabells del front.
L’endemà la va poder veure al balcó, amb la llum del sol i 
en  va  quedar  encaterinat,  i  això  que  l’Oriol  no  és  de 
mena enamoradís.  Té moltes amigues, però cap novia 
formal  perquè encara no n’ha trobat  cap que li  faci  el 
pes. Però aquella noia li va robar el cor i des d’aquell dia 
que  viu  obsessionat  per  conèixer-la.  Fins  i  tot  ha 
sondejat a la  senyora Dolors, la veïna del segon, la que 
sempre ho sap tot, però no n’ha tret res, diu que la veu 
poc pel carrer i que no ha pogut parlar mai amb ella.
Cada dia el primer que fa, abans de començar la feina, 
es  mirar  cap  al  pis  del  davant  i  si  la  veu,  només  un 
moment,  agafa els  llibres amb més ganes.  Avui,  però, 
com  que  és  molt  d’hora,  les  persianes  encara  són 
tancades. Sap que cada dia surt de casa a la mateixa 
hora, tres quarts de nou, que no ve a dinar i que torna 
cap a dos quarts de vuit del vespre. Alguna vegada li ha 
passat pel cap seguir-la per saber on treballa, però no ha 
acabat  de  decidir-se,  s’imagina  la  vergonya  si  ella  el 
descobrís.  Pensa  que,  més  d’un  cop,  potser  l’ha  vist 
encantat  darrera  dels  vidres,  així  que  el  podria 
reconèixer.  Fins i  tot  una vegada,  li  va semblar  que li 
somreia,  era  un  dia  que,  tip  d’estudiar,  havia  obert  la 
finestra  i  guaitava enfora  delerós  d’aire  fresc.  En Max 
havia aprofitat per asseure’s en el seu lloc preferit, l’ampit 
de  la  finestra  i  ell  li  anava  acaronant  el  pèl  suau  de 
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l’esquena. Ella va sortit en aquell moment i en veure’l, li 
va  somriure,  o  almenys  a  ell  li  ho  va  semblar.  Es  va 
posar tan nerviós que en voler enretirar-se ràpidament 
endins, gairebé es va obrir el cap amb la persiana, que 
no estava aixecada del tot. 
El dia es fa llarg i  tediós, només s’atura un moment a 
l’hora de dinar per menjar alguna cosa i ràpidament torna 
a la feina. Però quan es fan les set de la tarda, ja no es 
pot concentrar, les lletres li ballen per damunt del llibre i 
no entén res del que llegeix. Està neguitós, té les mans 
gelades malgrat la calor que fa i sent un pessigolleig a 
l’estómac que no pot evitar. Obre la finestra i guaita fins 
que la  veu venir.  Avui  està tan maca...  porta un vestit 
verd  cenyit  i  bastant  escotat  que  a  ell  li  agrada  molt. 
Fantasieja pensant que ella entra al seu pis, que li fa un 
petó i que entre tots dos preparen el sopar mentre ella li  
explica com li ha anat el dia, imagina com seria la seva 
vida si ella i ell... i de sobte li ve una idea al cap, com és 
que  no  se  li  ha  acudit  abans?  Com si  fins  aleshores 
hagués tingut  una pantalla al  davant  que no el  deixés 
veure amb claredat, ara s’adona perfectament del què ha 
de fer: creuarà el carrer, l’única distància que els separa, 
pujarà al seu pis i li dirà que és el seu veí del davant, que 
des del dia que la va veure no viu tranquil, que no pot 
deixar de mirar-la, que la somia, que necessita saber el 
seu nom, sentir la seva veu i que serà l’home més feliç 
del món si li pot fer un petó i saber quin gust tenen els 
seus llavis...
S’imagina que ella somriurà i li preguntarà que per què 
ha trigat tant, que ella també el mirava des de casa seva 
i  desitjava  tant  com  ell  aquest  moment...  és  clar  que 
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també pot  ser que li  planti  una bufetada o li  tanqui  la 
porta als nassos, però s’arriscarà, sí, val la pena.
Com  un  llamp  es  posa  a  la  dutxa,  s’afaita  i  després 
d’haver-se  emprovat  mitja  dotzena  de  samarretes,  es 
decideix per una de color negre que creu que li dóna un 
aire interessant 
- Desitja’m sort company! - li diu a en Max que se’l mira 
impassible  assegut  a  la  finestra.  Obre la porta  i  enfila 
rabent escales avall. Ensopega amb la senyora Dolors, 
que puja  carregada de bosses,  i  gairebé no s’atura  a 
disculpar-se.
Ella ara és al balcó, ha acabat de regar els geranis i es 
distreu mirant la gent que passa. De sobte veu algú, un 
noi,  que  surt  corrent  de  l’edifici  del  davant  i  creua 
accelerat  el  carrer,  no  el  coneix  de  res,  però 
instintivament  fa  un  crit  i  estira  els  braços  com  si  el 
volgués aturar. 
El  darrer que l’Oriol  veu abans que la furgoneta de la 
botiga d’electrodomèstics que hi ha al final del carrer li 
passi  pel  damunt,  són  els  ulls  molt  oberts  i  esfereïts 
d’ella. En Max, des del seu lloc privilegiat, també ho ha 
vist tot, però no ha mogut ni un pèl del seu bigoti.
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