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El preàmbul diu el despertador del senyor J. el desperta 
a les 7h del matí. Sense lliurar-se ni a un segon i mig de 
mandra matinal, eludint aquell revolcar-se, aquell agafar-
se, aquell arrapar-se, el llençol consol i el coixí sopluig, 
abstenint-se del grau 10 de peresa vital, el senyor J. es 
lleva d’un salt i es dirigeix a pas ferm cap al lavabo. Es 
dutxa,  s’afaita,  pim,  pam,  i  es  tira  dos  flac-flacs  de 
colònia per homes de l’edat i el tipus humà de J. De fet, 
però,  ell  se  sent  prou  jove;  està  segur  que  conserva 
l’esperit jovenívol que cap dels seus amics ha aconseguit 
mantenir. Es vesteix, es posa l’americana, lluita per cop 
enèsim  amb  el  nus  de  la  corbata,  es  calça  uns 
mocassins i surt de casa. 
Mentre espera l’ascensor, un turment l’envaeix. Espera. 
Pensa. Reflexiona. Medita. Delibera. I finalment cedeix: 
el  bastó  no  és  pas  incompatible  amb  la  capacitat  de 
sentir-se  adolescent.  De  nou  a  l’ascensor,  es  troba  el 
senyor R. Es diuen “bon dia” amb un somriure temperat i 
planer, assentint amb el cap i tocant-se l’espatlla; un cop 
complert el paper de veïns plàcids, consideren que ja en 
tenen prou i s’abstenen de preguntar-se per saluts i per 
famílies  i  per  noves  rutines.  Quan  arriba  al  metro,  el 
senyor J., barceloní de tota la vida, valida la T-10 i agafa 
la línia vermella fins a Arc de Triomf. Sembla que avui 
farà bo, pensa. Les vuit i mitja... que just. Però què has 
de fer, més lent és l’autobús. 
Entra als Jutjats, saluda al conserge i li pregunta que noi, 
què tenim avui. L’Igor li respon que hi ha dos judicis per 
drogues,  un  per  violació,  dos  per  homicidi,  cinc  per 
corrupció (immobiliària, financera, tributària, d’autoritat i 
de competència), un noi  que va pintar molts  graffitis a 
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casa  d’una  gent  molt  rica  i  tres  carteristes  dels  que 
anuncien  al  metro  amb  violins  tètrics  i  melodies 
deformes.
El senyor J.  estudia els casos amb una mirada atenta i 
profunda:  analitza  l’acusació,  la  temàtica,  les 
circumstàncies  i  l’hora  dels  diversos  judicis.  Es  fa  un 
horari  acurat  per  omplir-se de feina fins les 15h de la 
tarda i, un cop organitzat, deixa tots els papers sobre la 
taula i diu passi-ho bé, Igor, tingui bon matí i tingui bona 
tarda.
Entra a la sala del cas de corrupció immobiliària i, com 
cada  dia,  s’asseu  a  primera  fila.  Saluda  al  fiscal  de 
l’Estat,  company de tota la vida. Però vostè que hi fa, 
aquí?  Treballar!  Complir!  Vagi-se’n  a  jugar  a  escacs, 
home. A la platja, al club, a passejar la dona. Bajanades! 
Ja  n’he  tingut  prou  reduint-me  l’horari  només al  matí. 
Quan  l’advocat  de  la  defensa  comença  a  fer  les 
preguntes, però, el senyor J. se’l mira amb uns ulls com 
taronges.  Més  que  incompetent!,  crida.  Això  que 
al·legues amb aquesta cara de borinot és la llei 14/2008 
del 5 de novembre, però si fossis el professional que cal 
ser defensar un acusat insalvable sabries que ha estat 
modificada  per  la  llei  7/2009  del  13  de  maig.  Inepte! 
Malapte!  Graponer!  Matusser!  Maldestre!  Etern  becari! 
Inexpert! Quan el senyor J. ja comença a fer mala cara, 
és detingut pel guàrdia de la sala del cas de corrupció 
immobiliària,  el  Josep.  Què  fas,  Josep?  T’arresto, 
company.  Escàndol  públic.  És  la  meva  feina.  Sóc  un 
professional. 
La  disposició  final  diu  que el  senyor  J.,  acusat  d’anti-
natural,  fals  i  artificial,  és  declarat  culpable  i  se’l 
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condemna a passar seixanta-cinc dies al centre cívic o 
residència per gent gran més proper o més còmode; a 
relacionar-se amb altres avis, cuidar els néts, la dona, els 
fills,  els  tiets,  els  cosins,  la  germana  petita;  jugar  al 
remigio,  a  escacs,  al  solitari;  viatjar  a  Mallorca,  a 
Marbella, a les Bahames; llegir llibres, llogar pel·lícules, 
anar al cine, apuntar-se a cursos d’escriptura o de balls 
de saló i,  en definitiva, a actuar com un membre més 
d’això que en diuen la jubilació ordinària i que és el cel 
de tants i l’infern de tant pocs. 
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