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06/01/2010
a vegades (1)

A vegades,  comencem les  coses  per  la  teulada:  a  la 
correcuita i sense solta ni volta.
I massa sovint  ens equivoquem, però quan l'encertem, 
quan, de casualitat, l'encertem, que bé que ens sentim!
Llàstima que per a en Josep avui no sigui una d'aquestes 
ocasions.
En Josep no entén a les dones i a la Maria (la dona amb 
qui li ha tocat viure) menys que a ninguna.
No entén per què ella vol invertir cada dissabte a la tarda 
mirant aparadors de botigues en les quals mai entrarà.
No entén per què vol que vagin a sopar a fora si, al final, 
s'acabarà  demanant  un  plat  de  pasta  carbonara  i  es 
queixarà que ella la fa molt més bona.
No entén per què li agrada tant empolainar-se per anar a 
treballar i, en canvi, tan bon punt arriba a casa es treu tot 
el maquillatge i es posa el xandall.
Però sobretot, en Josep no entén per què quan la Maria 
diu que vol anar a dormir, és que de veritat vol anar a 
dormir.
I  aquí  comencen  els  problemes.  Els  d'avui  i  els  de 
sempre.

Publicat per Roger Simeon a les 15:17 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: conte, història, Josep, Maria, quotidianitat

2



09/01/2010
a vegades (4)

A vegades en Josep i  la Maria es troben de casualitat 
amb un amic d'aquells que fa anys que no veuen;  un 
amic d'aquells que temps ençà era amic però que ara 
amb  prou  feines  el  coneixen  i  de  l'amistat  només  en 
queda un record; un amic d'abans i un amb-prou-feines-
conegut d'ara. I aquest conegut els presenta amb orgull 
la seva descendència, perquè es veu que ja en té dos, 
de fills, que el temps no perdona a ningú i hi ha coses 
que s'ha d'anar fent, i per alguns, quan més aviat millor. I 
en Josep i la Maria miren les criatures i els sorprèn veure 
gent  de  la  seva edat  traginant  mainada amunt  i  avall, 
però ho dissimulen i diuen que els nens són molt macos 
(només faltaria!) i que s'assemblen molt al pare (o a la 
mare,  tot  depenent de qui  sigui  l'amic,  encara que els 
nens no s'assemblin a ningú que no sigui un mico pelat). 
I tots contents. Els pares reprenen el seu camí, els nens 
tornen a plorar, i en Josep i la Maria van cap al bar a fer 
una cervesa. En silenci, d'entrada, però quan arriben al 
bar, quan han demanat la beguda, en Josep ja se la veu 
venir a sobre. Ai pobre Josep la que t'espera! Perquè es 
veu  que  això  és  inevitable,  quan  una  noia  entra  en 
contacte amb un nadó, el seu interior es remena de tal 
manera,  el  seu ventre  es  remou amb tanta  força  que 
sempre, sempre acaba dient el mateix:
- I si en tinguéssim un nosaltres?

Publicat per Roger Simeon a les 10:22 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge
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Etiquetes: conte, fills, Josep, Maria, quotidianitat

12/01/2010
a vegades (6)

A vegades les fredes nits d'hivern porten a en Josep i a 
la  Maria  a  cercar-se  l'un  a  l'altre  més  que  mai.  Les 
temperatures baixen estrepitosament  l'escalfor  corporal 
sembla ser el seu únic aliat per afrontar les llargues nits.
I dormen abraçats.
I, de cop, tot plegat té sentit: el món, la vida, l'amor... tot.
Llàstima que l'hivern fuig tant ràpidament deixant pas a 
les xafogoses nits d'estiu...

Publicat per Roger Simeon a les 14:36 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: amor, conte, fred, hivern, Josep, Maria,  
quotidianitat

13/01/2010
a vegades (7)

A vegades  tot  sembla  anar  bé.  Vull  dir  que  tot,  tot, 
sembla tenir sentit. De sobte, et lleves i després d'haver 
plogut durant una setmana, avui fa un sol considerable i 
els carrers s'aixequen eixuts. Surts al carrer i el veí que 
feia dies que no et deia res perquè s'havia enfadat per 
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alguna  bestiesa  de  veïns,  et  somriu  tot  oblidant  la 
disputa. Camí de la feina, la carretera està buida i pots 
anar tan ràpid com vulguis sense haver de patir per fer 
tard ni posar-te pedres al fetge perquè una excavadora 
davant teu et fa anar a 20 Km/h. Quan arribes a la feina, 
tothom està de bon humor, tothom ha tingut una bona nit 
i,  vés  per  on,  no  els  fa  mandra  treballar.  A més,  el 
divendres està cada cop més a prop, i això també anima. 
El dia et passa ràpidament i sense cap entrebanc, tot et 
surt rodat i tal i com ho havies planejat. I arribes a casa i 
et ve de gust fer un soparet bo, potser obrir una bona 
ampolla de vi i acabar la vetllada amb aquells que més 
t'estimes.
Un bon dia.
En Josep i la Maria també en tenen de dies d'aquests. I 
els  gaudeixen  d'allò  més.  Llàstima  que  s'acaben  tan 
ràpid i mai se succeeixen els uns als altres.
O sigui que Josep, o sigui que Maria, a aprofitar-lo, que 
demà torna la realitat!

Publicat per Roger Simeon a les 14:19 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: feina, felicitat, Josep, Maria, parella,  
quotidianitat

03/02/2010
a vegades (11)

A vegades  en  Josep es  queda a  dinar  a  la  feina.  Se 
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sorprèn a ell  mateix i  inverteix la seva hora de dinar a 
avançar coses que li han quedat pendents durant el matí, 
durant el dia anterior i, potser fins i tot, durant la passada 
setmana.  Sí,  en  Josep  tot  i  treure  hores  de  sota  les 
pedres, massa sovint es troba mancat de temps i es veu 
forçat  a  sacrificar  el  dinar.  I  sempre,  sempre,  recorda 
quan era petit  i  pensava que de gran només faria allò 
que voldria!

Publicat per Roger Simeon a les 13:35 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: feina, felicitat, Josep, llibertat

17/02/2010
a vegades (12)

A vegades en Josep està malhumorat sense més ni més. 
Mica en mica, a mesura que passa el dia, més malcarat 
està. I no sap per què. Si fos una d'aquelles vegades que 
tota la culpa és de la Maria, que ella l'ha fet enfadar amb 
alguna terrabastada inesperada o algun comentari  fora 
de  to;  si  fos  perquè  la  Maria  l'ha  fet  esperar  més  de 
quaranta  minuts  a  la  porta  del  cinema  sota  la  pluja 
perquè ella no s'acabava de decidir quines sabates es 
volia posar; si fos perquè la Maria ha decidit que aquell 
cap de setmana el  passarien amb els seus pares (els 
d'ella) perquè es veu que no hi ha res millor que invertir 
un dissabte i un diumenge amb la família. Tot i  que la 
família ens posi dels nervis.
Si només fos per alguna d'aquestes raons que en Josep 
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està de mal humor, doncs tot seria més senzill. Hi hauria 
un motiu i, millor encara, un culpable.
Avui, però, la ràbia és interna, injustificada i, de moment, 
irresoluble.
El millor que pot fer en Josep és deixar que passi el dia 
sense cometre cap assassinat i esperar que demà sigui 
un altre dia. I, a poder ser, millor que aquest.

Publicat per Roger Simeon a les 14:34 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: conte, Josep, Maria, quotidianitat, ràbia

29/04/2010
a vegades (15)

A vegades en Josep i  la Maria tenen alguna cosa per 
celebrar. Ja sigui l'aniversari d'ell -que no, no, no vol pas 
que la Maria li regali res, que no cal, que ell no necessita 
res (però pobre d'ella si no ho fa!)-, o bé l'aniversari d'ella 
que, encara que per ella els anys no passin, que cada 
vegada sembla fer-se més jove i  totes aquestes coses 
que s'han de dir a les dones que ja tenen una certa edat 
(de  vegades  tan  poca  com 25),  doncs  també  és  una 
personeta i,  com a tal,  també és afectada pel  pas del 
temps. El què passa és que a ella el temps, que deu ser 
home i enamoradís, la tracta molt millor que als altres (sí, 
segur!). I, de tant en tant, l'aniversari és la marca d'allò 
que un dia van fer, van deixar de fer, o van desitjar de fer,  
però mai s'atreviren a fer. I això sí que fa mal: aquests 
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fantasmes d'un futur no viscut que ens perseguiran tota 
la vida, sí que fan mal.
I ara toca l'onomàstica d'un dia especial per la parella. 
Un motiu d'unió però, sobretot, de balanç.
Sí, aquests dies de celebració comporten sempre en la 
vida d'en Josep i la Maria unes aferrissades reflexions i 
un profund mirar endarrere, que el pou és molt fons i hi 
ha moltes coses per mirar. Ha passat un any més i cal 
saber si l'hem aprofitat o si l'hem malbaratat. I en un any 
passen  moltes  coses.  Un  any  és  molt  temps.  Es  pot 
conèixer gent nova, oblidar a antics coneguts,  retrobar 
amics, crear enemics, tancar portes, obrir-ne de noves i 
misterioses... sí, en un any pot passar de tot.
No  és  d'estranyar,  doncs  que  en  Josep  i  la  Maria 
decideixin celebrar aquest dia amb un bon sopar i una 
millor  ampolla  de  vi.  Tothom  sap  que  el  vi  ajuda  a 
recordar però, principalment, ens permet oblidar.

Publicat per Roger Simeon a les 14:16 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: aniversaris, Josep, Maria, quotidianitat

24/05/2010
a vegades(16)

A vegades en Josep es troba amb un dia de festa entre 
les mans. Un dia només per a ell. Sense la Maria. Sense 
ningú més. Només per a ell. I per a ell sol.
Se'l  prepara,  aquest  dia  de  festa,  amb  il·lusió,  amb 
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ganes,  perquè  passa  tantes  poques  vegades  això  de 
tenir  temps  per  ell,  que  quan  el  dia  és  arribat,  convé 
aprofitar-lo, que 24 hores no donen per gaire.
En Josep fa dies que mira el calendari de reüll, al dia que 
ell mateix ha encerclat de roig per recordar-se que aquell 
dia és seu.
Fa  temps  que  pensa  què  farà.  Si  fos  home  de  mar, 
potser es plantejaria d'anar a la platja, a sucarrimar-se a 
la sorra que, es veu que si esquives un càncer de pell, 
agafes  un  bronzejat  que  hi  ha  qui  envegen.  Podria 
revolcar-se per la sorra, deixar que el cos s'empatxi de 
sol  i,  quan  ja  no  en  pugui  absorvir  més,  llençar-se  a 
l'aigua,  a  refrescar-se,  a  treure's  aquella  cremor  del 
damunt. Perfecte. Per a aquells a qui els hi agrada. A en 
Josep, però, el deixa indiferent.
Si  fos  home  de  muntanya,  de  bosc  endins,  de 
passejades entre els arbres, es podria perdre per algun 
indret frondós i quedar-se embadalit pels jocs dels rajos 
solars intentant-se filtrar entre les fulles dels arbres. Però 
el bosc és ple de mosquits, rampells, animals feréstecs i, 
sobretot, pendents i més pendents.
Si fos home de consum, en Josep correria a les botigues 
a deixar-se el sou en qualsevol bajanada, alguna peça 
de roba que no necessités o algun artilugi electrònic que 
vesteix molt, però li servirà de poc. Però tampoc.
I què farà el pobre Josep amb el seu dia buit?
Doncs res.
I ell ho sap, però és tan bonic somiar amb tot allò que 
podria fer, que pel somni i prou ja mereix la pena de tenir 
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un dia buit.
Encara que acabi sent un dia d'allò més avorrit.

Publicat per Roger Simeon a les 14:51 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: festa, Josep, Maria, quotidianitat

29/06/2010
a vegades (17)

A vegades en Josep s'ha de barallar amb la tecnologia 
per assolir allò que vol. Quan no és una pàgina d'internet 
que no es vol carregar,  és una impressora que no vol 
imprimir. Quan no és un codi d'accés que ha oblidat, és 
un servidor caducat. Quan no és un cablejat que no fa 
connexió, és un problema amb el monitor...
Ai, el misteriós món de la tecnologia!
En Josep s'adona que està totalment a les seves mans i 
això encara l'enfurisma més.
I llavors crida.
I renega.
I,  confonent  continent  per  contingut,  està  temptat  de 
llençar l'aparell per la finestra.
Així de nerviós està en Josep, ell que mai sembla perdre 
els nervis.

I la Maria, fent veure que fulleja un llibre, riu per sota el 
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nas. Així  de ridícul és l'espectacle que està donant en 
Josep.

Publicat per Roger Simeon a les 9:39 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: Josep, Maria, quotidianitat, tecnologia

03/08/2010
a vegades (18)

A vegades  en  Josep  no  sap  què  dir,  però  no  calla 
tampoc.  Parla  de  frivolitats,  de  coses  innecessàries, 
d'idees vàcues.
Parla del temps, del futbol, de la vida sexual dels pops 
de l'equador.
I no parla de res.
Omple buits, amaga silencis.
I la Maria se'l mira amb desdeny.

Publicat per Roger Simeon a les 10:41 0 comentaris  
Enllaços a aquest missatge

Etiquetes: futbol, Josep, Maria, quotidianitat, silenci
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