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- Dóna’m-en dinou
- Dinou?
- Sí, dinou cartrons. Algun problema?
- No, no. Vostè mateix.
- Perdona -allarga un bitllet de cinquanta. Queda’t amb el 
canvi.
- Però…
- Sí. Gràcies -somriu tremolós, invitant-la a marxar amb 
la mirada.
- Sort.
- Sí.
L’anell de les bodes d’or tintineja contra el got de Vichy, 
encara  intacte,  mentre  espera  que  passin  els  segons 
abans no comencin a ploure números. Quan arrenca la 
tempesta,  ordena pausadament  la  pila  de cartronets  i, 
com una baralla  de cartes,  se la  fica a la  butxaca de 
l’americana,  s’aixeca  i  marxa  just  quan  canten  línia. 
Enrere deixa el sopar, fred, que no ha tocat, i el Vichy 
que encara xispeja.
A fora la porta, el cambrer fuma amb ànsia. Aguanta la 
cigarreta entre els llavis i es frega les mans.
- Javier… -el sobresalta per darrere, calmat, tot fent-se la 
jaqueta
-  Señor  Jordi,  ¿tan  pronto?  Tuvo  suerte,  pues!  –  i  li 
ofereix la caixeta oberta de tabac.
- Suerte… Gracias, tens foc?

2



-  Claro!  ¿Hoy  me  lo  acepta?  Entonces  tuvo  mucha 
suerte.
Els dits prims i tremolosos emmarquen una calada que 
comença  profunda  i  culmina  ennuegada.  Tus. 
Carraspeja. Escup.
- ¿Todo bien, señor Jordi?
- Hace veintidós años que un cáncer se’m va endur mig 
pulmó i un dels dos únics vicis que he tingut. Bueno -diu 
mirant el gran BINGO de neó que els corona- contando 
este, tres.
- Gracias a Dios, morirse y quedarse sin blanca es legal 
en este país.
- Javier, fes-me cas: los muertos, les pedres, no tenen 
vicis! ¡Vive y dejate de hostias!
En Javier li esreny l’espatlla mentre riu i dispara la punta 
de la cigarreta al trànsit.
- Hasta pronto, maestro. Recuerdos a su señora.
- Els hi donaré. De part teva.
L’únic  que li  agrada del  futbol  és  el  que en  queda al 
marge;  com  els  carrers  estranyament  buits,  creuar  la 
Gran Via en vermell o trobar seient a l’autobús.
Baixa  per  Rambles  i  s’endinsa  a  plaça  Catalunya 
envoltat de veus que, des dels marges, des de la foscor 
dels  bancs,  sonen  estrangeres.  Però  no  estranyes. 
Primer  amb  desconfiança,  després  amb  curiositat,  ha 
anat  coneixent  ànimes  que,  no  per  gust,  han  deixat 
enrere la terra on van néixer per venir a fer soroll a la 
seva escala. Abandona la plaça i s’asseu a la primera 
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parada  de  bus  que  li  porta  el  carrer.  S’abaixa  la 
cremallera  de  la  jaqueta  i  de  la  butxaca  interior  de 
l’americana en treu els dinou cartrons, que deixa, en un 
bloc, a la seva dreta. De la butxaca de l’abric en treu un 
retolador vermell. El destapa i deixa el caputxó al costat 
dels cartrons. Els agafa. Els estudia, un a un.
Una moto li fa aixecar la vista i veu venir des de la plaça 
el seixanta-cinc.
- Seixanta-cinc… -fa passar cartronets- Si. Som-hi.
Abans no arribi el bus ratlla el número als dos cartrons 
on surt, s’aixeca i treu el bitllet rosa. Troba lloc a prop de 
la sortida, a la banda dreta, i s’hi queda. Arrenca i enfila 
per  Fontanella  mentre  pensa  en  el  tap  que  ha 
abandonat, ja inútil, sobre el banc de la parada. A través 
del  vidre  dirigeix  la  mirada  als  portals.  Seixanta. 
Seixanta-dos.  Seixanta-quatre.  “El  tinc”  -recorda,  el 
busca i el ratlla.
Tres  canvis  de  carrers  més  endavant,  una  portalada 
antiga  li  dona  el  dos  que  li  completa  la  primera  línia. 
Parada sol·licitada.
Llegeix al  pal de la parada la seva sort,  i  de les dues 
opcions,  després  de  deixar  passar  un  cent  dos  i  un 
trenta-quatre, guanya el noranta-set.
Aquest l’allunya del centre cap a barris que no coneix. 
Les voreres són amples i li  costa distingir els números 
dels portals, així que se li resisteix la segona línia.
- Senyor, última parada!
- Eh… Perdoni, m’he passat de llarg, tornaré.
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El conductor assenteix, baixa i desapareix rera una tàpia 
tot desfent-se la bragueta. Torna a aparèixer ajustant-se 
la camisa i buscant un encenedor, que troba a la butxaca 
esquerra.  Dins  el  bus  reposat,  l’anell  de  bodes  d’or 
balder dona tombs a un dit sec i nerviós. Se’l mira. Hi 
juga.
- Marxem! -i brama l’autobús.
L’estreny.
Aviat tornen a ser pel centre, on els números cauen més 
a prop de la  seva mirada eixuta.  Veu de reüll  com el 
conductor  se’l  mira  pel  retrovisor,  estranyat  d’haver 
passat ja de llarg la parada on l’havia recollit.  Després 
d’un  cine,  endevina  el  setanta-un  que  li  completa  la 
segona línia. Parada sol·licitada.
Cansat,  s’asseu  a  la  parada,  deixa  els  cartrons  i  el 
retolador  i tanca els ulls uns minuts. Estreny l’anell.
Quan els obre de nou, troba el conductor d’un cent set 
que se’l mira i li dispara un lleuger llançament de front.
- No, gràcies! -i l’acomiada amb la mà.
Aixeca la mirada cap als horaris del seu darrere. Cent 
set. Cent vint-i-cinc. Cent noranta-dos. El noranta-set ja 
l’ha fet. Res.
Torna a recolzar-se al vidre. El fred li travessa l’abric. Ja 
el  nota  a  l’espatlla.  Repassa  els  cartrons.  Números 
ratllats. Números sense ratllar. Els deixa doblegats sobre 
el  banc. Es treu l’anell.  Se’l  mira sobre la mà blanca i 
solcada  com  un  mar  de  sal.  Se’l  mira  una  estona 
indeterminada.  Acluca  els  ulls   i  se  l’acosta  als  llavis. 
Nota la mà freda. Sent l’aliança gelada. L’estreny de nou 
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entre les mans.
La barbeta li cau sobre el pit.
El fred fa el que fa el fred.
- Petita, com estàs? En Jorge m’ha donat records per tu.
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