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La rutina és sempre la mateixa. Sentir música. Obrir els 
ulls.  Parar  el  despertador.  Aixecar-se  del  llit.  Dutxa 
ràpida.  Vestir-se.  Esmorzar.  Cafè.  Aixecar  les  persianes 
del menjador. Veure la gent passar. Els pares que porten 
als nens a l’escola. Els treballadors apressats que no volen 
fer  tard.  Els  uniformats  estrenyent-se  un  xic  més  la 
corbata  que  es  veu  que  avui  no  els  apreta  prou.  Les 
entrades i sortides del metro embussades per un constant 
degotall humà. El ritme imparable d’un matí de ciutat. La 
monotonia estandarditzada convertida en forma de vida. 

I, d’entre aquest formigueig humà, en sobresurt ella. 

Avui porta l’abric vermell. L’hivern és a les portes i no vol 
ser sorpresa pel fred. Camina pausadament, té temps de 
sobres: avui no entra fins a quarts de deu. Avui es permet 
aturar-se a fer un cafè amb llet i un croissant al bar de la 
cantonada. Avui  pot fullejar el  diari  i  descobrir que tot 
continua anant malament al món. Que res ha canviat des 
de  la  setmana passada:  quan tingué temps per darrera 
vegada de mirar  al  seu voltant.  Avui  és  el  dia  que ella 
treballa  10  hores,  per  “reajustament  de  la  jornada 
laboral”  li  van  dir,  perquè  fa  menys  hores  de  les  que 
hauria de fer, doncs reajustem, reajustem, no fos cas que 
l’empresa hi sortís perdent. No fos cas que ella fes menys 
de 45 hores setmanals. Avui és el dia que li van dir que 
podia  començar  més  tard  pensant,  potser,  que  això  li 
privaria de veure que avui també és el dia que acaba més 
tard. Molt més tard. Que no es tracta d’una reducció de la 
jornada, sinó d’una ampliació. I clar que ella ho veié des 
del primer moment. Clar que no és ni cega ni tonta. Però 
no importa. És una feina temporal. Ella ho sap, a la feina 
encara  no,  però  s’ho  veuen  venir.  Gent  com  ella  mai 
duren  massa,  sempre  acaben  trobant  una  feina  millor. 
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Tard o d’hora. Quan la crisi ho permeti. Després de sis o 
set anys…

Sí, avui és el dia que ella s’asseu a fer el cafè amb llet i el  
croissant,  a  fullejar  el  diari,  a  buscar  a  les  seccions 
d’anuncis les ofertes laborals amb l’esperança de trobar-
hi alguna feina interessant. El dia, també, en el qual es 
mira de reüll al cambrer.

El cambrer, estudiant de medicina, fa hores al bar abans 
d’anar a la facultat. És alt i esprimatxat i, des de fa uns 
dies, s’està deixant créixer quatre pèls a la barba que li 
accentuen  els  incipients  trets  masculins,  els  ulls 
profunds, la mirada impassible. Cada dia el cambrer va 
més  cansat,  dorm  poc  a  les  nits  perquè  ha  d’estudiar 
constantment  per  a  la  universitat.  No  es  pot  permetre 
repetir cap curs. I no pas per cap prometença personal, 
per  cap  sentiment  de  fracàs  o  per  evitar  defraudar  a 
ningú, que això ja fa temps que ho ha fet i no hi ha marxa 
endarrere, sinó perquè econòmicament no podria pagar 
un  altre  any  d’estudis.  Els  diners  els  té  calculats, 
calculadíssims. Les despeses mil·limetrades. La calefacció 
del pis sempre al mínim, les aixetes amb baixa pressió, la 
cisterna  del  lavabo  manipulada  amb  una  ampolla  de 
plàstic  a  l’interior,  els  llums  encesos  únicament  quan 
resulten estrictament necessaris,  a  la nevera menjar de 
marca blanca i molts, molts congelats i, per descomptat, 
d'Internet no en té pas, per això hi ha les biblioteques.

El  cambrer  fa  números  cada  nit  per  comprovar  que, 
efectivament, es manté dintre del seu pressupost, que tot 
va bé, que podrà matricular-se per l’any que ve, que ja és 
el seu últim any abans d’especialitzar-se. Tot va bé, uns 
anys més de penúries i, per fi, serà dentista. 

3



“I tu per què vols ser dentista?” li digué una vegada el seu 
encarregat,  el  mateix  que  entra  ara  per  la  porta,  amb 
ulleres de sol, amb caminar cansat. Fa tard com sempre, 
però  ell  és  l’encarregat  i  no  ha  de  justificar-se  davant 
ningú.  Saluda  lleugerament  al  cambrer-que-algun-dia-
serà-dentista i es prepara un cafè doble, carregat de debò.

La vida de l’encarregat tampoc és cap sorpresa. Es lleva 
cada matí amb mal de cap i ressaca. S’arrossega fora del 
llit, es dutxa com bonament pot i, sense esmorzar ni res, 
puja a un taxi. Arriba a la feina, es pren un, dos, i fins a 
tres cafès i, mica en mica, va recuperant els sentits. Quan 
torna  a  ser  ell,  és  a  dir,  quan torna  a  ser  un  individu 
nerviós i bellugadís carregat de cafeïna, li agrada xerrar 
amb  la  clientela,  tafanejar  sobre  les  vides  dels  demés, 
comentar tot  allò  que l’envolta des del  seu pedestal  en 
forma de barra: tant si té raó com si no. Sí, a l’encarregat 
li  encanta  ser  l’encarregat  d’aquest  bar.  Creu  que  no 
podria ser res més. Que ell ha nascut per servir cafès, per 
posar copes, per preparar entrepans de fuet. Així és com 
sempre ha viscut. I així ho vol seguir fent. Servint copes 
amb tapa a les tardes i compartint begudes amb els amics 
i els habituals que venen a matar la nit al bar. I baixant la 
persiana com bonament pot i pujant a un taxi totalment 
begut  i  caient  rendit  al  llit  amb  la  roba  posada.  Fins 
l’endemà.

La noia de l’abric vermell s’aixeca. Paga. Somriu un adéu 
al cambrer. Surt per la porta. Ara ha d’anar a la idea: li 
falta poc per començar i no vol fer tard. Apressa el ritme. 
Desapareix a la tercera cantonada. 

Mica en mica les voreres es buiden. Tothom és als seus 
llocs  de  treball,  tothom  està  enfeinat.  L’espectacle  ha 
acabat per avui.
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Girar-se.  Anar  al  sofà.  Estirar-se.  Llegir  algun  llibre. 
Escoltar música. Deixar passar la vida.
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