
Amb el cos endormiscat però l’ànima efervescent, 
espero cada matí l’autobús 60 a la parada del passeig de 
la Vall d’Hebron. Passen els minuts com els cotxes de les 
rondes i a la impaciència s’hi afegeix una ofesa rancúnia 
quan veig arribar tants autobusos de les altres línies. No 
sóc l’única que s’espera. De fet, calculo que una tercera 
part dels aquí presents estem pendents que arribi el 60. 
La hipòtesi queda confirmada quan tots els nostres caps 
s’inclinen cap a la vorera per comprovar que el vehicle que 
s’acosta és el nostre. És com si bufés el vent i els nostres 
cranis no pesessin prou per mantenir-se ferms. Pugem 
esperitats i amb una sincronització perfecta, perquè sabem 
que quedar-se fora del petit món ambulant és més que 
probable: aquest món està atapeït, ple fins dalt de viatgers. 
M’agafo fort a la barra, fent equilibris per deixar sortir els 
que van abandonant l’aventura, i penso que qualsevol dia 
d’aquests ens haurem d’amuntegar els uns damunt dels 
altres i col·locar-nos intel·ligentment com les peces del 
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Tetris per aprofitar al màxim cada bocinet d’espai lliure 
de matèria. 

A mesura que avancen els dies en els trajectes, vaig 
familiaritzant-me amb la resta de compatriotes. Identifi-
co determinades persones, però encara no conec ningú, 
perquè no sé el nom de cap d’elles. El nom és essencial. 
Molts són joves, estudiants de la meva edat, potser un xic 
més grans; hi ha dones xerrameques i homes meditabunds 
que observen a través de la finestra, tot i que res no m’as-
segura que no estiguin reflexionant sobre el vidre mateix. 
Arribo al meu destí i baixo d’aquest univers amb rodes fent 
passos melancòlics, perquè aquí em sento gairebé com a 
casa. Llavors entra dins els meus pulmons el fum disfressat 
d’aire i camino tot mirant com s’allunya l’autobús.

*   *   *

També avui l’espero. Encara sort que ja arriba, perquè, 
si no, faria tard a l’examen. Pugem tots; tres de deu per-
sones saluden el conductor. És l’home calb de la mirada 
inquisitiva. M’agrada més la dona de la cua de cavall que 
es riu de mi quan dic hola amb la veu encara en pijama. 
Aquest no ens mira, i quan fa això demostra que la nostra 
presència li és indiferent. I com n’és, de meravellós, que 
hi siguem.

*   *   *

Altra vegada l’espera, el neguit, el sospir general 
d’alleujament quan arriba, per fi, el 60 al passeig de la 
Vall d’Hebron. Hi ha un seient lliure al costat d’una noia 
que aviat serà una dona, perquè fa cara de remenar la 
son amb la preocupació i el sentiment de responsabilitat 
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adulta amb la descortesia de no deixar seure els més grans. 
Penso que els remena com el cafè que no s’està prenent 
per esmorzar. Està amoïnada per algun fet que desconec. 
un home jove, no gaire més gran que ella, s’asseu al seu 
costat. Té la mirada més lúcida, més directa. Estrenyent-me 
i amenaçant el meu nas amb els cabells, un grup d’adults 
de tota mena sacseja el cap amb el moviment sotragat 
del vehicle. Als passadissos hi ha els joves, absorts en els 
apunts o injectant-se música per les orelles. Penso que seria 
bonic que ens féssim amics. “Aniré a preguntar a aquells 
nois com es diuen, què estudien i què desitgen de la vida”, 
penso. Ells em respondran: “Ja teníem ganes de conèixer-te! 
Cada dia compartim el viatge, però mai no hem volgut 
acceptar-ho!” Tot seguit, la noia en procés de donificació i 
l’home de la mirada segura se somriuran. Els que rumien 
tot mirant el vidre es giraran i analitzaran els components 
de l’interior de l’autobús. Això només serà el principi, la 
base. Baixaré, com sempre, i la nostra llar continuarà el 
seu trajecte. Però l’endemà els llaços d’amistat amb els 
estudiants s’enfortiran i coneixerem més joves. Tots junts 
ens donarem ànims per superar el curs i sabrem quins 
exàmens tindrem cadascú, quin dia i a quina hora. Al cap 
d’una setmana, més o menys, haurem creat un clima de 
diàleg desenfadat que fluirà com si les parets del bus esti-
guessin lubricades. La quasi dona i l’home dels ulls valents 
ja enraonaran, i tots els que badaven en solitari passaran 
a fer-ho amb la comunitat d’individus als núvols. Núvols 
dins un món que està dins el món. Sublim. Passaran els 
mesos, i tothom coneixerà el nom de tothom, la seva vida, 
les seves pors i les seves il·lusions més profundes. Com 
les bombolles a l’aigua bullent, brotarà entre els inquilins 
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l’amor en totes les seves manifestacions. A les parades 
pertinents, abans de pujar al 60 ja hi haurà convivència 
entre els usuaris, i un cop a dins aquesta vida de família 
improvisada es multiplicarà i ja no trobarà un final, perquè 
els amics i els amants portaran al món exterior la seva nova 
identitat col·lectiva i es trobaran sovint per anar a fer el 
got, practicar esport o visitar indrets d’arreu. I, seguint 
aquesta dinàmica tan humana com impossible, passaran 
els anys i començaran a afegir-se al món ambulant cotxets, 
biberons, plors adorables, cametes i motxilles d’anar a 
escola. La família deixarà d’ésser artificial per iniciar una 
nova etapa de màxima autenticitat biològica i espiritual. 
Els fills del 60 creixeran junts dins l’autobús i aprendran 
els uns dels altres a sobreviure en el món de fora, sempre 
sota la mirada protectora dels seus pares, que ja farà temps 
que tindran un espai assignat al bus i l’hauran personalitzat 
amb fotografies i coixins. Criticaran a tot aquell que viatgi 
en metro, i més encara els que hi vagin amb nens; correrà 
la llegenda que els pares emmordassen els fills amb els 
cinturons per als cotxets que hi ha als vagons a la mínima 
que diuen res. Si diuen simplement “transsubstanciació”, 
cinturó a la boca. 

L’estirp s’estendrà per tot Barcelona i les autoritats 
es veuran obligades a fer circular el doble de vehicles 
de la línia 60; els autobusos nous seran articulats i s’es-
tudiarà la possibilitat de fer-los amb dos pisos, així com 
d’incloure-hi lavabos i cuines. Amb el pas del temps, els 
usuaris veterans iniciaran successivament un viatge nou, 
lluny del recorregut habitual i del món que els va dur al 60; 
tota la gran nissaga cobrirà de negre les seves vestidures i la 
coberta de tota la flota de vehicles i se celebrarà el funeral 
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de cadascun d’ells autobús per autobús. Però els fills del 60 
continuaran multiplicant-se. La línia avançarà per tota la 
província de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, arri-
barà als llindars de Catalunya i recollirà els afiliats de tot el 
territori a la vegada que ampliarà la comunitat amb nous 
membres. Es crearà un fons monetari comú per a tots 
els usuaris i tots cantaran l’Himne del 60 a trenc d’alba. 
I arribarà cada vegada més lluny, i més lluny, i més lluny, 
i més lluny; creuarà camps i muntanyes, rius i llacs, pobles 
i ciutats; tot l’Estat exultarà per la seva grandesa i cantarà 
lloances quan vegi passar un dels autobusos. I, passades 
moltes dècades, els 60 arribaran a l’oceà Atlàntic i no seran 
a temps de frenar, de manera que tots s’estimbaran penya-
segats avall i moriran. 

Algú em trepitja ben fort el peu i m’arrenca bruscament 
dels meus pensaments. M’he saltat dues parades i ara hauré 
d’agafar l’autobús 60 que va cap a l’altra direcció. Això 
m’obligarà a desfer tota la història i passar-la pel meu cap 
a l’inrevés, començant per fer sortir del mar tota la flota 
de busos i fent-los tornar marxa enrere cap a Barcelona. 
“Potser hauria de fer l’esforç”, penso. “La meva crueltat 
comença a preocupar-me.”
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