
EN SEGON LLOC

Maurici Capdet Mateu

Inspira amb força, en un intent fallit de carregar-se de 
paciència. Fa tanta estona que està aturat que ja ha acabat 
de llegir el diari gratuït que li han donat a l’entrada de 
l’hospital. El deixa al seient del costat. A la portada s’hi pot 
llegir, en lletres ben grans i a pàgina completa, el titular 
que tracta sobre el darrer atemptat terrorista, sortosament 
sense morts ni ferits. Malgrat tot, no hi ha gaires novetats 
sobre el problema en si: condemnes verbals de cara a la 
galeria, acusacions mútues d’ineficàcia entre els partits 
polítics i, qui dia passa, any empeny.

Per sentir-se una mica útil, decideix apagar el motor, 
tant per col·laborar encara que sigui una mica amb el medi 
ambient com per estalviar-se uns pocs cèntims d’euro de 
benzina. El cotxe és vell i té la sensació que cada dia s’hi 
deixa més diners, en combustible, tot i que sap que el petroli 
ha baixat de preu durant les darreres setmanes. Mira pel 
retrovisor per comprovar l’abast de l’embús en què es troba 
atrapat. S’incorpora una mica i es fixa en la barba de tres 
dies que li retorna el mirall. Mou el cap de banda a banda 
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quan, pel cantó dret del retrovisor, veu com uns policies 
persegueixen una munió de venedors ambulants negres. Es 
gira per tenir-ne una visió més bona, però tot ha anat tan 
ràpid que ja no hi ha res per veure. Si més no, té l’esperança 
que no els hagin enxampat. Al cap i a la fi, pensa, potser uns 
fan la seva feina, però els altres s’hi juguen el menjar.

El semàfor canvia a verd, però, tot i l’estrèpit dels 
clàxons i l’esforç inútil per part d’un guàrdia urbà per tal 
de reconduir el trànsit, els cotxes no es mouen ni un sol 
centímetre. Es deslliga el cinturó per treure el cap per la 
finestra, però no aconsegueix veure res. Fastiguejat, desvia 
la mirada cap a la vorera i se sorprèn de veure el seu fill; a 
aquelles hores del matí hauria de ser a l’institut, i no pas 
assegut sobre la gespa d’un parterre brut i poc regat. És 
amb uns amics que ell no coneix i que no li fan cap mena 
de gràcia. Malgrat tot, el seu fill sembla passar-s’ho prou 
bé: té una Xibeca a la mà i espera el torn de fumar el porro 
que comparteix amb els altres.

L’últim cap de setmana que el va tenir a casa, amb prou 
feines van parlar mitja hora, durant la qual només es van 
intercanviar retrets. Ell li va dir que faria bé de no sortir tant 
de nit i estudiar més si no volia tornar a repetir curs; el noi 
se’l va treure de sobre d’una manera ben cruel: li va etzibar 
que qui era ell per dir-li què havia de fer amb la seva vida 
quan era un fracassat que ni tan sols podia pagar la pensió 
alimentària a la seva exdona. Dit això, va agafar la seva bossa i 
se’n va anar sense dir adéu i fent trontollar les parets en tancar 
la porta de cop. Creu que n’hauria de parlar amb la mare del 
noi, però la perspectiva d’una altra discussió el desanima a 
intentar-ho, malgrat que estigui en joc el futur de l’única 
cosa positiva que ha quedat d’aquell matrimoni. 
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A poc a poc, els cotxes es comencen a moure. Perd de 
vista el seu fill i, automàticament, el cap li torna al passadís 
de l’hospital on ha deixat el seu pare. És la tercera vegada 
aquest mes que hi han hagut d’anar i, també per tercera 
vegada, la sala d’urgències estava col·lapsada. Tampoc s’ha 
estranyat gens ni mica quan més tard li han dit que no hi 
havia habitacions amb llits disponibles. A vegades, pensa que 
és una sort que el seu pare no sigui conscient de res del que li 
passa, però, acte seguit, s’avergonyeix d’ell mateix per tenir 
aquesta mena de pensaments; “tota una vida treballant per 
acabar al passadís d’un hospital”, es diu sovint. També se 
sent culpable quan, per uns moments, nota una sensació 
d’alleujament per no haver-lo de cuidar durant uns dies. Si 
pogués contractar un assistent o algú capacitat per atendre’l 
com cal, ho faria, però no és possible; els diners ni tan sols 
arribarien per a un parell d’hores al mes. Per això, quan 
es va assabentar de les noves ajudes dels serveis socials, va 
córrer a demanar-les. Ara, però, creu que si arriben algun 
dia serà quan ell tingui l’edat del seu pare.

Al cap d’un quart d’hora ha avançat només dues tra-
vessies, però ara almenys entén el motiu de l’embús: un 
nombrós grup de gent ha tallat el carrer amb pancartes, 
xiulets i cassoles, i, pel que aconsegueix entendre de les 
consignes que li arriben de la cridòria, reclamen la retirada 
de l’expedient de regulació que els deixa al carrer. Tot i que 
no n’aprova els mètodes, se solidaritza immediatament amb 
la seva causa. Al cap i a la fi, ell es troba en la situació crítica 
a la qual es veuran abocats alguns d’aquells treballadors en 
poques setmanes. Fa més de dos anys que és a l’atur i la 
data de naixement que hi ha escrita al seu currículum no 
l’ajuda gens ni mica a l’hora de trobar una nova feina. Deixa 
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de tocar el clàxon i engega la ràdio. Busca una cadena on 
emetin música clàssica i apuja les finestres del cotxe.

Una hora i mitja més tard arriba per fi a casa seva. 
Davant la impossibilitat de trobar aparcament, deixa el 
cotxe en doble fila, tot i el perill que significaria per a la 
seva economia si la grua se l’endugués. Ha vingut a recollir 
quatre coses per al seu pare per tornar ràpidament a l’hos-
pital. Però l’angoixa per les presses es transforma en ràbia 
i impotència quan comprova que, una vegada més, ni el 
llum de l’escala ni l’ascensor funcionen. A més a més, la 
forta pudor que es nota fa pensar que els nous propietaris 
de l’edifici han tornat a escampar escombraries per algun 
racó mig amagat. És una lluita que, lentament, els llogaters 
van perdent. Només queden ell i el seu pare al segon pis, i 
una pobra vella que viu sola a l’entresòl. La resta de pisos, 
deu en total, ja estan buits.

Mentre encabeix la roba del seu pare dins una bossa, 
sona el telèfon. El despenja i sent com una dona li pregunta 
si pot contestar una enquesta del Centre d’Estadística de la 
Ciutat. Abans que s’hi pugui negar, la dona s’anticipa i li 
diu que són unes poques preguntes sobre els problemes que 
preocupen la societat, i que ho tindran enllestit en menys 
de cinc minuts. Al final hi accedeix, més per escoltar la 
suggeridora veu de la dona que no pas per les preguntes en 
si. Ella li agraeix el seu temps i li fa la primera pregunta:

—Si us plau, des del seu punt de vista, em podria or-
denar els temes següents de major a menor importància?: 
immigració, economia, medi ambient, terrorisme, educa-
ció, sanitat, atur i habitatge.

—A veure, en primer lloc, el terrorisme. Després, dei-
xi’m pensar…, em pot repetir la resta?
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