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Tot i adonar-se que m’espero per deixar-la passar, ella no 
accelera ni una mica, ni em dóna les gràcies, ni amaga el 
somriure de dents brutes que guarda per a qui,  des de 
l’altra banda del telèfon, parla amb ella. Xerra, riu, treu 
una cigarreta...  Foca!  I  jo  allà,  quiet,  amb  cara  d’estar 
posant benzina,  aguantant oberta la porta fins que ella 
surt. Ni adéu ni bon dia, m’ha dit. I estic segur que em 
coneix,  del  bar  almenys,  però  no dec  tenir  prou bones 
maneres, no ho sé...

Vaig cap a la barra, i em faig el despistat per donar temps 
al  moreno que  s’aixeca  del  meu  tamboret,  a  posar-se 
l’abric i marxar. Busco el diari que vull, i no el trobo; el 
deuen tenir altres clients al menjador (sempre hi ha dos 
exemplars de cada diari,  és un bar gran). Busco alguna 
portada que em cridi l’atenció, i que no sigui d’un diari 
esportiu. 

- Hola maco! Me’n queda un de xocolata, avui... el vols? –
em crida el Suáres.

- Hmmmm... d’acord. I un tallat, sisplau, però amb la llet 
freda. –em venia de gust quelcom salat, però ja que m’ha 
ofert un croissant de xocolata, com sempre...

- Vale, maco! – em diu.

En Suáres fa més de sis anys que em serveix l’esmorzar 
gairebé  cada  dia  i,  l’un  de  l’altre,  només  en  sabem  el 
cognom i la professió. El cambrer sembla bon home, però 
no viatjaria amb ell ni una parada de metro; és un paio 
estrany:  xerra  pels  descosits  del  temps  i  de  gossos,  i 
critica els seus amos entre les dents; els amos dels gossos, 
i dels del bar. I sempre em serveix el tallat amb la llet a 
punt de bullir, sempre.
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Al final, agafo el diari (no esportiu) més llegit del país. A 
la foto més gran de la portada, s’hi veu el futbolista més 
ben pagat del moment celebrant un gol. Ha estat el vídeo 
més vist per You Tube d’aquesta nit, diu el peu de foto. El 
jugador s’aguanta la vora de la samarreta a l’alçada dels 
mugrons, i a l’abdomen hi ha escrit en rotulador ‘te amo 
mamasita, este xocolate es solo pa ti’. 

Rebolco el diari. A l’entrevista de la contraportada, avui, 
hi  surt  un  astrofísic:  ja  em  diràs!  Quan  a  tots  ens 
interessa l’economia i la política, amb la que cau, amb els 
problemes que hi ha al món, i aquests creuen que a  algú 
li  interessarà  el  que  digui  un  astrofísic,  sobre  els 
universos que hi ha, i tot això. Potser sí, vés a saber...però 
no. 

M’aturo un moment als successos: ningú conegut. No em 
tempten,  els  articles  d’opinió  d’aquest  diari.  Política, 
internacional...  abans de tornar a mirar la portada,  em 
giro  i  em fixo  en  el  racó  que  fa  la  columna  amb  l’arc 
d’entrada  al  menjador;  allà  hi  ha  un  prestatge  on  el 
Suáres  i  els  amos del  bar  apilen els  diaris  que queden 
lliures, però encara no n’hi ha cap dels meus.

Torno  a  foto  del  futbolista  tatuat  i  exhibicionista.  Els 
polítics haurien de fer alguna cosa, amb això del futbol; 
limitar-ne la informació, o alguna cosa així. D’uns anys 
ençà,  a  la  barberia  vénen  nens  de  vuit  i  nou  anys 
demanant-me crestes, fixador i tenyits, em pregunten si 
em vull fer una foto amb ells abans de marxar, i el primer 
que  fan  quan  surten  és  deixar  anar  una  escopinada 
davant de la porta! Necessiten normes, aquesta canalla! 
Vaja, ara surt l’Antònio, l’amo del bar; tant ell com el seu 
pare, l’avi Antònio,  són fanàtics seguidors de l’equip, i 
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sempre miren de treure’n conversa.  L’avi Antònio és dels 
vells que van a veure jugar els juvenils els dissabtes.

- Hola, Senyora! Vas veure el partit, ahir? – em pregunta, 
enduent-se a la boca el que sembla un grapadet de faves 
crues.

- No, Antònio, no m’agrada el... 

Com des de fa més de sis anys, em crida pel cognom (sí, 
em  dic  Jaume  Senyora,  i  la  meva  barberia  es  diu 
‘Senyora’s, barberia’), i no em deixa acabar de dir que no 
m’agrada el futbol. Tant és, es tracta d’un tracte just: ell 
no  escolta,  però  mentre  el  deixis  parlar,  tampoc  li 
importa que no l’escoltis.

- Va ser brutal! Senyora, aquest nano –diu assenyalant el 
diari  des  d’on  em  parla,  mig  assegut  a  una  nevera  de 
gelats  que  queda  dins  la  barra  –  ens  donarà  moltes 
alegries, ja ho veuràs; – fava cap a dins! – el meu pare ja 
el m’ho deia des que jugava als juvenils.

- Què fa, el teu pare? Fa dies que no el veig. – m’interessa 
el  seu  pare,  però  també  canviar  de  tema.  Ell  respon 
acotant el cap.

- Bé...,  va fent.  Es fa gran, i  no està fi,  però bé...  Me’n 
torno  cap  a  dins,  que  faig  sofregit.  Véns  a  dinar  avui, 
Senyora? Hi ha arròs! – no espera la resposta, i marxa.

L’afició de l’avi Antònio pels juvenils del futbol, havia fet 
xerrar  molt  al  barri,  segons m’han dit,  però  mai  havia 
estat  cap problema greu per a la família.  De fet,  el  fill 
Antònio  va  arribar  a  jugar-hi,  i  sembla  que  amb 
expectatives de futur, però els pares de família ho volem 
tot,  i  l’avi  Antònio  volia  a  l’Antònio rendint  l’escola,  al 
futbol... i al bar: sí o sí els vespres, els estius, i els caps de  
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setmana, ‘que el bar és molt esclau, i jo no ho puc tot’. 
Així, quan va fer-se més gran, li anava millor al bar que a 
l’institut, va perdre pistonada amb el futbol, i va marxar a 
fer  la  mili.  Va  tornar  tip  de  camises  verdes,  i  des 
d’aleshores,  només  té  camises  blanques.  Ara,  les 
converses de futbol  entre pare i  fill  són avorridíssimes: 
opinen gairebé sempre el mateix, però poden discutir  i 
cridar durant hores!

M’he  acabat  el  croissant  d’una  revolada,  i  ja  me’n 
penedeixo. I el tallat encara crema! Gairebé sempre em 
menjo el croissant de xocolata. M’agraden, és cert, però 
aquest... De fet, ja gairebé mai en demano: com a molt, 
me l’ofereixen, com avui. Altres dies me’l trobo a la barra 
quan hi arribo a seure, i algú em pregunta ‘Va bé, maco? 
Oi  que  és  això?’  Què  he  de  dir?  Si  fins  i  tot,  alguna 
vegada,  en  Suáres  ha  anat  expressament  a  la  fleca  a 
comprar-ne un quan m’ha vist que venia!

El forner també és client meu, i del bar, i quan, al principi 
d’anar-hi,  l’Antònio  fill  va  explicar-me que  ja  només  li 
compraven  les  pastes,  que  el  pa  pels  entrepans  i  els 
menús els el portaven congelats, vaig començar a menjar 
croissants. Perquè m’agraden, i per bon veïnatge. Però ja 
els estic cansant.

És un bon home, el forner, callat, discret i amable, que 
només s’altera quan reflexiona sobre com li va el negoci. I 
amb  raó.  Si  pogués,  dispararia  contra  supermercats, 
benzineres,  panificadores  industrials,  i  algun  altre  forn 
del barri.  “Tothom ven pa, i  més barat,  tu! No pot ser! 
Com  els  poden  sortir  els  números?”.  Som  prou amics, 
algun dia esmorzem junts, però estic cansant els maleïts 
croissants  del  bar,  sovint  són  massa  crus  per  dins,  i 
darrerament em tornen, com l’arrebossat dels calamars a 
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la romana. Qualsevol dia d’aquests demanaré un entrepà. 
Em moro de ganes de queixalar, un d’aquests entrepans 
de  llom,  amb  el  crostó  torradet,  que  sona  quan  el 
mastegues... Qualsevol dia d’aquests.

El meu diari no apareix. Faig un xarrup al cafè, i encara 
em cremo la llengua. Miro cap a la porta de la barberia, a 
l’altre vorera:  no s’espera ningú.  Me’n torno a dins del 
diari, vida i societat: un arbre cau i aixafa el cotxe on una 
parella estava fent l’amor. Resulta que era una parella de 
mitjana  edat,  ella  era  marroquina  (no  se  n’esmenta  la 
professió,  potser  no  treballava),  i  ell  és  electricista,  i 
alhora tinent d’alcalde del poble on ha passat, a vint-i-set 
quilòmetres de Lugo. Els amants han resultat ferits lleus 
per  l’accident,  però  més tard,  prop d’allà,  la  muller  de 
l’home,  d’origen  colombià,  ha empès a  l’amant  del  seu 
marit a les vies del ferrocarril, amb la mala sort que han 
quedat  enganxades  pels  botons  del  abrics,  i  han  estat 
envestides per un tren (que transportava residus tòxics, 
un d’aquests que van a vint per hora), resultant totes dues 
mortes.  Es  dóna  la  circumstància,  que  les  dones  van 
arribar  al  poble  gràcies  a  una  crida  que  va  fer 
l’ajuntament  fa  tres  anys,  on  demanaven  dones  per 
“mantenir viva la comarca”. Déu n’hi do, quines històries. 
Els  perruquers  ja  estem  acostumats,  per  això,  que  se 
n’escolta cada una... Jo havia estat perruquer de dones, 
amb la meva mare, i m’anava bé, però exigia massa: has 
de preocupar-te pel què vol la clienta, pel que diu que vol, 
i pel que t’explica, que si no, ho noten. A la barberia, si te 
n’expliquen alguna de grossa, en fas cas, si no, no.

Els  homes,  als  barbers,  ens  envegen.  Si  ets  home, 
treballar amb homes està molt bé: no els agraden tan els 
canvis, sempre volen el mateix, encara que siguin més o 
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menys  joves.  Només  cal  fer  el  que  et  demanen,  ser 
agradable, i no dur la contrària en les converses, i tindràs 
client per a tota la vida, pentinant-lo sempre igual.

El tallat ja es pot beure, i me’l bec d’un glop: el Nacho del 
taller és davant de la barberia, i es mira el rellotge.  Deixo 
els diners justos sobre la barra, al seu lloc el diari, saludo, 
i me’n vaig. Ara ve el forner, el veig amb una gorra des de 
la setmana passada, potser per que ha refrescat.

-  Hola  Jaume.  Ja  t’has  menjat  el  croissant?  –  em  diu 
tímidament.

- Sí, hola Pau – li  somric – ja saps que és el meu vici.  
Treu-te la gorra, que encara no fa tant de fred!

Somriu, però no se la treu. Ens creuem sense aturar-nos.

-  Ja,  sí,  no,  no,  és  que...  –  mira  avall  i  dibuixa  un 
somriure nerviós. Alça una mà, obre la porta, i entra al 
bar.

- Vinga , va! – faig adéu amb la mà i em dirigeixo a pelar 
en Nacho.

Ostres, ara lligo caps. 

Fa cosa d’un mes, va venir tallar-se els cabells, i ja el vaig 
veure més prim. Va demanar-me que li tallés els cabells 
una mica més curts del normal, i  que no li arreglés les 
patilles,  que  s’estava  deixant  barba.  Vaig  pensar  que li 
quedava com el cul, però que ja li passaria. Després, vam 
anar a esmorzar junts, i va prendre’s el cafè sense conyac, 
ni res. Em va semblar estrany, però bo. I, després d’estar 
tres  o  quatre  dies  sense  veure’l,  arriba  la  setmana 
passada, i  es no es treu la gorra...  Està malalt,  en Pau, 
collons!
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Arribo al semàfor, saludo el mecànic, que m’espera amb 
cara de mala baba, i m’espero fins que es posi verd. Em 
giro i miro cap al bar. A través de la vidriera del local veig 
el forner, que seu amb el diari, a una taula, mirant cap al 
carrer. Es treu la gorra: ni un pèl, pobre tio; ja només li 
faltava  això.  El  semàfor  es  posa  verd  quan  gairebé  he 
caminat  la  meitat  del  trajecte  entre  voreres.  El  Nacho 
deixa anar:

- Bon dia, Senyora! Una mica més, i he de fer  igual que el 
forner!

-  No  fotis,  tu,  que  no  és  de  broma...  Me  n’acabo 
d’adonar... Ja ho sabies, tu?

- Sí, és que vaig anar a acompanyar la meva dona, ens el 
vam trobar, i var explicar-nos el que feia el fet. – Agafa 
una revista de ciclisme, i seu a la butaca – Com sempre, si 
us plau.

- Entesos – li passo la capa pel davant, i uneixo les dues 
tires de velcro al darrera del clatell. –La teva dona? No ho 
sabia, noi...

El mecànic alça els ulls de la revista, i em mira a través 
del  mirall,  amb  una  cella  aixecada.  Em  respon  amb 
lentitud.

- No pateixis, nosaltres hi anàvem per una altra cosa que 
ens havíem de mirar, ens el vam trobar a l’aparcament. – 
Torna a  mirar  avall,  cap  a  una comparativa  entre  tres 
models de bicicletes de carretera. Potser eren a l’hospital 
per que tenen problemes per concebre, no m’estranyaria: 
amb  la  dieta  que  fa  aquest  gamarús,  és  per  quedar-se 
estèril– Però tu mateix, -segueix com si res- ja pots donar 
un client per perdut... 
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- Això és una desgràcia! Pobre gent! Com sempre en casos 
com aquest, em sento afligit, astorat, m’afecta. I dic el que 
m’agradaria pensar:

-  No  hi  ha  res  perdut,  home;  serà  molt  dur  per  tots 
plegats, però avui en dia, no té perquè ser definitiu, hi ha 
molts avenços que...

- Sí, sí, però si t’hi trobes bé, ha de ser molt còmode, això 
de passar-te-la un cop per setmana, i au! – gira pàgina, i 
jo deixo de fer anar les tisores.

- Eh?

El meu client m’explica que va trobar-se el sapastre del 
forner  a  l’aparcament  d’un  centre  comercial,  i  li  va 
explicar que s’havia comprat “un cony de moto d’aquestes 
d’esquilar, com aquesta”, i  assenyala l’aparell que penja 
d’un  ganxo  del  moble  del  mirall.  Resulta  que  vol 
assemblar-se  a  l’entrenador  de  futbol  que  ara  està  de 
moda, un grec arrogant i setciències, que torna boges a 
les dones (sembla que també a la seva), i  per això s’ha 
aprimat, i s’ha rapat el cap. Va dient que l’últim dia em va 
demanar que li fes el mateix pentinat, però que no li vaig 
fer cas. A partir d’ara s’ho farà ell,  a casa, i  si  hi agafa 
traça, li  tallaran els cabells al vailet, també. I jo creient 
que tenia càncer! 

El Nacho riu tota l’estona, fins que surt de la barberia: el 
forner  prescindeix  de  mi,  i  ell  prescindeix  del  forner. 
Resulta que el Nacho i la seva dona van anar a la cadena 
d’electrodomèstics a mirar un robot de cuina, i que l’han 
acabat comprant perquè es volen fer el seu propi pa.

Faig un rot i  em torna el  gust del  croissant.  Demà em 
llevaré abans, em faré un entrepà, em portaré un  termo 
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amb  cafè,  i  compraré  el  meu  diari.  No  vull  ser  l’únic 
tonto; ja no necessito a ningú.

Fi
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