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Dimarts  i  dijous  tocava  anar  de  compres;  un  autèntic 
suplici  per en Quim. La Laura,  la  seva dona,  volia  que 
l’acompanyés  per  demanar-li  parer  sobre  la  roba  que 
triava.  També  l’utilitzava  de  camàlic  per  carregar  i 
descarregar tot allò que havia comprat. En Quim era fort i 
ben  disposat,  però  havia  arribat  un  moment  que  ja 
n’estava fins al capdamunt.

Aquell dimarts en Quim estava desfet, havia passat mala 
nit i durant el dia havia tingut moltes reunions amb els 
seus col·laboradors.

Eren les sis de la tarda; l’hora de plegar. El que en Quim 
desitjava en aquells moments era tornar a casa i llegir un 
bon llibre, jagut en el sofà. Això, però, era impossible; era 
dimarts, i el que tocava era anar a comprar.

No s’aguantava dret, però la Laura va ser inflexible.

Van començar pel “Club del Gourmet”, situat a la planta 
baixa  d’uns  grans  magatzems.  La  Laura  havia  decidit 
comprar  “paté  de foie”  per  fer  l’aperitiu  del  diumenge; 
venia la nena a dinar amb el novio i s’havia de fer un bon 
paper.

En  Quim  es  va  quedar  fora  observant  com  alguns 
empleats entraven i sortien per una porta que deia “Accés 
restringit al personal”. Segurament que la porta conduïa 
al carrer, quina sort, va pensar, jo també hi voldria ser.  

Van continuar per la tercera planta; roba de senyor. Per 
quins  set  sous,  havia  de  comprar-se  dues  camises?  en 
tenia  a  dotzenes,  però  la  Laura  deia  que  estaven 
atrotinades i  passades de moda. Després uns pantalons 
grisos  i  un  parell  de  jerseis.  En  Quim  no  suportava 
emprovar-se la roba en aquells quartets  tan petits,  que 
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per l’únic que servien era per dormir al tamboret, quan la 
Laura sortia a canviar alguna peça de roba que no li anava 
bé.

Següent parada; roba de senyora. Aquesta era la pitjor, 
podia durar hores. L’única distracció del Quim era mirar 
les dependentes que ajudaven a les senyores indecises. 

—T’agrada aquesta bruseta? —Li va preguntar la Laura.

La pregunta tenia trampa; segur que ho feia, pensava en 
Quim, per veure si ell estava al cas. Havia d’estar despert i 
encertar  el  comentari.  Si  deia  que  sí  i  la  brusa  era 
horrible, la Laura li recriminaria el seu mal gust. Si pel 
contrari deia que no, li diria que estava en plan negatiu. 
Havia de mesurar amb molta cura la seva resposta.

Volia entrar a l’emprovador amb una dotzena de peces, 
però  la  dependenta,  per  sort,  només  va  deixar  que 
n’entrés cinc.

No li en va agradar cap i va continuar amb la recerca. En 
Quim, que ja n’estava fart, li va dir que pujava al bar a 
prendre alguna cosa.

—Ves, però no t’hi estiguis molta estona. Necessitaré la 
teva opinió. —Li va respondre.

Primer va anar al lavabo de la planta de senyores, però 
quan  era  dins,  no  va  resistir  la  temptació  de  fer  una 
becaina, assegut a la tapa del vàter.

Eren dos quarts de deu quan la Laura va trobar el que 
buscava. Volia ensenyar-li  al  Quim, però clar,  el  senyor 
estava al bar. Quines penques! va pensar. El va trucar al 
mòbil perquè baixés, però no responia. Va pujar al bar, 
però no hi era.
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—Com era possible que hagués marxat sense dir res? Va 
pensar que potser havia tornat a casa. Hi va trucar, però 
sortia el contestador.

Estava preocupada; potser havia sortit al carrer i l’havien 
atropellat o qui sap què. Potser l’havien robat. I si havia 
pres mal per alguna raó i se l’havien endut a l’hospital? 
Clar que ella duia el mòbil connectat i l’haurien avisat.

Va decidir tornar a casa; potser en Quim estava de camí i 
ja  hi  seria  quan ella  hi  arribés.  Va  agafar  un taxi  i  va 
marxar.

Eren les onze de la nit, quan en Quim es va despertar. En 
un primer moment, no sabia on era. Hi havia molt poca 
llum i estava assegut en un lloc dur. Se’n va adonar que 
era la tapa d’un vàter.

Ara recordava el que havia passat!  i  la Laura? Mare de 
Déu! Va exclamar en veu alta.

Va sortir dels lavabos. La planta de les senyores estava a 
la  penombra,  només  il·luminada  amb  l’enllumenat 
d’emergència.

Les  ombres  allargades  dels  maniquís,  es  projectaven, 
fantasmagòriques, enmig dels passadissos.

Va  agafar  el  mòbil  per  trucar  a  la  Laura,  però  s’havia 
quedat sense bateria. Havia de sortir d’allà i localitzar un 
telèfon. Segur que la Laura havia intentat parlar amb ell.

Es dirigia cap a les escales, quan el “clinck” de l’ascensor 
el va fer aturar en sec. Va aparèixer un vigilant amb un 
pastor alemany enorme i una llanterna. Estava petrificat; 
no sabia si presentar-se davant del guàrdia i explicar-li la 
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història, amb el risc que l’encanonés amb la pistola i que 
el  gos  se  li  tirés  al  damunt,  o  quedar-se  quiet  com un 
maniquí. Va optar per la segona opció i per sort el guàrdia 
se’n va anar cap a l’altra banda. En Quim va sospirar.

Va tornar a la seva tassa del vàter, s’hi va asseure i  va 
esperar una estona prudencial.

Després  va sortir  de  l’amagatall  i  va  anar  directe  a  les 
escales. Va arribar a la planta baixa i  es va dirigir a la 
sortida, però estava tancada a cal i canto. Va observar, al 
costat  de  la  porta,  dues  càmeres  de  vigilància  que 
l’estaven enfocant.

Estava  atrapat  i  amb  l’adrenalina  circulant  a  cent  per 
hora  pel  torrent  sanguini.  Necessitava,  com  fos,  sortir 
d’allà i va recordar que al costat del “Club del Gourmet” 
hi havia la sortida de personal.

Hi va anar directe; s’ho coneixia bé, de tants i tants cops 
que amb la Laura hi havia anat a comprar “délicatessen”, 
com deia ella. 

Quan  va  empènyer  la  porta  per  entrar,  va  sonar  una 
alarma, molt potent, que li va tallar la respiració.

No  s’ho  va  pensar  dos  cops;  va  entrar  a  la  zona 
restringida i va veure els torniquets de control d’entrades 
i  sortides.  En  aquell  moment  va  sentir  per  megafonia, 
com s’alertava al personal de seguretat perquè es dirigís 
cap on ell estava.

Desesperat, va saltar un torniquet i va corre cap a la porta 
de  sortida,  però  també estava  tancada.  Van entrar  dos 
guàrdies de seguretat, amb els seus gossos i pistola amb 
mà.

—Mans enlaire —li van ordenar.
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En Quim va obeir, mentre intentava explicar que hi feia 
allà dins.

No el van escoltar; el van emmanillar i el van fer asseure 
en una cadira, mentre esperaven l’arribada de la policia.

En cinc  minuts  va  fer  acta  de  presència  un  cotxe  dels 
mossos. 

—Quina  vergonya,  va  pensar,  si  algun  dels  seus  fills  o 
amics se n’assebentava. Però com era possible que hagués 
arribat  a  l’extrem  de  ser  detingut  com  un  vulgar 
delinqüent?

El van dur a comissaria i el van tancar en una habitació 
sense finestres; només hi havia una taula al mig amb dues 
cadires i un mirall a la paret; igual que a les pel·lícules, va 
observar.

Va haver d’esperar-se una hora, incomunicat, allà dins.  

L’inspector de guàrdia feia cara de pocs amics, quan va 
començar l’interrogatori, però quan va acabar d’escoltar 
la declaració d’en Quim, treia foc pels queixals.

Com era possible que el despertessin per una fotesa com 
aquella?

Tot i  que el  personal de seguretat  no va presentar cap 
denúncia, l’inspector li va dir a n’en Quim que no el podia 
deixar en llibertat si no el passava a recollir la seva dona i 
confirmava la història que havia explicat.

En  Quim  va  trucar  a  la  Laura  i  li  va  demanar  que  el 
passés a buscar.
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Eren les  sis  del  matí  del  dimecres,  quan van  sortir  de 
comissaria. En Quim estava molt enfadat; mort de fred i 
de cansament. Es van dirigir cap al taxi amb el que havia 
vingut la Laura i que l’esperava a la cantonada.

La Laura parlava i parlava; anava dos o tres passes davant 
d’en Quim.

—Mira xato, com que és d’hora, podem anar amb el taxi 
fins al port; allà veiem la sortida del sol i després fem un 
bon esmorzar  en una tasca de la Barceloneta.  Després, 
vas  a  treballar,  i  quan  pleguis,  anem  a  comprar  una 
rentadora perquè la nostra està molt vella i fa molt soroll. 
Què et sembla Quim?

—Però Quim, on ets?...

7



Primera edició en ePUB i PDF: juny de 2012.

Aquest relat fou presentat en la 15a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2011-2012 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

