
 

 

Una altra ronda? 

 

I 

«El veus a l’Enric? Allà tot sol a la barra del bar. Fa una estona que l’he vist baixar del 

cotxe. L’acaba d’estrenar. Ja ha deixat aquella carraca bonyeguda. Ara sí que 

enlluernarà les noies. A qui deu esperar? Que n’és de murri! Va, anem a prendre una 

cervesa i a fer una volta per veure el panorama. Buf, quines noies! Són les de dissabte 

passat? Mira, que l’Enric s’hi atansa. Què els deu dir? Eren les que esperava? La 

rossa és esplèndida, quin tros de dona! I ara tots a beure. I nosaltres, ens hi apropem? 

Que no, que se’n van. Es torna a quedar sol. Ara un altre cubata. S’hi atansa en Cinto. 

Què deuen tramar? En Cinto sempre va mamat. No sé com l’aguanta la seva xicota. 

No, què em dius? Que han trencat? Des de quan? Com criden, però amb aquesta 

música no entenc res. Que fan una altra ronda, l’Enric i el Cinto? Aviat estaran pets, 

si no n’estan ja». 

 

II 

«Ja són les set? És que ja no m’aguanto de son. Noies, cridem un taxi? Ep, Maria, 

aquell no és del teu poble? Me l’han presentat i tenia unes ganes de rotllo que flipes. 

Que pesat! Me l’he tret de sobre com he pogut. I després l’he tornat a veure tot sol, 

només amb la companyia d’un cubata. Enric, es diu, oi? Mira, ara surt. Es dirigeix cap 

al cotxe. Però si no s’aguanta dret. Què vol fer? Mira com baixa les escales, 

tentinejant! Però no només ell va així, vols dir que algú està serè d’aquí? Quants 

cubates t’has fet, tu? Ara remena per les butxaques. No és lleig, però és tan pesat! 

No entenia res del que em deia, entre la música i que m’anava apartant perquè ja li 

veia les intencions. Però quin cotxe més guapo, sembla nou. Què dieu, que abans 

tenia una carraca tota bonyeguda?  Llàstima de cotxe nou!» 

 

III 

«Tu sí que matines, Tonet! Et deu passar com a mi que sembla que em creixin les 

punxes al llit. Tanta son que tenia de jove, quan m’havia d’aixecar al clar del dia per 

anar al tros. Ara que puc dormir tot el que vull, tu, ni un bri de son. I això que no vaig 

a dormir aviat, ja són ben bé les dotze tocades. Sembla que tingui un rellotge a dins 

 

Als meus pares, que per preservar la 

seva memòria vaig descobrir el plaer 

de l’escriptura. 



en comptes d’un marcapassos. Abans de les sis ja tinc els ulls oberts i després de  

donar uns quants tombs al llit, m’aixeco i tan bon punt obren el bar, ja em veus aquí, 

a fer un cafè. En Pep em diu que em donarà les claus i que l’obri jo perquè la majoria 

de dies ja l’espero a fora. Ja li faria el favor, ja, però aquella persiana que té tan pesada 

això sí que no podria. Tant que havia carregat i ara les coses més lleugeres em cauen 

dels dits.  A tu també et tremolen les mans? És l’edat, Tonet. Mira, quina colla de joves 

hi ha a la plaça. Cada diumenge n’hi ha més. Avui sembla que tindran bon dia. El cel 

està clar i quines bicicletes! Jo també en tenia una de jove, perquè una temporada 

vaig treballar a la carretera. I era lluny del poble, no hi podia arribar a peu, deu hores 

a preu fet. Tu també hi vas treballar a la carretera? Ah no, que vas ser dels primers a 

marxar a França, a les mines de talc. 

Mira, aquell que baixa la costera no és en Damià, el fill de cal Roig? Ara van ben 

equipats els ciclistes, mallot, casc, guants.  I a passejar. Quanta colla són avui? 

Guaita, també hi ha noies!  Aquella que acaba d’arribar no és la teva veïna, la Magda 

de ca Maicalles? Ah! Que no la veus bé? I quan t’han d’operar de les cataractes? No 

sé com goses sortir així al carrer, Tonet. Algun dia prendràs mal». 

 

IV 

«Aquesta pujada, que n’és empinada! Avui estic una mica baix de forma. Que si feia 

setmanes que no venia? Només un parell. És que he estat d’exàmens. Mira aquells 

dos, en Damià i la Magda. Tota l’estona que pedalen junts i sembla que no paren de 

xerrar. Jo diria que se la vol lligar. En Damià al vespre se’n torna cap a Barcelona, oi? 

Aquest sí que fa una bona carrera, arquitecte com el seu pare. Quan acabi sí que 

tindrà feina. No com nosaltres que haurem de fer allò que trobem. Que ja estàs enviant 

currículums! Però, quan et falta per acabar? Ja estàs amb el màster? Sort que a casa 

teva teniu diners. Jo no sé d’on els trauré, si en vull fer. Però diuen que sense màster 

no pots anar enlloc. Ja començo a fer-me la idea de marxar a Londres a treballar. Que 

a Londres amb el Brexit ho tindré difícil? Bé, m’és igual. Qui diu Londres, diu França, 

Suïssa… Alemanya, no; que no sé un borrall d’alemany. Però tant amb l’anglès com 

el francès em defenso prou bé. 

Què diuen, que volen aturar-se a l’inici del camí de ronda per contemplar el mar? Que 

allí esmorzem? Bé, el que vulgueu. Un dia hem d’anar amb més temps i deixar les 

bicis i fer el camí de ronda peu. M’han dit que és preciós». 

  



V 

«Els diumenges de matinada són horrorosos. I els dissabtes i els divendres també. 

És que cada cap de setmana tenim més feina. Però que coi es fot la gent? Diuen que 

no ha parat, que s’ha donat a la fuga. Uns joves ciclistes tan tranquils gaudint de la 

natura i un borratxo que se’ls emporta per davant. Al noi no hem aconseguit reanimar-

lo. A ella ja se l’ha endut l’helicòpter cap a Barcelona. Què dius, que el coneixies? 

Que havies anat amb ell a l’institut? Per això avui et veig tan pàl·lid. Tu que sempre 

tens coratge per a tot. Es veu que s’havien endarrerit del grup. Els altres només han 

pogut anar a auxiliar-los i són ells els que ens han trucat. Ella amb sort se salvarà, 

però al noi l’ha agafat de ple. Te’n recordes com es deia? Que el seu pare era 

arquitecte, que era el primer de la classe; només això et ve a la memòria. Ara vindran 

els mossos a veure si troben rastres del cotxe per identificar el responsable. L’assassí 

en diries. Ja, però això ja no és feina nostra. Nosaltres hem fet el que hem pogut. 

Poca cosa, dius? Que avui no hi havia controls d’alcoholèmia? Potser ja havien plegat 

el dispositiu perquè n’acostumen a fer, tot i que la gent la sap llarga. Entren per camins 

per esquivar-los i després tornen a la carretera. Te’n recordes d’aquella noia que la 

van treure del canal? Doncs diuen que havia agafat aquell camí per evitar un control. 

Ja veus, de poca cosa li va servir. I ara a veure si tenim un matí tranquil i no hem de 

fer més sortides. Que no et trobes bé, que t’has impressionat massa. No et cal dir-ho 

perquè fas molt mala cara. Pensava que estaves curat d’espants, però en realitat quan 

trobes algú que coneixes et deixa molt malament. Però no ens hi hem d’encaparrar si 

no, no treballaríem. Hauríem de buscar una altra feina i tal com està la cosa… Que 

n’hi ha que han entrat en depressió? No ho dubto pas. La nostra feina és molt dura, 

però és el que hi ha. Cada feina té el seu. Pitjor els enterramorts. Nosaltres encara en 

podem salvar algun. Pensa en la noia, potser se’n sortirà. Hem arribat a temps. Potser 

d’això en dependrà la seva vida». 

 

VI 

«Ja t’has assabentat del que ha passat, Tonet? Te’n recordes del jovent que hem vist 

aquest matí amb les bicis? Doncs diuen que un borratxo se’ls ha tirat a sobre. S’ha 

donat a la fuga, però es veu que ja saben qui és. Es diu Enric. La meva neta m’ha dit 

que el coneix, que acabava d’estrenar el cotxe. Es devia passar la nit bevent i ara ha 

portat la desgràcia a dues famílies. Bé, i per a ell si n’és conscient també serà una 

desgràcia perquè carregar amb la mort d’algú... Els  pares del Damià deuen estar 



destrossats, fill únic, tan espavilat, amb un futur brillant esperant-li... I la Magda, a 

veure si se’n sortirà i que no quedi esguerrada, perquè tan jove. Jo quan surten les 

netes de festa no estic tranquil. Si fos per mi, no sortirien; però la meva filla és massa 

tova, diu que bé s’han de divertir. No sé quina diversió troben en acabar tots borratxos. 

Com ha canviat el món, Tonet! » 

          

 


