
LES PETITES COSES

En homenatge a les parelles dels qui estan privats de llibertats de tota 

mena

Estic assegut en un banc, al carrer, amb els meus pensaments. Cap baix, 

mirada baixa.

Veig passar davant meu un cabàs, un cistell que camina. El sosté una mà 

de pell fina. Aixeco el cap i veig un rostre afable, amb uns ulls de mirada 

neta i la cabellera esbullada. Sí, els cabells molt esbullats.

Deu anar al mercat, penso. S'aturarà a la parada de les verdures, potser, i 

comprarà, jo què sé, patates, cebes, taronges, ves a saber. La verdulera la 

deu haver rebut amb un somriure, ella li haurà correspost amb un altre 

somriure, tindran una conversa banal, però haurà estat un moment plaent,

agradós.

Es dirigirà vers la parada del peix, posem per cas, però abans d'arribar-hi 

es trobarà amb una vella amistat a qui fa molt temps que no veu. Els fa 

il·lusió. L'amiga du un nen de 4 o 5 anys. “Com et dius?” “Em dic Arnau.” Es

posaran al dia: “Com va la feina?” “I la parella?” Recordaran antigues 

aventures viscudes ,parlaran força estona, fins que s'acomiadaran i 

intercanviaran telèfons. Potser no es trucaran mai. Ha estat una trobada 

agradable que li reporta un benestar, se sent feliç. 

De camí cap al peix també comprarà el pa i el vi. Escollirà un bon vi, li fa 

il·lusió. Després s'asseurà a la terrassa, al bar del mercat, a reposar una 



estona i a posar les idees en ordre. Fa sol, està fent un matí lluminós. 

Pensa què farà amb la compra: cuinarà per a la família, convidarà els amics

o potser un amant.

Gairebé de sobte, l'amara una forta sensació de tristesa. Pensa en la gent 

que està sola, que no pot gaudir dels moments plaents que et proporciona

el dia a dia, de les petites felicitats. Pensa en la gent que està en un 

hospital, o en els indigents, els marginats, la gent en solitud que no té un 

entorn favorable. . . o els empresonats. L'inunda una glopada d'indignació 

i, aleshores, decideix que convidarà els amics a dinar i després els 

convençarà de sortir al carrer a cridar. Sí, a cridar contra la injustícia, 

contra la perversió, i contra el cinisme. Sí, cridaran, i cridaran també a 

favor de la llibertat. Libertat, llibertat, llibertat.
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