
MALA FORTUNA 

L’home de la camisa de quadres fa mala ganya. Les línies vermelles no fan joc amb les 

ulleres de pasta que duu, d’un taronja molt viu, però m’és indiferent. Em preocupen més 

les bosses fosques de sota els ulls que cada vidre amplia. De tan inflades que estan, 

sembla que hagin de topar contra la superfície transparent. M’imagino que  s’omplen 

d’aire i més aire i esdevenen dos globus de fira que tiben el senyor fins els núvols. Veig 

que jo tinc l’extrem de la manxa i somric. Inconscientment, he convertit l’home en 

homeglobusocell.  

Parpellejo amb duresa i el torno a mirar de reüll. El tub que fins ara jo subjectava i que 

arribava a l’alçada dels ulls clars de l’home s’ha esvaït. I les bosses, evidentment, tornen 

a presentar l’aspecte original. Tot i això, crec que tenen una tonalitat fora del normal... 

Deu haver tingut un dia atrafegat. M’imagino un despatx petitó, ple de llibreries amb  atles 

i enciclopèdies de l’any de la pera que fa generacions que no són consultats. A l’extrem 

esquerre, hi ha una taula de fusta massissa i calaixos acoblats. Una finestra petita deixa 

veure núvols enteranyinats, i tot fa pensar que ens trobem en un sisè o setè pis. El 

brunzit de cotxes, autobusos, motos i furgons, però, és estrident: el local deu estar ubicat 

en un carrer concorregut i de renom.  

L’home entra al despatx mentre consulta el rellotge i comença a descordar-se els botons 

de l’abric amb l’altra mà. Amb passes més llargues del normal, es planta darrere de la 

taula i es deixa caure a la cadira de coixins sedosos. Però no apunta bé el cul i, arran de 

les presses, aquest es desplaça endavant mentre la cadira pren embranzida cap enrere. 

Mal llamp!, exclama ja a terra i embolicat amb la jaqueta que encara no s’havia acabat de 

treure. Un botó es desprèn i rodola fins al costat de la paperera, just sota la pota dreta de 

la taula. L’home ajup el cap i allarga el braç per recollir-lo, però quan ja el té i es duu la 
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mà a la ronyonada –ja no està per aquests esforços–, la seva testa xoca de ple amb el 

cantell de la taula. Maleeix botó, jaqueta i uns quants sants de noms carrinclons i 

s’aixeca encarcarat.  

El mirall de davant la taula que mai li havia agradat –un marc daurat massa barroc– li 

regala un retrat digne de la família horripilant. Bon començament del dia, pensa l’home. 

Pengim-penjam, s’acaba de treure la jaqueta de color trencat i la deixa sobre l’única 

butaca que hi ha en aquell espai de menys de deu metres quadrats –hauria d’exigir un 

sofà com el de tots els despatxos contigus; mai havia entès perquè els altres sí i ell no–. 

Agafa un mocador del paquet que desprèn una flaire aproximada a la menta i se’l duu al 

cap, just a la línia que divideix front amb entrades. Al cap de poc, ha de rellevar-lo ja que 

ha quedat xopat de sang. 

Després d’utilitzar ben bé la meitat de la caixa, considera la possibilitat d’anar a l’hospital. 

Però li fa tant respecte l’home de mostatxo rogenc, mirada penetrant i corbata de ratlles 

sempre blaves... Agafa aire i mentre una mà subjecta l’últim mocador –que ja comença a 

ser més vermell que blanc–, l’altra truca una porta on una tipografia elegant enuncia: 

Director.  

Al cap de mitja hora es troba en una sala completament blanca amb olor peculiar 

transitada per cadires de rodes, infermers grassos i metgesses amb talons de punta. 

L’home imagina la paperassa que ha quedat per ordenar sobre la seva taula i la llista de 

trucades pendents. S’exaspera però sap que no pot fer-hi res. L’endemà haurà d’entrar 

una hora abans a treballar i oblidar-se del sopar amb els sogres...  

De tant en tant, se sent una veu estrident a través d’un megàfon. La dona de brusa 

florejada del seu davant marxa després de sentir el seu nom: Clotilde. L’home imagina un 

forat i un accent a sobre i creu que hauria d’enviar la seva pensada a la secció de 

jeroglífics del diari local. Però potser no té cap mena de gràcia... 



També desapareix la mare amb el nen de galtes rosades, l’home de mitjana edat amb un 

braç fora de lloc, la vella asmàtica i la dona dominicana que l’acompanya. Quin parell de 

pits, sí senyor. L’home somriu i, per un moment, s’oblida del seu trau i el refotut despatx.  

Finalment, quan la sala ja ha estat ocupada per un seguit de cares noves, el criden. Entra 

en un habitació el doble de gran que la seva, il·luminada i ben perfumada, i sent una 

sobtada enveja cap a la dona de cabells rinxolats que l’examina amb la mirada. Li 

canviaria pel seu despatx sense pensar-ho ni dos segons. Però per fortuna o no, ell va 

triar empresarials en lloc de medicina, i les coses no poden canviar-se com qui obre i 

tanca els ulls. 

Surt del desitjat recinte amb tres punts que se sumen a la col·lecció –barbeta, cuixa i 

genoll– i entra en un bar per fer un mos d’una esgarrapada. Mentre dóna un cop d’ull a 

l’hora, rectifica i creu que l’esgarrapada haurà de conformar-se en ser mitja. Rumia què 

demanar i mira cap el sostre tot deixant anar un sospir de resignació –però aviat baixa la 

mirada, ja que les taques greixoses i la putrefacció general dels aires del local li han 

provocat basques–.  

Com que els andalusos que porten el bar s’ho prenen tot amb una parsimònia 

exagerada, ha de pagar el bikini i menjar-se’l de camí al despatx. Però el pa està més 

ressec que una baguette de tres dies i ha de llençar-lo a la primera paperera que troba –

ni els coloms voldrien aprofitar-lo, es lamenta–.  

Deixant anar blasfèmies a tort i a dret acompanyades per un generós concert gàstric, 

arriba, de nou, al despatx. A l’entrar, més d’un company li dóna un copet reconfortant a 

l’esquena: tots n’estan assabentats. L’home no sap si agrair la xafarderia desmesurada 

de l’agència o titllar-los tots d’hipòcrites... Qui li retornava el “bon dia” cada matí? Opta 

per quedar bé i els explica les seves peripècies fins que percep que ningú l’escolta.  



Fastiguejat, entra a l’oficina. Els papers de la taula han augmentat de volum i les gomes 

de les carpetes estan a punt de petar. La seva tarda es redueix a passar comptes i fer 

trucades amb la marxa més llarga de la caixa de canvis.  

Quan surt de la oficina els fanals ja s’han encès. Li agradaria poder veure les estrelles, 

però el fum de la ciutat ho envaeix tot... Tot llançant mirades fulminants a cadascun dels 

conductors que contribueix a les emissions de CO2, arriba a l’estació ferroviària. S’asseu 

en un dels pocs bancs encara per omplir i contempla com van i vénen els trens de l’altra 

via. Li agrada el xerric de les rodes; recorda el vell tren elèctric que havia tingut de petit. I 

si abandonés el recòndit despatx i es fes conductor? Sempre amunt i avall, moviment 

constant... Els rails, però, no el convencen. Esclavitzen la màquina. Si fos per ell, 

arrencaria amb unes estenalles gegants cada peça de la via i faria que la locomotora 

guiés lliurement els vagons...  

Arriba el seu comboi i deixa passar un parell d’ancians carregats amb bosses de 

supermercat. Com de costum, es queda sense seient. Bé, què hi farem.  

Finalment un lloc queda buit. Davant seu, una noia endollada al reproductor de música 

taral·lareja una melodia alegre. Inconscientment, el peu dret de l’home comença a dur el 

tempo.  

Des dels seients del costat, observo aquell peu neguitós que descarrega tota la pressió 

que ha acumulat durant el dia. La meva mirada el ressegueix de peus a cap i entreveig 

un indici de somriure a la comissura dels llavis. Cinc centímetres més amunt, observo 

com, alegrement, les bosses dels ulls es desinflen mentre emeten un xiulet paral·lel al 

que deixa anar la locomotora. 




