
  

 

Una història inacabada en temps de confinament 

 

 Després de tres setmanes, era el primer dia que sortia. Havia esgotat tots els 

queviures del rebost i necessitava omplir-lo de nou. Vivia sol, no necessitava massa, les 

quatre coses bàsiques per a aguantar tres setmanes més de confinament. 

 Quan va traspassar aquell estret portal va tenir por. Només feia un any d'aquell 

infart i el seu cor encara estava dèbil. L'altre dia, en la televisió, un home a qui no 

coneixia de res li va dir que pertanyia al grup de risc. A un altre programa, dos tertulians 

li varen dir que tot era ple de virus. Però qui manava en aquell moment era el seu rebost 

buit. Ho havia de fer. 

 A mesura que s'acostava al supermercat, la por augmentava, caminava amb 

tensió. Mirava al seu voltant contínuament. Els batecs se li acceleraren. 

 Quan va caure i no s’aixecava, alguns es va començar a preocupar.  N’hi havia 

que amb el cap enlaire no es van adonar de la seva presència, altres, malgrat el veren, no 

gosaven a acostar-se. Distància de seguretat, en deien aquells homes de la televisió, que 

discutien si havia de ser de dos metres o només d'un i mig. 

 La preocupació anava augmentant quan aquella dona major va cridar, quan va 

aparèixer un policia jove amb una mascareta, i quan la sirena de la primera ambulància 

s’escoltava al fons, encara molt llunyana. 

 Ara sí que la curiositat de la gent (i vull pensar que la preocupació) va ajudar a 

formar una gran rotlada, allà enmig de l’acera. Una circumferència quasi perfecte de dos 

metres de radi (o tal vegada d'un i mig) 

 Els pocs cotxes que circulaven es returaven i l’ambulància s’havia de fer un lloc 

entre ells. Els infermers s’havien de fer un lloc entre els humans embadalits. 

 Quan el posaven sobre la llitera, va començar a reaccionar. Ja duia un sèrum 

enganxat al braç i una mascareta d’oxigen. Sabia ben bé on era, d’on venia i on anava 

abans de caure, però no sabia per què estava en horitzontal en aquell moment, què feien 

aquells infermers amb les mascaretes, per què la gent el mirava i, sobretot, per què 



  

 

aquella dona plorava. 

 No podia xerrar, tampoc gesticular, no es podia moure. El ficaren dins 

l’ambulància. Era conscient de tot. Estava bé. Se sentia bé. Hauria volgut aixecar-se, 

demanar al conductor que s’aturés, botar de l’ambulància i anar-se’n al supermercat. 

Havia d'omplir el rebost. 

 El renou de la sirena el molestava. Notava els clots del carrer. Estava fermat i, a 

més, les mans dels dos infermers el subjectaven a cada sotrac. 

 Xerrava, però entre el renou exterior i la mascareta d’oxigen, no se sentia. 

 En aquell moment la gravetat va desaparèixer, tot flotava, tot volava, tothom 

s’enlairava durant unes dècimes de segon. Llavors tot topava amb tot. Tot el copejava. 

Hi havia desordre total. Líquids, sang, ferros,… 

 L’ambulància va fer tres voltes de campana. Llavors tot era silenci. A la fi, la 

sirena s’havia aturat. Els infermers ja no el subjectaven, ja no duia mascareta, ni sèrum, 

ni estava fermat. Ara, a la fi, podria anar al supermercat on l’esperaven. 

 Les portes estaven obertes, tot feia olor a fum i a benzina. Va sortir com va 

poder. Molt de llum, va quedar enlluernat. La sirena d’una ambulància s’escoltava al 

fons. 

 Va començar a caminar fins que dos guàrdies civils l'aturaren i li digueren: 

¡Alto! ¿Dónde se cree que va? 
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