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El rebombori del Museu Nacional d’Història de Catal unya 
  
Organitzat per Òmnium Cultural hem anat a Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya per 
assistir al concert d’en Raimon, el socarrat. A tots els de Xàtiva els diuen socarrats, per 
causa d’en Felip V, que feu cremar la ciutat infidel en la guerra de successió. 
 
Després d’una visita a l’Aquàrium hem anat a dinar al restaurant que hi ha a l’últim pis del 
Museu d’Història de Catalunya. Després d’un àpat força acceptable, ens hem disposat a 
tornar al punt de reunió per agafar l’autocar i anar al Teatre. Com que ens sobrava temps i 
després de dinar va bé fer una becaina, hem buscat un lloc adient en el mateix Museu per 
tal de satisfer la nostra “necessitat”. Baixàvem per l’ascensor i sortint a cada pis per tal de 
trobar un lloc adient, fins que en el primer, en tombar després de la sortida de l’ascensor ens 
estava esperant un sofà que era una vertadera temptació; ens hem escarxofat bé i la 
clapada ha estat de campionat, tant jo com la Mariàngels. 
 
No sabem quant temps feia que dormíem plàcidament quan ens hem despertat al so d’unes 
veus més aviat fortes, cridaneres, multitudinàries, que venien de la planta baixa i d’alguns 
pisos.  En arribar a la planta baixa, la de la sortida, el porter ens ha demanat d’on veníem i 
en dir-li que veníem del primer pis, ha fet una expressió d’alleugeriment. Les veus que ens 
havien despertat eren les del personal del museu: ens havien detectat per les instal·lacions 
de l’alarma i no ens trobaven. Vet aquí el rebombori que ens havia despertat. El Museu era 
tancat i les alarmes marcaven la presència de dues persones.      
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