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Estar o no estar. (a casa) 
 

És molt freqüent que les parelles tinguin gustos, preferències, tendències o el que 
sigui, ben oposades, i això pot semblar ben estrany, però si tenim en compte que de petits ja 
ens ensenyaven que en electricitat: pols oposats s’atrauen i pols iguals es repel·leixen, 
haurem d’acceptar que és molt normal que sigui tan freqüents aquestes grans diferències en 
la composició de cada parella i que les diferències a vegades siguin tan acusades, que fins i 
tot en molts casos ens sembli inversemblant que aquestes parelles s’hagin format i 
segueixin subsistint. 
 

Penso que l’explicació és ben senzilla: l’enamorament, que és un fenomen 
inexplicable, no sol ser mai fruit d’un estudi o d’un profund coneixement mutu entre dues 
persones de diferent sexe. En els temps actuals això de diferent sexe ja no és 
imprescindible, i, si seguim en termes elèctrics, és incomprensible que dues persones del 
mateix sexe s’atreguin, pot ser que això faci que considerem la homosexualitat un fenomen 
antinatural. 
  

En un dinar a can Gustí amb quasi tots els néts i sobrevinguts  de ca l’Arturo, s’ha 
parlat d’una parella en què ell tot el dia era fora de casa seva i la seva companya, que li 
agradava més estar a casa que fora, sovint és lamentava que no sabia mai el company on 
era; vaja, que si en un moment determinat l’hagués necessitat amb urgència no hauria sabut 
mai on anar-lo a buscar. 
 

L’home es va morir i els companys, amics i familiars anaren, com és costum, a donar 
el condol a la viuda i ella feta un mar de llàgrimes i tot sanglotant els deia: 
- A.. a.., al ... menys ara, sa ... sabré sempre on és!. 

 
                     


