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L’enganyifa de l’euro i ”l’home de l’euro”  
 

Ja fa un temps que cada setmana i a vegades més sovint, ve a casa l”home de 
l’euro”. És diu Josep, té 49 anys i és natural d’Antequera i deu ser un dels de la riuada 
d’antequerencs que vingueren els anys 60. Més aviat alt, una mica descurat en el vestir -- 
menys quan porta un vestit amb americana, que ell diu que li ha donat el seu germà, o altres 
vegades que ve afaitat i fa goig -- el pèl de la cara molt irregularment repartit i com que  no 
va gaire ben afaitat, no li amaga una gran i profunda cicatriu que té a la galta esquerre, que 
li va de l’orella fins a prop del nas. Ell diu que li va fer un altre noi amb un ganivet quan tenia 
15 anys i es van barallar. Te un posat de persona soferta, conformada i evidentment amb 
unes facultats mentals molt precàries. 

No té hores ni dies, ve quan ha acabat el tabac, diu ell, i tot allargant la mà ens 
demana un euro per a mantenir el vici. 

- Fumes massa -- li dic sovint. 
- Només un paquet cada dia -- diu ell, amb cara de bon noi i com volent-se justificar. 
- Una cigarreta cada dia és el que hauries de fumar, el tabac no fa cap bé. 
Ell somriu, i si aquell dia no tinc cap euro en el portamonedes i li’n dono una fracció, 

encara que sigui petita, somriu igualment i marxa conformat.  
Estava escrivint aquestes notes mentre prenia un cafè americà, descafeïnat i de 

màquina, a la terrassa del bar on para l’autobús a Barcelona per anar a Olot. A més 
d’esperar l’hora de sortida de l’autobús, també esperava la meva companya que sempre li 
queda alguna botiga per fer. De sobte he sentit una veu que em deia: Que em donaria un 
euro si us plau. En aixecar la vista de la taula, he vist un home d’uns 50 o més anys, sense 
afaitar o amb una barba incipient, cara amable i somrient. No m’he pogut aguantar i la 
riallada ha estat sonora i prolongada. Ell, sense deixar de somriure, em mirava com volent 
dir: i ara a aquest què li passa?, deu estar sonat. Entre rialles li he explicat el què estava 
escrivint i ell m’ha dit molt amablement: 

- És que jo no el vull pas per tabac l’euro, jo el vull per menjar. 
He intentat explicar-li que l’euro ha estat una enganyifa per a tothom. Abans ell 

m’hauria demanat una pesseta, o cap quantitat concreta, i com a molt jo li hauria donat un 
duro, que era molt, i ara resulta que cada vegada que dono un euro són trenta-tres duros, 
com si fóssim milionaris!. 

- Sí senyor! -- ha dit ell -- hem perdut la noció del valor de la unitat de la nova moneda  
Li he donat l’euro i en agafar-lo, ell m’ha donat una moneda i fent esforços per continuar 
parlant bé en català m’ha dit: 

- Vostè em dóna un euro i jo li dono un quart de dòlar -- m’ha allargat la moneda i ha 
marxat tot satisfet. 

Evidentment la moneda no era un quart de dòlar, era una moneda estranya, com 
oriental. Altra cosa és que tingui un valor equivalent al que ell ha expressat. 
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