
Capella de la Mare de    
Deu dels  Desemparats 

  

Passeig abans, ara és per a 
tot. 3 hores atrapat            

            
L’Air Bag va ser la 

salvació de la “xofer”  Víctimes: arbre, farola i jo, si hi hagués estat                                                                           

 esteve@roure.cat    
 http://roure.cat/historia-catalunya.pdf  
                           
4/08/2020  nº 187                        PARAFRASEJANT   
 

Els viatges i l’enveja      24-05-03 
 
Tornava de tirar una carta a correus, la de recolzament a Joan Laporta, precandidat a 

president del Barça, i tot pedalejant pel carrer he trobat un matrimoni amic que anava a peu i 
en la mateixa direcció que jo. Ell anava amb l’americana a les espatlles sense enfundar-se les 
mànigues, actualment ben poc corrent. Li he fet el comentari corresponent i ell m’ha ensenyat 
diferents formes de portar l’americana per persones ja desaparegudes. 
  Ella no s’ha pogut estar de dir-me, amb cara de gran satisfacció: 

- Anem a fer un creuer. 
- Molt bé -- li he contestat jo -- que us provi. 
- No et fem enveja? -- m’ha preguntat ell, tot i que sap la meva poca afecció als viatges. 
- De cap manera -- ha estat la meva resposta, mentre que de nou comentava la poca 

gràcia que em fan els viatges. 
Moltes vegades m’he preguntat per què serà que tantes persones volen o els agrada 

que els altres els envegin? Penso que molta gent té pocs recursos, i en dir recursos no em 
refereixo als econòmics, sinó als personals, i fora de les obligacions del treball no saben com 
passar el temps, no tenen ocupacions que els il·lusionin. Per a ells la vida és una rutina i una 
de les maneres que tenen per sortir-ne és fer viatges. Els viatges, com he comentat moltes 
vegades, poden ser molt llargs, poden rendir molt, ja que solen ser motiu de conversa abans 
de fer-los i després en explicar-los amb tota classe de detalls, i si veuen que els altres els 
tenen certa enveja, els causa una gran satisfacció; sentir-se envejats, sembla que per a ells 
és una satisfacció única, incommensurable, impagable, quan en realitat haurien de sentir-se 
culpables d’haver provocat un sentiment que fa desgraciades a tantes persones. 

M’agraden les persones que no presumeixen mai de res, solen ser les més intel·ligents 
i sàvies, són les que més ens podrien alliçonar i alhora les més modestes. Recordo haver 
comentat una vegada a una noia jove: “No s’ha de fardar mai de res”. I ella em contestà: “Per 
què no? Si es pot!”  A mi, no em va agradar gens la seva resposta, si més no fou imprudent, 
perquè no tenim mai cap seguretat de que del que fardem no ens n’haurem de penedir a 
l’endemà. 

No pregunto mai com els ha anat un viatge a amics que sé que han tornat d’una 
d’aquestes passejades, doncs jo no tinc pas obligació de saber que han estat fora. Aquesta 
vegada que sí saben que jo n’estic assabentat, hauré de preguntar-los com els ha anat?  
 


