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L’home de l’euro        (22-01-09) 
 

Fa dies que trobàvem a faltar les visites de l’home de l’euro. La primera vegada que va 
trucar a la porta va ser per demanar un euro. Almenys un dia a la setmana venia, i en obrir-lo 
es quedava mirant-me mentre dèiem algunes paraules. Alguns dies parlàvem més que altres, 
com he explicat en altres ocasions, tot esperant que li donés l’acostumada moneda. 
 

En sentir el timbre he pensat: deu ser ell. La Mariàngels sempre diu que el coneix per 
la manera de trucar el timbre. Efectivament, obro la porta i el veig mirant-me somrient. 

- On eres? Fa dies que no et vèiem – li he dit procurant fer cara de preocupació i tot 
afegint. Aquestes festes et tocava paga doble. 

- Estava malalt, 29 dies – ha dit sense canviar la seva expressió i el seu somriure. 
- I doncs, què t’ha passat, què tenies? 
- Esquizofrènia – ha dit de la manera més natural del món i sense immutar-se. 

  
Tot i saber, perquè es nota, que és un home malalt, en sentir aquesta paraula m’ha 

afectat profundament, però en veure’l tan somrient, he seguit el ritual de sempre com aquell 
que res però sense fer algun dels comentaris acostumats: si li queda més bé una mica de 
barba per amagar-li l’enorme cicatriu de la cara, si va més o menys mudat, i sobretot, que no 
fumi tant. Avui no ha vingut fumant una cigarreta com sol fer o amb la pipa escapçada, perquè 
tiri més, diu ell. 

- Ja vares venir ahir – li vaig dir un dia. 
- Sí, ja ho sé – va respondre sense immutar-se. 
- És que jo no sóc pas milionari – vaig puntualitzar. 
- Sí, ja ho sé – va respondre ell, somrient una mica més.  
 


