
PENSAMENTS QUOTIDIANS 
 
I 
 
Ja era primavera però el cap de setmana s’havia acabat i començava una 
setmaneta que prometia ser moguda a la feina. Des que estava a la direcció del 
departament de transports, semblava que li faltessin hores, que participava en 
una cursa d’obstacles, i les trucades, a totes hores amb el telèfon traient fum... 
quin estrès!  
 
Ufff! Quin mal de cap! No fa tant, després d’uns quants gin tònics, de dormir 
fora de casa en boníssima companyia,... en fi, d’una nit boja com la d’ahir, una 
bona dutxa ho solucionava tot. Ja no!  
 
Avui gran elegància, reunió de caps de departament! 
Amb els pantalons i la jaqueta gris, la camisa rosa. A més, aquells pantalons li 
quedaven fantàstics. Com havia rigut el dimecres passat quan, en sortir del 
despatx del Jordi, es va girar i se’l va trobar fent-li una repassada de dalt a baix 
amb uns ullets... 
 
Sort que avui sortiria a l’hora en punt, tenia hora al ginecòleg.  
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II 

 

Sovint pensava en la vida tan diferent que portava des que havia deixat 
l’empresa. No sabia si l’enyorava o no. Allà tot era córrer, llibres d’economia, 
objectius, resultats,... i ara també però diferent. 
 
I és que quan pensava en l’agenda del dia, s’ensopia. Portar el Jordi al cole, la 
llista de la compra: salsitxes, iogurts, arròs, fruita, lleixiu, detergent,... Miraria de 
trobar aquella carn tan melosa per fer les mandonguilles, aquelles que mai eren 
tan bones com les de la mare, tot i fer-les amb amor. 
 
També pensava que, segurament, la mare del Pol proposaria al grup de la 
classe anar a fer un cafè, com cada dilluns. Avui diria que no. Era avorrit parlar 
sempre del mateix, dels seus problemes, com si fos l’única persona que en 
tingués! 
 
Després d’aquestes cabòries sempre acabava pensant que ser pare era el 
millor que li havia passat a la vida! 
 

 
 
 
 
 


