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setmana. No deixo el pot de vidre amb el peix, que malgrat els
moviments, està estàtic i sembla adormit.
Tot esperant dins la porteria i mirant el peix de color taronja, sento
el sereno que pica amb el pal i va donant l’hora. La mare arriba amb
el 600 verd i carreguem. Els dos germans darrere, la mare al volant
amb els cascos posats escoltant les seves músiques que la
transporten a mons desconeguts, i jo de copilot d’avituallament.
Pels carrers quasi no hi ha cotxes, i tot agafant la Meridiana arribem
a l’autopista que ens porta cap a la Costa Brava. Estic ben atenta,
quieta, sense moure’m, aguantant tot el muntatge musical, l’aparell
de cassetes i els cables dels auriculars de la mare que s’aguanten
pels pèls. De tant en tant, la cinta s’enganxa i l’haig de treure i amb
un boli tornar-la a enrotllar.
De cop i volta, un gran xivarri a la part del darrera. Els germans que
s’han començat a barallar no sé per què. Ja sabem el que hem de
fer, baixar les finestres i esperar que amb el fred es tornin a dormir.
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