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DÓNA I REBRÀS 

PSEUDÒNIM: ASTRID GRIMAU 

Avui n’han vingut dos interessant-se pel Canelo. 

―Marxin ―els dic―. Fotin el camp. 

 En Canelo està perfectament. Només cal mirar-se’l. Amb aquests ulls que 

parlen sols, sense ni un bri de maldat, què volen que tingui? 

 Els veig allunyar-se parlant baixet entre ells, comentant com en soc de 

desagradable. És el que té viure al carrer, senyors, no cal aparentar. 

L’estació és un lloc de pas farcit d’històries. Els hi puc dir millor que ningú 

perquè hi visc. M’hi passo el dia i la nit. Amb en Canelo jaiem durant hores prop 

d’alguna porta, exceptuant, és clar, quan fem les nostres passejades de matí i 

vespre que ens vigoritzen i sustenten ―si l’amo de l’establiment de torn té un 

bon dia i quelcom per caducar―, i quan s’esdevenen les inevitables i 

emprenyadores urgències de caire fisiològic que ens obliguen a abandonar el 

lloc cuita-corrents a la recerca d’un lloc on alleujar-nos. Això potser no calia dir-

ho, oi? Vostès perdonin la franquesa... 

De vegades algun manyac ens espolsa una moneda. Llavors en Canelo 

aixeca una orella i jo obro un ull. És la nostra manera d’agrair-ho. De fet no cal 

que ens hi esforcem gaire, aquesta mena de persones llencen la moneda i fugen 

accelerades. Tot són presses a la vida moderna.  

Hi ha un dia a la setmana, però, que no ens estem a l’estació. Els 

divendres ens ubiquem a l’espai que queda entre la porta del Bar La Plaça i el 

xamfrà. M’escarxofo allà amb en Canelo i espero que arribin els dissortats.  
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I és que ara tinc una nova ocupació: m’he fet voluntari. El pària sense 

sostre, l’ésser que es deixa caure allà on bonament pot i que té com a única 

família i/o pertinença en Canelo ―un gos petaner que aviat farà deu anys i que 

només compta amb tres potes―, es dedicarà a ajudar la gent. I els diré que he 

pres aquesta decisió perquè m’eixorda la vida, i perquè de tant observar el tràfec 

diari per fi he entès que hi ha persones a qui no els faria cap mal coneixem. I ara 

segurament vostès diran: «caram, sí que s’ho té cregut aquest!» Doncs, sí, mirin, 

d’amor propi vaig ben servit, gràcies a Déu. 

El cas és que un dia d’aquests que voltava amb en Canelo buscant un 

forn on tinguessin a bé donar-me un tros de pa sec ―o alguna menja deliciosa i 

inesperada per matar el cuc ben farcida de crema, ai si caigués!―, vaig descobrir 

un local amb un cartell enganxat al vidre on hi venien a dir que orientaven els 

perduts a retrobar-se. I em vaig dir: «Ramiro, se t’ha girat feina». I no és pagada, 

ja ho sé. Però de tant en tant també va bé aixecar-se pel plaer de fer alguna cosa 

pels altres. La vida és un donar i un rebre, i no puc esperar que la dependenta 

del forn m’allargui un bunyolet d’amagat si a canvi jo no faig res per la societat. 

Hi vaig estar tres dies. Sí, em deixaven tenir-hi en Canelo i s’hi estava 

fresquet; però no hi acabava d’encaixar. I, a més, em vaig adonar que cap dels 

qui entrava per la porta frisava per tenir tracte amb mi. Així que vaig recollir la 

meva dignitat i els vaig dir si els faria res que treballés des d’una oficina al carrer, 

que tots plegats estaríem més còmodes.  

Van quedar ben parats, pobres. En realitat aquella colla se’n feia creus del 

trinxa que tenien al davant i ple de vegades em repetien que per força era jo qui 

havia de menester els seus serveis i no pas al contrari. Tanta insistència em 

neguitejava. Jo volia ser a la seva banda, coi. La meva etapa fosca ja ha passat. 
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Superada la pèrdua absoluta de tot allò que ens ofereix seguretat i ens procura 

ganes de viure, estic en condicions de pagar el meu deute. Que com va anar? 

Com van sempre aquestes coses: ràpides. Un dia qualsevol el destí em llançà a 

la buidor i em prengué tot el que tenia. I jo no ho entenia. No comprenia com la 

dona, la feina, la família, se’m giraven d’esquena. He tingut molt de temps per 

reflexionar. I el destí segurament tenia raó. Però en aquells dies lleganyosos la 

voluntat de seguir dret em fugia del cos a rierades, feta de llàgrimes i angoixa. El 

consol vingué de braços desconeguts. Persones anònimes que mai havia vist i 

de les qui no en sabia res em regalaven el seu temps i esforç per tal que jo tornés 

a ser algú. Em trobaren una ocupació de masover, feina que mai havia fet però 

a la que vaig dedicar cos i ànima. Vaig canviar de cap a peus. Diria que em vaig 

tornar agraït. La meva ment em revelava que tot el viscut fins a llavors havia estat 

paper mullat. Era un home nou. L’home que encara soc. Durant deu mesos la 

vida va tornar a ser-ho. Millorada. Diferent. El mes que feia onze el destí actuà 

novament i allò s’acabà. No pas per culpa meva. Havia de ser així. He après que 

no et pots encaparrar contra allò que està escrit, i que tot el que pots fer és 

aprendre’n. Les coses sempre passen per alguna raó, oi? Però com és lògic, 

ningú està preparat per a les sacsejades. Així que quan la segona sotragada 

m’atrapà, vaig córrer com una esperitat a cercar aquella gent com un nen busca 

la mare. Però entre aquelles parets ara les senyores s’hi feien arreglar els 

cabells. El rètol d’aquella perruqueria era als meus ulls tan llampant com feridor. 

I si no vaig caure rodó allí mateix fou pel cadellet de tres mesos que em guaitava 

juganer des del sarró i era tota la meva alegria. Després va patir l’accident, 

pobret. Vaig pensar que me’l mataven... 
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Aquella nit de desgràcia la passàrem a l’estació. Així fou com mica en 

mica aquest indret ha esdevingut la meva llar i la font de saviesa que m’ajuda a 

comprendre com estem fets. Em pregunto per què no som com els gossos, 

nosaltres. Penseu que en Canelo es turmenta cada dia perquè li manca una 

extremitat? Ni ho sap, ell. De seguida s’acostumà a tirar milles fent servir la cua 

de timó. És d’admirar.  

El meu tràngol personal a aquestes alçades de la vida no em sembla tan 

important. Tot té el valor que li donem i jo al passat n’hi dono ben poc. No em 

compensa capficar-m’hi, vet-ho aquí. Ara que el futur també acollona força, tot 

s’ha de dir. Honestament, si em poso a pensar en el que m’espera m’entren 

esgarrifances. El que més em fa cagar de por és que se’m mori el gos. I que 

després d’ell m’arribi a mi el torn i que no hi hagi ningú que m’enterri. Ja veuen 

quin problema, oi? Després de mort, rai. Però, vull dir, que ja no passo les nits 

en vetlla pensant en el que vaig perdre. I procuro no pensar gaire en el que 

s’esdevindrà, tampoc.  Passo el dia mirant cap endavant amb confiança. I això 

és el que m’agradaria transmetre a aquells que ho necessitin. Punyeta, si jo puc, 

pot qualsevol. 

M’he assegut en una cadira i una taula que m’han deixat els de 

l’associació. I m’han deixat posar un rètol fet amb un cartó que hi diu voluntariat. 

L’amo del bar ha sortit un parell de vegades i ha posat els ulls en blanc, però no 

m’ha dit res. Ans al contrari, a mitja tarda m’ha servit un cafè sense que jo li 

hagués demanat. Diu que és la seva contribució al voluntariat. M’agrada molt 

que les persones facin aquesta mena de coses. Pel preu d’un cafè ets a un pas 

de guanyar-te el cel.  
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Els dos primers diumenges no va passar res. Vaig fer hores amb en 

Canelo, allà tots dos, mirant la gent que seia a la terrassa del bar d’esquitllada, 

per no fer-nos els desesperats.  

El diumenge que en va fer tres va aparèixer una senyora grassa, un pèl 

més gran que jo diria, tot i que no ho puc afirmar perquè duia una màscara de 

maquillatge que em confonia. Anava empolainada, car era diumenge, i em vaig 

fixar que duia les ungles pintades de vermell, massa llargues pel meu gust. 

Incòmodes per a fer segons què. 

Se’m va asseure al davant i em va dir si la podia ajudar.  

Vaig fer un cop de cap assentint. Tenia moltes ganes de poder fer alguna 

cosa que valgués la pena. El meu servei de voluntariat estava en marxa i era una 

proesa que em feia sentir extremadament satisfet amb mi mateix. I per començar  

només havia de callar i parar compte, perquè era més que evident que aquella 

dona tenia molta ànsia de ser escoltada...  

He de dir que no soc psicòleg, ni mestre, ni res que se li assembli. Però si 

tens voluntat d’ajudar ja en tens més que suficient. No calen títols per a ser humà. 

La senyora em va dir que estava molt sola. Se li havia mort el marit feia 

un any i tenia els fills a La Sibèria.  

―A La Sibèria? I què hi fan allà amb aquell fred? 

Es va encongir d’espatlles i vaig pensar que, de fet, m’importava ben poc 

el que hi fessin. La senyora em va dir que li feia vergonya anar al psicòleg a 

queixar-se, perquè creia que realment no en tenia motius, i també em va fer 
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saber que tenia un parell d’amigues de la seva quinta, però que amb elles no 

podia parlar de certes coses perquè no l’entenien.  

En Canelo es va acostar a ensumar-la. Feia olor a magdalenes, a pa de 

pessic, o a alguna cosa bona. Les persones de vida sempre fan bona olor. Va 

obrir la bossa i en va treure una galeta grossa amb piquets de xocolata que va 

oferir a en Canelo. La hi va agafar amb molta cura, com un marquès. 

M’enorgulleix com el tinc de ben educat. 

―En vol una? 

No vaig dir pas que no. En Cristòbal del bar encara no m’havia dut el cafè 

―amb la galeteta que fa un diumenge que l’acompanya―, i tenia el poc que 

havia aconseguit per dinar més avall dels peus. 

Em va dir que es deia Maria del Roser, i li vaig dir si li faria res que li digués 

Rosita, que allò de la Maria se m’entrebancava. Va deixar anar una rialleta com 

si tingués quinze anys i em va dir que sí, que val, que d’acord. 

La Rosita és la meva única, com n’haig de dir... pacient? Li he dit que 

adopti un gos, que la protectora està plena d’ànimes per estimar, ja que els seus 

fills estan tan lluny. I mira, no em pensava que em fes cas, però dilluns passat 

em va venir a veure a l’estació amb en Charlie, un encreuament de no sé pas 

amb vés a saber què, que va donar com a resultat un animaló amb fesomia de 

guineu. Duia també un envàs de plàstic ple a vessar de fideus, que només 

destapar i ensumar-ne la flaire em van fer bavejar.   

Saben la última? Fa un parell de setmanes que ja no tinc la meva oficina 

de voluntariat al costat del bar La Plaça. Ara “treballo” a casa de la Rosita. Hem 

fet una associació pròpia, tots dos, oberta a tot aquell que vulgui afegir-s’hi. 
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Atenem a persones que necessiten que els escoltin i tractem d’ajudar-los en tot 

allò que bonament podem. Estem ampliant horitzons!  

Tampoc visc al costat de la porta de l’estació, ja s’ho deuen afigurar. Tinc 

massa feina movent el meu cos d’un lloc a un altre per seguir amb les velles 

costums. Les persones que confien en nosaltres necessiten respostes, i si la 

Rosita i jo no les tenim, hem de buscar-les. He anat a diverses associacions a 

preguntar com s’ho maneguen, i la gent del veïnat que s’ha unit a nosaltres ha 

aportat moltes idees que ens tenen entusiasmats.  

Per cert, dormo a l’habitació del fill petit i vesteixo com el difunt. 

I quan torni de La Sibèria ―el fill, no pas el difunt―, si és que mai torna, 

Déu dirà... 


