
         o vaig descobrir fa pocs 
mesos, el mateix dia que la Rosó 
i la seva família es van venir a 
instal·lar a la nostra escala.

–Bon dia –va dir la seva mare 
després de tocar el timbre de casa, 
som els nous veïns del cinquè.

–Molt de gust, jo sóc l’Andreu –va 
dir el pare–. Remei, vine, que tenim 
veïns nous!

Aleshores, els pares es van posar a 
xerrar pels descosits, com gairebé 
sempre: que si en aquest edifici s’hi 
viu tan bé, que si tothom està molt 
ben avingut, que si al barri no hi 
falta de res.. . i moltes altres coses 
que ara mateix no recordo.
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l que sí que  
recordo com si fos ara 
és que, de cop i volta,  
de darrere les cames  

de la dona, va

una nena de la meva edat

     amb un nas molt bufó.

I  un instant després, aquell                          ja em picava.N SA
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            olta gent ni s’ho 
imagina, però que et 
piqui una altra persona 
és un bon maldecap: 
d’una banda, faries el 
que fos per acostar-t’hi 
i gratar-la sense parar, 
però de l’altra, saps 
perfectament que, si  
ho fessis, tard o d’hora 
te’n penediries, i potser 
fins i tot deixaries de  
veure-la una temporada.
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        s per això que, tot i 
que la Rosó i jo anem al 
mateix col·legi, mai no fem 
el camí plegats: quan, de 
bon matí, sento que baixa 
per les escales, sempre 
espero que passi de llarg 
abans de sortir; i si la trobo 
caminant pel carrer, canvio 
de vorera o faig veure que 
miro un aparador, i quan 
l’he perduda de vista, 
continuo com si res; i a 
l’escola, sempre vaig amb 
els ulls ben oberts per no 
trobar-me-la al pati, ni a 
la biblioteca, ni a la sala 
d’informàtica.. .
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