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Quan vaig pel carrer, sovint m’agrada observar a la gent; són com els personatges de la meva
novel·la. Un petit gest o tan sols la seva manera de caminar amb fa pensar si potser aquella
persona viu en parella o si està sol, si treballa en una feina que li agrada, si té bon caràcter o si és
una mica prepotent, però en definitiva em pregunto si veritablement són feliços.

Conèixer gent d’altres llocs, poder saber con viuen és quelcom que m’apassiona. Fa poc vaig
tenir l’ocasió de parlar amb una noia argentina, només feia quinze dies que s’estava a Terrassa.
Tots ja sabem pels mitjans de comunicació la difícil situació que es viu en el seu país, i quan em
va explicar que tenint una carrera universitària, un bon lloc de treball i sou, molts dies no podia
donar al seus fills un got de llet. Em vaig adonar llavors que els seus problemes estan més aprop
meu, també em va explicar que fins i tot els petits corrien perill pels carrers venint de l’escola.
Aquí es troba molt feliç però a la vegada l’envaeixen sentiments de tristor i ràbia per tot el que
tenien i que ja no tenen, i per deixar enrere molts records i família que trigaran a tornar a veure.

El que m’agrada de parlar amb la gent és conèixer el seu dia a dia, entendre el que els agrada i
també el que els preocupa. Un lloc que em va sorprendre, va ser el País Basc, m’imaginava que
vivien amb por. Hi vam viatjar un cap de setmana, juntament amb altres amics , volien veure
tot el més maco. Sobretot volien veure El Guggenheim, que ens va agradar, però realment
m’ho vaig passar molt bé parlant amb le gent d’allà, que ens van ensenyar la ciutat. Anavem
xerrant pel centre ple de carrerons antics i estrets on floreixen les tavernes  habitades
majoritàriament pels joves barrocas, com ells els hi deien, i jo els vaig preguntar si tenien por ,
em van explicar que en absolut , i que els mitjans de comunicació magnificaven el problema,
que ells estaven tranquils. De  sobte un furgó de la Ertzaintza va aparèixer i a continuació
aquells homes carregaven de pressa les seves armes , protegits amb un enorme casc i un escut,
hi havia aldarulls en una taverna propera, els joves radicals se sentien cridar . Per uns moments
ens va envaïr el pànic , voliem fugir d’allà com fos, però de seguida ens vam adonar que la gent
seguia passejant tan tranquila i els nens saborejant el gelat d’igual manera, ells ja hi estaven
acostumats.


