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Molta gent defuig la rutina i els ritmes estables durant els periodes de vacances; bé sigui viatjant a 
llocs exòtics i bonics a la recerca d’aventura o coneixement; bé sigui acumulant nits disbauxades, 
generorses en sexe i alcohol; be sigui practicant activitats de risc… En fi, m’imagino que en qualsevol 
cas, el que busquen fonamentalment és imprimir un major grau d’intensitat al compàs del dia a dia. Jo 
sóc dels qui contrariament a això, desitgen amortiguar o adormir aquest compàs habitual, minimitzar-
lo. A l’estiu em sento relaxadíssim fent vida sedentària al càmping, aquí a Cambrils, on les rutines, que 
hi són, adquireixen un to molt diferent, s’enquadren en un marc de referències que no té res a veure 
amb els dies de la setmana, la programació de la tele, ni amb els horaris comercials, els neguits o coses 
per l’estil. La rutina de vacances al càmping es nodreix d’un altre tipus de referents tals com les olors 
de carn a la brasa; el gust de sal al matí, el de clor a la tarda; el soroll de xancletes o de manxes inflant 
matalassos o barques; la desertització amb l’èxode massiu cap a platja; l’aroma de Nivea;  
l’overbooking a les dutxes quan cau la tarda i els italians han d’embellir-se a consciència per afrontar 
la nit; el passeig fins a les piques de ramats d’homes vestint “shorts” i carregant palanganes plenes de 
plats bruts; el repic de les boles metàl·liques de patanca… El supermercat és obert indiferentment els 
set dies de la setmana, l’oci s’escampa sense ànsia ni precipitació, omplint cada tombant de la jornada. 
Els símptomes que permeten orientar-te i et situen en un punt concret del calendari desapareixen 
amb una suavitat exquisida. Arribar, muntar taula i cadires, col·locar la roulotte sota un pi, ajeure’s a 
la tombona i deixar discòrrer dolçament vint-i-cinc dies que es confonen tots entre ells, sense avidesa, 
sense traumes, sense anhels.  
 
En condicions normals, és a dir, quan després d’un parell d’hores de vacances caus de ple aquesta 
inèrcia, el cap de setmana senzillament no existeix. Avui però, he tingut ocasió de saber que és 
diumenge. No m’ha molestat retornar a la prosaica consciència d’emparellar els dies amb noms que 
sovint prefiguren l’estat d’ànim, a mig juliol això m’afecta ben poc, però haig de reconèixer que m’ha 
quedat un cert regust de tristor per tot el que comporta pel Jose Manuel, l’home que he conegut fa 
poc més d’hora i mitja al bar del càmping, que avui sigui diumenge.  
 
Jo havia anat a fotre un cafè i a comprar un polo als crius com fem sovint, i m’estava assegut a la 
barra amb la tassa ja buida, quan ell m’ha posat el seu Clipper encès davant dels nassos, oferint-me 
amablement flama per fer xutar el Marlboro que jo tenia encara apagat entre llavis. Li he agraït el gest, 
i ell, suposo que esperonat pel fet de trobar algú no estranger compartint barra, i fent gala d’una 
habilitat brutal per establir vincles de confiança amb passavolants de taverna, m’atreviria a dir que 
gràcies a un abnegat i taciturn entrenament diari, m’ha començat a clavar tot el rollo que li ha vingut 
de gust, o necessitava deixar anar. Ha començat cantant les excel·lències del càmping, la platja, les 
sardinades, les pistes de tennis, el poble, jo no compartia massa les opinions però, en fi, tampoc no li 
he fet notar, sóc diplomàtic, em violenten els desacords gratuïts. Sé perfectament on té situada la 
tenda, valga’m Déu, al bell mig del follon; sé quants fills té; que té uns amics al mateix càmping i que 
a les nits es reuneixen sota la llum voltada de mosquits que penja de la branca d’un pi. Sé també, i és 
per això que m’he assabentat que avui és diumenge, que ell no té pas vacances, que té la família 
instal·lada al càmping tot el juliol i mig agost i que ell hi puja i baixa els caps de setmana, fins que el 
dia dos s’hi quedarà a gaudir d’un descans més que merescut. Cap a les vuit del vespre enfilarà 
l’autopista camí de Cornellà. Per ell demà serà dilluns, es llevarà abans de les sis (és transportista), per 
això parlava tan elogiosament dels encants de la vida desenfadada i lliure d’aquest espai de xancles, 
piquetes, banyadors i sorra als peus. El José Manuel tot això ho viu en constant contrast. Però no ha 
estat aquest el detall que m’ha provocat un cert abatiment. M’ha convidat tan si com no a fer una 
copeta, ja se sap, la noblesa dels pringats, jo finalement he acceptat prendre una cervesa que, 
sincerament, no em venia gens de gust. Ell s’estava fotent un Ponche amb got llarg. Bé, en fi, ha 



continuat resseguint les sinuositats de la seva vida, sòrdida vida, quins collons. M’ha parlat de la feina, 
del barri, del bar de sota el bloc, entre moltes altres coses, però el que més m’ha impactat és que el 
menjador del pis on viuen fa onze metres quadrats. Onze metres. Brutal. Aquest és el detall que m’ha 
deixat definitivament afligit. Encara ara li dono voltes intentant imaginar una vida familiar, el sopar, la 
tele, les criatures, el cansament, tot concentrat en onze metres on, a més cal condensar-hi sofà, 
mobles, taula i cadires …. Claustrofòbic. He pensat en la meva roulotte. No els fa onze metres, cert, i 
hi passem feliços tot el juliol, però no té res a veure, només hi som dins per dormir i cuinar quan no 
tirem de barbacoa. És un tipus provisional de viure, res a veure, res a veure. Onze metres de 
menjador en un cinquè segona vol dir viure literalment enganxat a les quatre parets i als sapastres que 
hu habiten; vol dir fugir al bar ja no per vocació sinó per agafar aire, per fètid que sigui. Per ell el 
càmping ha de representar un salt qualitatiu de modus vivendi, en qualsevol dels sentits. Déu meu, i 
ell m’ho deia tan fresc i somrient. 
 
Prou que m’adono que en el meu, per dir-ho d’alguna manera, sentiment compassiu s’hi encreua una 
jactança deshonesta, s’hi cola un punt d’intromissió injusta i cruel. Qui sóc jo per imaginar que la vida 
del Jose Manuel és una merda?  
 
De fet, molts n’hi deu haver que es mofarien a plaer de la meva humil, austera, potser ridícula felicitat 
al càmping, sempre hi ha models de vida que generen un sentiment de llàstima: allò que a hom li és 
grat, l’altre ho valora com una misèria. És així i no m’agrada gens sentir aquesta mena de pietat 
tenyida d’una certa vanaglòria, és embrutidor, m’avergonyeix, però … onze metres … valga’m … 
 
Avui m’he despertat sense saber que ahir era dissabte, però aniré a dormir conscient, massa conscient 
que demà serà dilluns. Per algú.  


