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És l’estiu. No hi ha escola i havent dinat m’assec al balcó i miro entre els barrots qui passa. 

Fa calor i a aquesta hora el carrer és buit. Sento un carro que puja pels Jardinets i aviat girarà 
per Bonavista. Intento endevinar què hi porta i no em costa gaire fer-ho, ja que dia sí i dia 
també fa el mateix recorregut. Ara el veig. El cavall tiba les rendes a més no poder, li costa 
arrossegar tot aquell alfals que alimentarà a un munt de bestiar. Passa per davant del meu 
balcó i m’arriba la flaira de l’herba fresca, respiro fons i se m’omple el pit de tanta frescor. Ja 
ha passat. El ressegueixo amb la mirada fins que enfila Perill i el perdo de vista. L’olor persisteix 
i esperaré l’endemà o l’altre que torni a passar. Com és que gaudeixo tant d’aquest moment? 

Soc jove. Bé, més aviat petita. Set, vuit anys… Ves a saber, ara no ho recordo. La mare em 
demana que hi vagi, és a l’altre punta del pis, però a mi em costa deixar el balcó. Em torna a 
cridar i faig el ronso, i és que espero el proper; el proper que trepitjarà les llambordes amb les 
seves rodes. Aquest cop el carret dels gelats del senyor Florenci què està a punt de sortir del 
carrer Mozart per trepitjar Bonavista i jo no me’l vull perdre. Les quatre rodes són molt grans o 
així m’ho semblen, gairebé arriben a la meitat de la caixa on conté els gelats. Dues grans 
tapadores de metall en forma de con protegeixen de la calor allò deliciós que guarda. El tendal 
de ratlles blaves i blanques té una faldilla que boleia amb la brisa que bufa suau durant els 
mesos d’estiu els carrers de Gràcia. 

Un nen surt de l’escala de més avall, d’aquella que he sentit a dir hi viuen els més ben estants. 
Els que tenen botiga o negoci al barri. S’acosta a l’home dels gelats i li demana quelcom. Jo 
aguditzo l’oïda però, tot i el silenci, m’és impossible sentir res. Aleshores em fixo en el gelater 
que en una mà aguanta el cucurutxo de galeta i a l’altra aquella mena de cullera rodona que és 
capaç de fer unes boles perfectes. L’introdueix al fons de la caixa on a mi em sembla que hi ha 
un munt d’amagatalls plens de gelats de tots els gustos, i després de remenar una estona pel 
seu interior,hi treu, per fi,una bola de xocolata que encasta amb habilitat a sobre el cucurutxo. 
El nen li allarga la mà amb alguna moneda, intueixo, i marxa cap a casa seva tot llepant la 
cremosa xocolata que li regalima galeta avall. La flaira que ha desprès l’arca dels gelats quan 
l’ha destapat un cop i un altre ha arribat al meu olfacte o això m’ha semblat. 

La mare em torna a cridar i aquest cop no la vull defugir i corro pel passadís fins arribar a la 
cuina on la trobo fregant els plats del dinar. L’escuma del gibrell on ha introduït gots, coberts i 
altres estris sobresurt embolcallant-li mans i braços fins al colze. Em somriu i em demana què 
estic fent. -Soc al balcó mirant qui passa. I el pare? -pregunto- A la feina, ja ha marxat.-respon- 
Jo agafo el tamboret de fusta que tinc per enfilar-me allà on no arribo i l’acosto a l’aigüera a la 
vora de la mare i em disposo a ajudar-la en la seva tasca d’escurar. Ella em mira somrient i em 
fa un petó al cap, allà al mig on hi tinc la clenxa que em separa el cabell acabat en dues trenes 
que cauen a banda i banda de la meva espatlla, i em diu: 

-Saps què Maria, trobo que avui fa molta calor i potser et vindria de gust un gelat. Podries 
mirar si el senyor Florenci encara no ha passat i baixar a comprar-te’n un. Potser un cucurutxo 
de xocolata? Ves, acosta el tamboret al bufet i tu mateixa agafa de la llauna una pesseta. Au 
corre, que no se t’escapi.  


