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-

petites, simples, quotidianes que, és ben evident, s’han anat 
acumulant i, ara mateix, i només per posar dos exemples 
banals de la situació, té una muntanya de roba per rentar 
i res a la nevera per sopar. I, parlant d’això, es diu, haig de 
sopar ràpid, ja que entro de servei tres quarts d’hora més 

Quina falta de... Ara que... No. Matem-ho. Res, tot plegat, 
collonades. No em fem un drama. Anem a la teca. I, davant 

tripa ben escalfada amb tupí, sense microones, que llavors 
tot té el mateix gust, mitja barra de pa i dos gots de vi, fet i 

carajillo ja el faré des-

de la tarda i no he dinat. Bé, això té bona solució. Enlloc 
d’una en seran dues, de llaunetes ben calentones, i la barra 
de pa sencera». 

-
calitza una, arrugada però neta. Comptat i deba  tut, pensa, 
tant li fot, doncs, ha d’anar a sota del polar i de l’anorac... 
Cap a tres quarts de deu ja és al carrer. Fa tramuntana, 

-
segueix arribar a la comissaria en un estat acceptable. Pels 
cabells no hi ha problema: és calb com una síndria. Al llarg 
del camí no ha pogut evitar que els seus ulls miressin en-
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llum i deixant escapar petites i càlides imatges, escenes 

Ben abrigadets a ca sa, sense haver de patir per a res i jo 
aquí, al carrer... Ara que... no penseu pas que ho teniu tot 
fet, a la vida. Qualsevol dia la dona us fotrà el camp amb 

Finalment arriba a la feina. Quan entra, els de tardes 
estan sortint per la porta, rient i comentant les quatre mi-

Només falta que el pallús del caporal em foti de parella 
amb un d’aquests gamarussos que han sortit de Mollet del 

-
sin o com cony es digui...».  

L’Ajuntament feia uns anys que havia fet unes depen-
dències noves, de disseny, impersonals, semblants a les co-
missaries dels Mossos, i en les quals hi havia una fantàstica 
Sala de Relleus. Malgrat això, els torns de nit i els corres-
ponents als dies festius, és a dir, quan no hi havia coman-
daments presents que passessin de caporal, els relleus es 
feien a la Sala de Descans, com s’havia fet tota la vida, amb 
el cafetó de màquina a la mà, fumant i asseguts a les taules 

-
ria de l’armer, s’hi dirigeix, treu un tallat i encén el primer 
Farias de la nit. Adorava estar de nits: podia escoltar els 
partits amb el transistor, fumar a dins del cotxe patrulla i 
entrar tranquil als seus bars preferits. Una de les coses que 
més valorava de la Creació era que Déu Nostre Senyor, en 

nocturnes.
Ara, davant d’una manifestació menor del comanda-

ment, és a dir, del caporal Juan Vicente Palomares, en Palo-
mu
què serà de la seva vida les properes hores. Com que l’altre 
guàrdia veterà del torn havia trucat, a mitja tarda, dient 
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que tenia remenament de panxa a causa de l’allioli i de les 

en Palomu, que sabia perfectament el pa que s’hi dona va 
a dins d’un cotxe patrulla, no volia deixar l’agent nou a les 

desgraciar al jove policia per sempre més. Sobretot si co-

la seva santa glòria» o amb conferències sobre funció po li-
cial aplicada, plenes de frases mítiques com «xicot, no corris 
que, de tot això, d’aquí a sis o set hores, ja no en quedarà 
res» o la també molt comentada «si el seu destí natural és 
aparcar malament, no vulguis anar en contra dels astres, 
deixeu-ho estar. Tot està escrit» , sense oblidar les celebra-
des «el detingut no s’està cagant en la puta mare que t’ha 

poca co sa, qüestions del segle que no ens han d’immutar» i 
«amb aquest govern tot va pel pedregar i no hi ha més cera 
que la que crema. No vols pas un carajillo

i, per acabar d’arreglar-ho, el collons d’en Palomu no ha 
dit a quina hora farem l’esmorzar... Ara que, tampoc no 
he portat res; tant li fot, passaré després a buscar un en-

molt bé.» 

de «la setena paraula» i entra. A aquella hora el local està 
mig buit i han començat a escombrar el terra. Demana el 
carajillo i encarrega un entrepà de pa amb tomata i per-

de ser un consumat expert en teoria policial comparada, 
gràcies a llargues hores amorrat al televisor i a la cervesa 
mirant CSI, Hill Street Blues i Policies de Nova York, sap 
que cal entrar als bars, interactuar amb la gent, donant 
així oportunitat a la comunitat de parlar, d’agrair l’herois-
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i patrulla. 
Desinteressadament, sense presses, amb plena cons-

ciència que el temps, qualsevol temps, no té gaire impor-
tància i que potser en realitat ni existeix, el vehicle po licial 
gira cantonades, consumeix avingudes i llença els minuts, 

-
siva, «potser sí que he menjat massa pot-i-tripa», pensa 

pantalons és trencat per taques de cendra blanca i per ar-
rugues sense cap color, mig amagades per la foscor i ten-

ràdio.
Les úniques tres telefonades, en dues hores de servei, 

corresponien a un captaire conegut, quasi de plantilla, que 
s’havia adormit en un caixer automàtic i que en roncar ha-
via espantat una noia; dos acompanyaments a la farmàcia 
de guàrdia, primer un xumet i, més tard, uns bolquers, i una 
queixa per un aparell de ràdio amb massa volum. El mes de 
desembre, en la seva nit número divuit, era fred, un pèl boi-
rós i obertament solitari.

A la resta del dispositiu policial de servei la situació 
era homologable. A la central de comandament el telèfon 
s’entestava a restar en silenci i un petit aparell de ràdio 
de pi les, agafat d’objectes perduts, intentava a dures pe-
nes animar la nit. L’operador de servei mirava una i altra 
vegada el gruixut llibre que tenia al davant, el qual venia 
d’objectes més abandonats que no pas perduts, i pensava si 

-
tar-ho, per començar a llegir les Memòries d’un soldat del 
Reich del mariscal Klaus Von Apfelbaums und Bienenwei-
sel. De moment només el mirava.

A l’altre vehicle de servei el caporal del torn, el Gran 
Palomu,
que s’havia lliurat a la son més absoluta, obviant totes les 
seves obligacions i responsabilitats, sota l’aprovació i alegria 
del conductor, que s’estalviava d’aquesta manera el discurs 
de rigor, i quotidià, sobre el deplorable estat de la lli ga de 
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futbol i la conveniència de prendre severes mesures, com 
decretar-hi la llei marcial. Cops de cap de nord a sud, cops 
de cap d’est a oest, el caporal anava i venia de la conscièn-
cia a la inconsciència.

Decididament tot era fosc, gelat i un punt harmoniós.

a sentir com una força terrible i misteriosa l’estira cap al 
seu interior. Res místic, diguem-ho des d’ara mateix, ni cap 
introspecció involuntària fora d’hores, només és una diges-
tió molt pesada, pesadíssima. De sobte, veu com no acaba 
de veure bé els límits dels carrers ni pot girar una canto-
nada sense pujar a la vorera amb la roda de darrere. Es fa 
necessari parar un segon. No pot més. Son, només té son. 
La plaça de la Palmera és un bon lloc per aclucar els ulls 
un instant, el temps just perquè passi aquesta passió de 
son. Ho fa. Però encara que ha tancat els ulls un moment, 
només un moment, sap que l’estan observant. No li dó na 
importància. Ara, de sobte, ha sentit com algú s’acosta va 
al cotxe patrulla. Però tot li pesa massa, els ulls no poden 
obrir-se de cap manera. Ell sap que és un guerrer i que la 
nit urbana és dura. No es pot deixar sorprendre. No. Són 

Aquell cap fosc i negre, més estret a la base i que es va ei-
-

ràncies, una a cada costat, en angle, les dues armes mortals 
de necessitat de la criatura, on té el verí mortal. 

criatura, ha vist la sèrie Hi ha altres móns però estan en 
aquest. La criatura és Saurox, senyor del mal i, ara, ara 

exemplar, torna a obrir una escletxa en el ulls: Saurox l’ob-
serva, mou el cap de dreta a esquerra, d’esquerra a dre ta. 

La bèstia s’acosta una mica, retrocedeix, el mira des del 

que també veu el punt vermell, de foc, amb què acaba el seu 
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explicaven molt bé com sobreviure els seus atacs: cal ferir-

ulls una altra vegada i veu com Saurox ha obert els seus 

-
rabrises del cotxe patrulla para en sec el seu terrible atac: 

Vaya hostión que se ha pegado
El guàrdia civil de servei a Hisenda estava preocupat. 

Havia vist com el cotxe patrulla s’havia aturat just a davant 
i pensava que els seus agents, com moltes nits, paraven a 
saludar-lo i a fer un cafè de màquina amb ell. En veure que 
no baixava ningú, preocupat, ha sortit a mirar què passa-
va. El guàrdia civil, mentre es treia el ducados de la boca, 
demana:

Estás bien, Marcelino Vaya santa hostia que te has 
dado Marcelino

les coses que l’envolten, i les separa d’ell mateix: s’ha fotut 
un cop de cap amb el vidre. Després, en aquest paisatge, 
hi posa el guàrdia civil i descarta un possible atac de Sau-
rox, i arriba a la relativament satisfactòria conclusió que la 
ingesta massiva de pot-i-tripa, el vi, la calefacció i, ja que 
hi som, el món sencer, s’han conjurat per fer-li una mala 
passada. Ah... Però calen moltes més coses com aquesta per 

Està preparat per a tot. A més a més, ell és com els herois 
-

nera espantosa, és lleig, beu moderadament, treballa en 
una policia que no el mereix i el seu regne natural és la nit. 

Reconfortat amb els seus propis pensaments, oblidant 

guàrdia civil Honorato Cifuentes García, li explica el sopar, 
la son i la resta de factors de la conxorxa, engega el cotxe 

Harlem en els seus bons temps, no, però que també té la 
seva cosa.
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En cén un Farias i, mentre el vent que entra treu petites es-
purnes del cigar que van provocant minúscules crema detes 
a l’anorac, que s’afegeixen a les moltes que ja hi tenen casa 
parada, pensa que tampoc no és tan greu. S’ha adormit. Ja 
està, només cal un cafè. De sobte veu que La Quinta For-
ca, conegut bar que té una ampla visió de l’horari i de la 
cuina, feta sempre a la brutesca, i que ha mantingut el seu 
estil «anys cinquanta», ferm davant dels atacs del disseny 
i de les zero calories, afortunadament encara és oberta. En 

mili amb l’amo, a l’arsenal de Cartagena. 
Para i entra.

La parròquia és l’habitual i els amos del bar ja han co-
mençat la llarga i pacient operació de convidar-los a sor-
tir per poder tancar. L’arribada de la llei uniformada no 
ajuda: fa mitja hora que els diuen que les màquines estan 

d’entrar, demana un carajillo. La mestressa el fulmina amb 
la mirada però el propietari, que fa estona que ha consi-
derat la possibilitat de fer-se’n un, ja ha posat l’estri a la 
cafetera per a dues tasses i està demanant:

Antoniu.
I l’Antoniu posa dos carajillos com sempre, un per a ca-

dascú, mentre la mestressa diu:

has de pensar, Lola, que fot una fred de collons i el caraji-
llo, a més a més de ser un potent digestiu, fa passar la fre-
dorada.

Antoniu -
xionen sobre la complexitat del cor femení i la mestressa 
acaba de treure els darrers clients del bar que entren en la 
nit, camí de casa seva i dels seus respectius fracassos per-
sonals. Acabades aquestes feines, l’Antoniu diu:
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caixa de tres o quatre dies i ja hi ha algun calerot. Aniríem 
més segurs.

dirigeixen a la casa del matrimoni, que viuen a l’altra punta 
de la ciutat. Però la maniobra ha estat vista per uns ulls 
que no perdonen. I utilitza la informació; en el silenci de la 
nit, trona l’emissora:

cala el patrulla, i el matrimoni, poc avesat a l’operativa po-

fa el micròfon:
Palomu

fer res, amb tu.

Antoniu i la Lola a casa seva, que te-
nien molta caixa i, com que viuen al teu sector dels pebrots, 
tenen por que els robin.

-
na’ls records.

-

de ràdio torna a dir coses:

carrer Pep Ventura, número 8, primer pis. I un tio, a la pla-
ça de la Creu de la Mà, torrat com una mona, que es veu que 
crida, tota l’estona, que ha de venir no sé qui. Tu mateix, 
que per alguna cosa ets el que manes.

El Gran Palomu, acostumat a prendre decisions en frac-
cions de segon, com correspon, disposa que ells mateixos, 
com que són una patrulla de dos, aniran a la discussió. En 
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ra dient:
-

llastre de Pep Ventura.
-

nor de dir: rebut, ja ho he sentit, ja ho faré, ja ho he escol-
tat, però considero que no mereixes massa més que un sim-

Cop de volant, llums blaves i cap sirena, que així no ens 

recorda que no està sol al patrulla: l’Antoniu i la Lola, en-

no pateixin, que tot està controlat, que seran testimonis de 
primera mà d’una actuació policial. Arriben. Davant d’una 
de les façanes de la plaça un home, que pot tenir qualsevol 

i crida:

Antoniu i la Lola, amb 
els vidres del vehicle abaixats, contemplen l’escena boca-

Això de la seeentència de l’Estatut ja passa de mida. N’estic 

ja passa de mida...

Anto-
niu que baixa decidit del cotxe patrulla.

Antoniu.
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La veu de la Lola es va sentir des del cotxe policial com 
un xisclet d’alarma.

Antoniu,
haver de marxar i jo vaig néixer a Colombines sur Mer i no 
a la plaça Triangular, que era on vivien.

An-
toniu, espantat. 

-
reix el torrat, que va estudiar a les escoles de la doctrina 
cristiana, i els hermanos, com tothom sap, parlaven un fran-
cès exquisit.

al torrat.

-

l’Antoniu.
Antoniu

Antoniu a intervenir, mentre 
diu:

-
nestres de la plaça. Les veus omplen la nit:

-
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capullo d’una puta ve-

riència, que la massa, el poble, es comença a moure inquiet. 
I això no és bo. Decideix tallar-ho ràpid:

al borratxo.

compadit l’Antoniu.
Antoniu

a la comissaria, que és territori neutral. A mig carrer Nou, 
un home li fa un senyal, i li indica el seu vehicle amb el 

ho veu. Descarrego i torno o, si vol, li dic al següent que 

garatge i, davant la mirada horroritzada de l’agent de ser-

a l’Antoniu, la Lola amb les mans a la cara i plorant i, el 

espantat. 
Franciscu Antoniu 

Antoniu... Ja ho ha dit la ràdio que havíeu 

conegut.
Franciscu -

luda la Lola.

servei.
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porta, que li contesta:
-

mir al sofà de l’entrada, avui encara està lliure.
I el torrat no s’ho pensa dues vegades. Hi arriba com pot 

i s’hi queda. En aquell moment sona la ràdio:

El torrat mig aixeca el cap i diu:

-

Antoniu
Franciscu.

Palomu, que la Rosario li vol mal...

El caporal ja no contesta. Segurament plora d’amagat 

torna al cotxe i al carrer dient al matrimoni:

Antoniu.

insegura la Lola.

torrat.

I, dit i fet. Tornen al carrer i van directes a casa del 
matrimoni. Però l’Antoniu recorda l’avaria del carrer Nou 
i diu:



235

Antoniu
Lola ja no pot més.

Antoniu -
rant les queixes de la Lola.

Paren al costat del vehicle avariat i els dos homes bai-
xen. El conductor també ho fa i els rep amb una cara de 

Antoniu, pensant en la 
segona possibilitat, després d’un accident, que pot provocar 
tant de dolor en una persona.

-
blema és que he dit a la dona que anava una estona al gim-

del vespre, començarà a demanar, a demanar... que la co-

Amparitu 

Amparitu An-
toniu amb un esperit encomiable de precisió.

doncs jo també enforno a casa seva i, amb la feina feta, arri-
bo sempre a casa meva a l’hora justa en què hauria arribat 
si hagués sortit del gimnàs, però ara...

-
gur l’Antoniu Amparitu es veia contenta i 
anava més arreglada.

Antoniu
Antoniu al 

conductor.
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-
ment amb aquell home atrevit, valent, amb aquella criatura 
de la nit que l’estava venjant, a ell i a tants d’altres, d’aque-
lles que fugen amb vigilants jurats. Li diu:

-
lla, picarem al timbre, veurà que ve amb mi i vostè li diu 
que s’ha trobat un control.

Però no caldrà picar. Ja ha d’estar al balcó esperant... Com 

Gràcies.

seu vehicle...
I, una vegada més, entre les queixes i els insults de la 

Lola, que amenaça de tirar-se en marxa, el cotxe de la poli-
cia arrenca i es dirigeix al domicili de l’home. Arriben, pa-
ren i baixen. En aquell moment una cassola, de les de rostit, 
de ferro, rebota contra el sostre del cotxe patrulla i cau a 
terra, enmig d’un gran soroll, mentre una veu crida:

-

bandidu
Es comença a obrir alguna llum en els altres pisos. La 

dona, que és previsora i s’ho veia venir, ha reunit prou mu-
nició al balcó i continua. Ara llença un gerro gros de cerà-
mica comprat en un viatge de vacances a plena Nacional II, 
en un negoci a peu de carretera, entre La Almunia de Doña 
Godina i Calatayud. En caure, topa amb la part de darrere 
del cotxe patrulla i, en trencar-se, fa una fressa espantosa. 
L’Antoniu -
xen, mentre el marit corre carrer avall, posant-se les mans 
al cap. A l’interior del cotxe hi ha un silenci espès, una mica 
incòmode, trencat només pels sanglots de la Lola que jura, 
una vegada i una altra, que a partir de demà el bar es tanca 
a les cinc de la tarda, quan ho facin les escoles.

An-
toniu demana si vol pujar a prendre alguna cosa. En Mar-
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Antoniu, sol, i puges cap a 
casa com un coet, tu també vas a dormir a casa de la teva 
germana i per sempre més.

An-
toniu.

-

L’Antoniu, en silenci, surt del cotxe patrulla i, mirant 
-

mera velocitat i comença a rodar, pensa que no tothom val 

cal suportar la soledat. Confortat amb aquests pensaments, 
la nit el torna a fer seu. Gira el món i gira amb ell el cot xe 
patrulla. Carrer rere carrer. Plaça rere plaça. D’una pun ta 

sobte, que no ha menjat l’entrepà. Para un moment i surt. 
Menja sense mirar enlloc en concret i, malgrat no tenir gens 
de gana, s’ho cruspeix tot. Nota una lleugera molèstia a 
l’estómac, com d’estar molt tip, com de complicar de nou 
una digestió que havia arribat a un cert grau d’estabilitat. 

continuar.
Puja al cotxe i la patrulla recomença. També posa la 

calefacció i puja el vidre. Passa el temps; la ràdio no diu res 
i, a mesura que s’escolen els minuts, el ball de carrers es 
va fent un punt invisible, borrós, inexistent. Les parpelles 
pesen molt i molt. Són gairebé les tres de la matinada i la 
vida va a una velocitat lenta, esmorteïda. Fins i tot les llums 
dels fanals s’esborren i es confonen amb la foscor. Tot va 

entra al carrer Nou per setena vegada. Recte, llarg, igual, 
amb pampallugues vermelles, verdes i grogues d’uns se-
màfors llunyans i que ningú no recorda, ara mateix, on són 

ha fet ni cent metres de carrer. No pot més. Un segon, es 

Un petit instant. Sempre s’ha de fer, això, si conduint vé-
nen ganes de dormir. Serà cosa de tancar els ulls i obrir-los. 
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lluitar contra el crim, tan local com internacional.
Qui no dorm del tot, per una nit, és el Gran Palomu. Es-

massa el grau; només quan li mana coses que li ve de gust 
fer: «Els veterans sempre volen fer el que volen i els guàr-
dies nous només volen fer coses de Mossos. I així no hi ha 

seguit li diu a l’agent jove que l’acompanya que ja condui rà 
ell. Que descansi una mica. I, un cop està al volant, busca 

-

vegada el caporal no diu res. A vegades passa això, que algú 
s’adorm. 

Però el caporal va fent voltes i observant. Cap a les qua-
tre pensa que ja n’hi ha un gra massa: la broma fa més 
d’una hora que dura. Somriu. El despertarà, però... com dir-

la bossa de supermercat amb què ha portat l’entrepà, que 
ha guardat a la butxaca de l’anorac. 

Pren el telèfon mòbil i truca a la comissaria. Una veu 
amable contesta:

Franciscu, sóc jo, en Palomu!

-
nat a quedar clapat. I fa més d’una hora. Ara sentiràs un 
pet per la ràdio, no t’espantis. Seré jo amb una bossa, a veu-
re si li traiem la son d’una puta vegada.

Palomu, que si té un cobriment...

estigues pel que et dic i, quan ho sentis, no et pensis que és 

-
ràs.

ara mateix, també, com el Gran Palomo, té una bossa de 
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plàstic a les mans, però no avancem esdeveniments. El ca-

l’emissora i premi el botó per emetre:

I tots els aparells connectats ho transmeten, i augmen-

M’ataquen, diu. Han obert foc contra mi, constata. Cal ofe-
rir poc blanc, moure’s, cobrir-se, buscar l’agressor, eli minar 

Manual de Lluita Urbana. I ac-

la seva PK99, amb setze bales, una darrere l’altra. Set ze 
oportunitats per fer mal, per matar. Una d’aques tes opor-
tunitats, en muntar l’arma, entra en el lloc oportú i es  tà a 
punt de sortir disparada, només li cal una lleugera pressió 
en el gallet.

Un cop a la vorera, veu la cantonada del carrer Puja-
des, on sap que hi ha un grup de contenidors de brossa me-

Quan enceta la tercera gambada, el peu no troba el ter-
ra en el lloc on havia d’estar. Una rasa mal senyalitzada i 
mal tapada pel servei municipal d’aigües el fa cau re. I, és 
clar, la caiguda provoca la lleugera pressió, in voluntària, 
òbviament, però la màquina que porta a la mà va so la: pam, 
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, 
pam, pam, pam, pam i pam. Setze bales, setze resplendors 

sorolls secs cada vegada que es claven en algun lloc. Des -
-

La veu diu:

Tres homes, amb les mans aixecades, el miren des de la 

tar-los amb la pistola descarregada els diu que s’apartin 
una mica i s’estirin a terra. S’hi acosta. Des de la porta del 
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caixer automàtic veu els vidres tapats per dins amb paper 
negre, també hi ha un petit equip de soldador, eines, pa pers 
escampats, bitllets, un parell de bosses de plàstic grans amb 

-
nuació mira els homes estirats i, mentre mou la pistola de 
dreta a esquerra, els diu:

an-
dando

Ai... Figueres, que deia Pla, i les seves nits, que diem 
-

cidit que hi ha matinades en què dormir és difícil, ningú no 
sap per què, però són sorolloses. Mira el rellotge i veu que 
són quarts de cinc. I s’aixeca d’una revolada pensant que, 
comptat i debatut, per mitja hora que falta perquè soni el 

ràdio. De matinada, i des del carrer, la veu de Jaume Sisa 
sona més màgica que mai:

hi ha una lluna que fa llum.
Els convidats van arribant 
i van omplint tota la casa
de color i de perfums.
Heus ací a Blancaneus, en Pulgarcito,
als tres porquets,
al gos Snoopy i el seu secretari l’Emili
i en Simbad,
l’Ali Babà i Gulliver.

Oh! Benvinguts, passeu, passeu.
de les tristors en farem fum.
A casa meva és casa vostra, 
si és que hi ha casa d’algú.

Hola Jaimito! Donya Urraca!
En Carpanta i Barbazul,
Frankestein i l’home llop,



241

el compte Dràcula i Tarzan,
la mona Xita i Peter Pan.
La senyoreta Marieta de l’ull viu 
ve amb un soldat.
Els Reis d’Orient, Papà Noel,
el Pato Donald i Pascual.
La Pepa maca i Superman.

Oh! Benvinguts ...

Bona nit senyor King Kong,
senyor Astèrix i Taxi Key,
Roberto Alcázar i Pedrín,
l’Home del Sac i en Patufet,
senyor Charlot i Obèlix.
En Pinotxo ve amb la Monyos,
agafada de bracet,
hi ha la dona que ven globus,
la família Ulises
i el capitan Trueno amb patinet.

Oh! Benvinguts ...

A les dotze han arribat 
la fada bona i Ventafocs
en Tom i Jerry, la Bruixa Calitxa,
Bambi i Mobby Dick,
i l’emperadriu Sissí.
Mortadelo i Filemó
i Guillem Brown i Guillem Tell
la caputxeta vermelleta
el llop ferotge,
el caganer, Cocoliso i Popeye.

Oh! Benvinguts, passeu, passeu.
Ara ja no hi falta ningú,
A casa meva és casa vostra, 
si és que hi ha casa d’algú.
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Mentre la comitiva segueix carrer avall, la cançó es va 

tres homes davant seu. De sobte la imatge li recorda una 

alta:

 


