Mitjans de transport [3] Vull estrenar la bicicleta!
Un relat de: Joan Gausachs i Marí
Dilluns: En Gerard aquell dilluns començava una feina d’estiu, en una pizzeria. Baixava al carrer amb força
dificultat la bicicleta que el seu pare li havia portat el dia abans com a premi per les notes obtingudes. Quatre
pisos en una escala més que estreta requeria molta atenció i equilibri, per tal de no rascar les parets.
Només sortir del portal ja tenia l’entrada del “metro” al davant. L’estació no estava dotada d’ascensor i, per tant,
més equilibris i dificultats per baixar les escales.
L’estació de sortida estava en les mateixes condicions. Què hi farem! És a dir, dificultats afegides només
compensades pel fet que la feina estava encara més propera. “Ja, ja estrenarem la bicicleta quan comenci a
repartir”, es digué ell mateix.
——0——
Dimarts, dimecres, dijous... divendres: En Gerard ja estava un xic desanimat. Tota la setmana pujant i baixant
escales dificultoses i ni un sol dia ha sortit a repartir... la bicicleta només li ha fet companyia... encara no l’ha
estrenada! L’encarregat havia agafat en Gerard els primers dies i li havia fet endreçar el magatzem, i com que va
veure que tenia mà pel dibuix, li va fer dibuixar totes les ofertes i, com no, com que sabia de números li va fer
portar la caixa. Pobre Gerard! Tota la setmana enlaire! Arribava a casa tan tard i cansat que només li quedava
esma per seure i reposar.
——0——
Dissabte: En Gerard havia de treballar els dissabtes, però l’encarregat, que en el fons era una bona persona,
conscient que el pobre nano encara no havia pogut estrenat la bicicleta li va concedir festa.
——0——
En Gerard baixava més que content les escales de casa seva, a poc a poc i amb tanta cura, que ni el revolt més
tancat va rebre cap cop. A l’última girada, però, quan ja enfilava el tram final va posar un peu en fals. Àgilment,
amb una mà es va aferrar a la barana i amb l’altra es va recolzar a la paret...
——————
Escrit el dijous 18 de gener de 2017. La Pilar Campmany i Piqué, el mateix dia l’ha revisat. Gràcies!
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