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La Rosa del súper 
. 
“Cal que suporti dues o tres erugues si vull conèixer les papallones. Sembla que és tan bonic” 
 

No miro el rellotge, com si així hagués de passar més de pressa l'estona que falta 

per plegar. 

Si surto puntual i encara està oberta la farmàcia compraré unes mitges elàstiques 

per les meves pobres cames. Crec que l'any passat, em van anar força bé. 

Rumio tot això, mentre vaig passant la compra del senyor Josep. Com es nota que 

ara està solet! D'ençà que va morir la seva esposa compra més menjar preparat. De 

mica en mica sembla, però, que es va organitzant. El segueixo amb la mirada mentre 

agafa el carretó i surt cap a casa vigilant de no ensopegar amb la vorada de la porta.  

Ull, no badis Rosa!, que ara ve la senyora que sempre va amb pressa i que no diu 

gràcies ni per mal de morir.!  

Quan vegi al Joan li he de dir que té una comanda per portar als senyors Garcia. Ja 

el planyo. Hi ha un munt de garrafes d'aigua i crec que no tenen ascensor. Encara 

sort que té un caràcter molt animós i sempre s'ho pren tot amb humor: diu que així 

no ha de gastar quartos en gimnàs.  

La senyora Pilar cada dia hi veu menys. Ha buidat el moneder perquè triés les 

monedes que calien per pagar la compra. S'ha fet una mica de cua a la caixa i 

l'encarregat ja arrufava el nas... He fet com si no li veiés la cara de pomes agres.  

Bé, ja falta menys... a veure com li haurà anat la prova d'anglès a l'Hèctor. Des que 

té algunes classes presencials està més content. Ja li convenia veure's amb els 

amics. Guaita, la família més eixerida! La petita és un bitxo, tot i que avui està més 

callada i es fixa molt en la gent de la cua. Com que amb la mascareta no li veig la 

carona, no sé si està seria.  

 

Quan els hi ha tocat a ells, la nena m'ha donat un sobre amb un Arc de Sant Martí 

dibuixat i a dins, en una targeta plena de cors hi deia:   

 

T'estimo molt Rosa!!!! 

Gràcies per la teva feina. 

 

Ara ho ensenyaré als companys.  

Avui faré cap a casa, amb un somriure al cor. 


