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Amb el seu sou i  
la seva dona sense feina,  
no els puc concedir el  

préstec hipotecari.

… entenc la seva insistència, 
però, cregui’m que m’és  
impossible ajudar-lo.

Jo no vull cap 
préstec!    Li aconsello que es calmi. 

En els meus més de vint anys 
com a director d’aquesta

         sucursal…

Si tinguessin  
algun aval podríem  

intentar alguna  
mena d’acord… 

Això és  
desesperant,  

hòstia!
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       Ja se’ns ha  
           fet tard un  

               altre cop.

No ho  
aguanto més.  

Acabarà fent-me  
tornar boig.

Ja us  
en podeu  

anar.

No ets al banc.  
Ja fa molts anys que  

no hi treballes.

L’únic que  
vull és que et  

mengis el sopar 
d’una vegada.

Cada  
vegada té el  
cap pitjor.

Però, Juan,  
què et costa  
seguir-li el  

   corrent, al  
   teu pare?
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L’habitació  
compartida és  
més barata.

I gestionem  
els medicaments  

que hagi  
de prendre…

A més,  
el preu inclou  

tres àpats  
al dia…

En definitiva, aquí  
el podrem cuidar més  
bé que si s’estigués  

a casa. 
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     Bé, és  
   que… estem  
molt enfeinats  
i tot plegat,  

sap?

Tenim ancians  
que fa més de  

quinze anys que  
 viuen feliçment  

   a la residència.

El seu  
pare tindrà  

aquí tot el que 
necessiti.

Naturalment, poden 
venir-lo a veure  

sempre que  
   vulguin.

  No crec  
que puguem  
venir gaire  

sovint.
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Vu-vull  
anar-me’n amb  

la mare.



12

Aquí t’ho passaràs  
molt bé amb altres  

avis com tu.

Bon dia.

Bon dia.

Com 
està?

Com 
està? Em dic  

Emili.

Em dic  
Emili.

Que bé, pare.  
Ja has fet  
     amics.
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Nosaltres ja hem de  
marxar. Vindrem a veure’t  

         molt sovint,  
              pare. Imbècil! 

Imbècil! 
Imbècil!

és humi-
liant que 
et tractin  
com un  
nen, oi?

Aquest és el Juan. El Juan era 
locutor de ràdio. Sembla que de 
tant parlar se li van gastar les 

                      paraules.

Et deixem amb els 
teus nous amics. 

Cuida’t molt.
Imbècil!

Jo  
sóc el 
Miguel.

          Ets el  
   meu nou company 

d’habitació.

Ara només  
repeteix el 
que sent.
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Jo he sigut director  
     d’una sucursal  
            bancària.

La directora està enllestint la  
paperassa del teu ingrés. M’han en-

carregat que et vagi ensenyant 
         la residència.

Gràcies.

Ah! També m’ha comentat 
que has de pagar deu 
 euros per no sé quines 
  despeses de  
   paperassa…

Una cosa  
molt compli-
cada que no 
entendries.

Ah  
sí?           Bé, és  

   una cosa interna, 
      una tonteria…

Una  
tonteria.

Perfecte. Si necessites 
qualsevol cosa, només 
  m’ho has de dir. Puc 
  aconseguir el que  
   vulguis.

Vine, t’ensenyaré la 
residència.

La residència té dos pisos. Al de baix, 
on som, hi ha els vàlids, és a dir,  
els que, més o menys, ens podem  

valer per nosaltres  
mateixos.
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A gairebé tots els que som aquí  
 encara ens funciona el cap. No tan  

bé com abans, però podem  
  raonar           una mica.

             Aquesta  
      és la sala de  

 la televisió.

No  
       m’agraden gaire,  
        els documentals  

       d’animals.

Raonar una mica.  
     Raonar una  
              mica.

Espero que 
t’agradi veure la 
tele. és de les 

poques coses que 
s’hi poden fer, 

aquí.

    Ni a 
mi. Ni a 

ningú, em 
sembla.

Però és  
el canal  

que sempre 
està  

posat.
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Me’l… deixaran 
fer servir?

Esclar que sí.

Em paga ara a mi i després 
  truca des de recepció.

                A  
     recepció n’hi ha un.  
     Pregunti-ho allà.

On hi  
        ha un  

               telèfon?

Diuen que una vegada un avi es va 
decidir a canviar de canal, però  

es va quedar adormit abans  
d’arribar          a la tele.

Continuem  
la visita.

T’ensenyaré  
el saló.

On… on  
hi ha un  

telèfon?

Bon dia,  
senyora  

Sol.
He de trucar als 
meus fills. M’han 
deixat aquí, però  

jo ja estic bé. 
M’han de  
recollir.
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Mai no truca.  
He, he!

Els meus  
fills m’han  

abandonat aquí  
i els he de  

trucar.

  La  
   deixaran  
     trucar?

   Quan arribi a recepció ja 
no es recordarà de què hi ha 
anat a fer. Es passa el dia 
  anant i venint.

Bàsicament, el saló és  
igual que la sala de la televi-

sió però sense televisió.
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Bon dia,  
senyora  
Rosario.

Vostès també van  
a Istanbul? 

       Et presentaré  
        la senyora  
          Rosario.

   No hi ha ningú  
  despert, a la  

residència?

Doncs… Ah, sí… 
Vine.



19

La senyora  
Rosario es passa  
el dia mirant per  

la finestra.

Espera’m un 
moment.

Senyora  
Rosario, sóc el  

revisor…

Vinga, t’ensenyaré 
la biblioteca.

És també una  
sala plena d’avis 

dormint?

Qui te l’ha  
ensenyat?

me la imagino.

Sí, és veritat.  
No val la pena 

veure-la.

Es pensa que va  
amb l’Orient Express  

cap a Istanbul.

No, senyora Rosario,  
nosaltres baixem  

        aquí.

  I aquesta esca-
la on va?
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Doncs… com et deia, la residència  
té dos pisos. El pis on hi ha els  

vàlids i el dels assistits.

Allà dalt hi van a 
parar els que ja no 
es poden valer per 

si mateixos…

              Els que han  
        perdut la raó, els que  
tenen algun tipus de demèn-

cia, com ara Alzheimer…

Els assistits.

Aquesta  
escala?

                   No  
       m’agradaria 
acabar allà dalt.

      Prefereixo  
     no ensenyar-t’ho.  
      Em deprimeix pujar- 
          hi.
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On eres?

Fa una bona estona 
que t’espero.

Encara estic una mica  
desorientat… A tot arreu 

hi ha un avi dormint.  
Així és difícil orientar-se…

Va arribar 
ahir a la 
tarda.

   Has  
estat dues  

hores perdut?

M’he… despistat i  
no trobava el  

menjador.

Aquest  
rondinaire  
és l’Emilio.
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Aquesta és l’Antonia. La Dolores i el  
             Modesto.

Tant se val. Serà un menjar 
sense sucre, sense sal,  
sense cafè, sense vi…

No, ja la pots agafar.
Una altra cullera-

da, vinga…

Què li passa al  
Modesto?

El llarg  
adéu.

Benvingut a la  
residència, Emilio.

en- 
canta- 
 da.

Us heu apuntat  
a l’excursió del  

   pont d’octubre?

La del casino? És divina. El 
Modesto i jo ens ho estem 

pensant. El preu inclou  
el menjar?

     Emilio,  
   et menjaràs la  
                 mantega?


