
 

 

 

 

 

L’OCULISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sóc a l’oculista, però va amb retard. Ara ha arribat un home, barba 

blanca i ulleres. Perquè deu venir si ja porta ulleres? Deu tenir 

revisió. Si, segur que té revisió. La veritat es que no se perquè estic 

tant nerviosa.  

Ara ha arribat una dona, aquesta no porta ulleres, potser porta 

lentilles. 

 M’ha dit “hola, bon dia”. Jo li he respòs amb un “hola” fet i dret, 

encara que ara no sé si ha sigut un “hola” passiu, potser ha sigut un 

“hola” poc efusiu.  Millor li dic “bon dia”, però ara ja no queda bé, ja 

ha passat molta estona des que ha dit “hola, bon dia”. 

“Que és la última, senyora?” m’ha qüestionat, “no, no, es aquell 

senyor d’allà l’últim”. 

 “ Aquell senyor d’allà” m’ha mirat malament, potser perquè li he dit 

senyor, no ho sé  perquè li  he dit, ben pensat, no li he dit a ell. 

Em sembla que marxaré, l’oculista no es dona pressa i jo em 

començo a posar neguitosa, ara tinc al “senyor” en contra! 

Potser ficaré alguna excusa, que vaig al supermercat o alguna cosa 

per l’estil. Mentre hi penso, agafo una revista d’aquelles que fiquen 

en una tauleta per entretenir al pacient, i començo a fullejar-la... 

“Adéu, he d’anar al banc” dic finalment. No sé perquè he dit aquesta 

bajanada, mentre baixava les escales pensava: i si em segueixen i 

em roben els diners?  

O pitjor encara, i si descobreixen que no he d’anar al banc?  

El millor serà que vagi a casa i em relaxi... 

A casa? Que dic? Si vaig a casa segur que em poso a fer mil coses: 

entre el dinar,  escombrar, fregar, estendre la roba... i encara em 

posaré més neguitosa. 



Ara que... ben pensat, potser si que hauria d’anar al banc... perquè 

no tinc ni un cèntim... i també he de comprar mil coses: el pa, 

patates, pastanagues, carxofes... Si no, no podré fer el dinar! 

Amb tant neguit per marxar, no m’he donat compte que m’he 

emportat la revista!  

Però, és clar, quedaria molt malament si ara anés a tornar-la, potser 

pensarien que sóc una lladre, o que no tinc prous diners per comprar-

me una revista, que mirant-ho així, si no vaig al banc, no en tindré ni 

per una barra de pa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAPOLL NEGRE 


