
Els bancs del passeig del Born. 

 

 

 

Hi havia una estranya atracció que la retornava a la seva infància, mirar. Mirar el 

món, la gent, els cossos, els carrers... Mirar com a acte revolucionari, mirar i callar. 

Seure als bancs del passeig del Born era herència de la seva padrina Maria, seure, 

mirar,  i de tant en tant, parlar, riure: "Mira com camina aquella senyora, sembla que 

les sabates li fan mal" deia la seva padrina en un to irònic i ella, reia i mirava. No 

entenia el perquè d'aquella obsessió constant de retornar al passeig i seure i parlar i 

riure i mirar, sempre mirar. "I si avui seiem en aquell banc? T'agrada?, canviem de 

perspectiva i mirem la gent que camina en sentit contrari". Ella mirava la padrina i 

movia el cap una mica cap a la dreta i deia: "Em va bé, de qui hem de riure avui?". 

Aquell exercici quotidià es va convertir en l'experiència més motivadora de la seva 

vida, mirar per mirar, riure per riure, repetir, repetir, repetir. La mirada d'aquell ull 

tendre que no jutja, simplement mira, mira el paisatge corporal com un quadre, sí, 

un quadre d'un mateix paisatge que canvia amb la llum, la gent, el moviment, els 

instants, els desitjos. "No tens ganes de riure avui?" "Mira els arbres, es nota que 

arriba la primavera perquè són ben florits" I ella mirava amb els ulls badats, els ulls 

que volen que no s'escapi res, uns ulls enormes. Hores assegudes, hores de 

converses, hores rient, sí, rient de les coses més banals del món i a la vegada 

profundes. Convertien la gent en personatges, a elles, els  agradava posar noms 

ficticis, per riure, la padrina tenia molt sentit de l'humor, àcid, irònic, tendre. Hi havia 

dies que els bancs eren freds,  mirar era fred, el cul li quedava gelat però ella anava 

girant la postura cap a l'esquerra, compensant aquella sensació de gelor que 

paralitza les galtes. Què hem de fer avui padrina? "Anar a seure al passeig del Born" 

contestava ella. I així van passar els anys, mirant assegudes el passeig del Born. 



Ara, la padrina no hi és i ella, cada cert temps torna al passeig del Born, sí, a seure, 

a mirar, a riure. Imagina que la seva padrina seu amb ella i encara n’escolta la veu, 

les rialles, la complicitat de les mirades. El paisatge ha canviat, i ella parla amb veu 

baixa a la seva padrina i li diu: "Mira padrina, aquell senyor que seu a la terrassa 

sembla enfadat" I ella contesta: "Quin nom vols que li posem?".  
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