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A
rticle 418. Fa uns articles 
us vaig parlar d’un amic 
meu que un dia, amb la se-

va clau del cotxe, va obrir un altre 
automòbil que no era el seu però 
de la mateixa marca i color. Quan 
va entrar en aquell cotxe aliè va 
trobar un munt d’objectes sem-
blants als seus i va notar que algu-
na cosa el vinculava amb aquell 
lloc. Com si el destí hagués posat 
a les seves mans la clau que obria 
la vida i els somnis d’una altra 
persona... Va sortir d’aquell vehi-
cle pensant si existien les ànimes 
i també les claus bessones...
 L’altre dia el vaig retrobar i em 
va explicar... Potser que us ho ex-
pliqui després del millor de la me-
va setmana.
 Tercer lloc. El poder de los hábitos, 
de Charles Duhigg (Urano). Un in-
creïble i tendre llibre que t’ense-
nya a transformar les rutines amb 
exemples extraordinaris. 
 Segon lloc. What the body does 
not remember (Mercat de les Flors). 
La dansa inicial perdurarà durant 
anys en la meva memòria i el meu 
esòfag. Increïble, màgica i brutal.

 Primera posició. Pixar in concert 
(Auditori). Un espectacle en tots 
els sentits. Feia temps que no ve-
ia gent d’edats tan dispars disfru-
tant emocionats davant un con-
cert que és una lliçó de música i 
de cine. 
 I tornant al meu amic, l’altre 
dia em va convidar a casa seva i em 
va dir que s’havia instal·lat unes 
persianes automàtiques i que ca-
da dia a les tres de la tarda passava 
una cosa estranya. Va arribar l’ho-
ra i totes les persianes van baixar 
sense haver tocat cap botó.
 Em va explicar que el tècnic li va 
dir que això passava perquè algú 
devia tenir el comandament d’al-
guna cosa amb la mateixa freqüèn-
cia que les seves persianes. I al pres-
sionar-ne un, totes baixaven. 
 Ell pensa  que és la mateixa 
persona que la del cotxe de fa uns 
mesos i que si troba la propietària 
del comandament que fa baixar 
les persianes, serà la mateixa que 
la del cotxe de la clau bessona.
 Les persianes van pujar, la 
llum el va il·luminar i el vaig veu-
re totalment feliç. No hi ha dub-
te que el destí inesperat sempre 
dóna sentit a les vides que el bus-
quen. ¡Feliç diumenge! H
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