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Amor al concessionari 

Ara em presentaré: som una cosa molt estranya, sense nom, de moment una 

cosa molt lletja, bruta i amb poc color. Cada dia em fan coses per tot el cos, 

són una mena de pessigolles i pessigades, no sé, però és molt estrany. 

Encara no tenc ulls perquè no me’ls han posat, però esper que me’ls posin 

aviat. Ahir vaig sentir que deien que dilluns me’ls posarien. Em vaig alegrar 

molt perquè així veuria de quin color era, com em diuen i, sobretot, de quina 

marca som! 

Jo vull ser un Lamborghini, perquè així podré anar a tota velocitat i d’aquesta 

manera em podré refrescar. Però és molt difícil ser un cotxe tan bo. 

Ja ha arribat dilluns! Sabeu quina marca som? Doncs som una Volkswagen. No 

m’està tan malament, però no és el que jo volia... 

Som dona. Sabeu com es mira si ets home o dona? Doncs molt fàcil: si el teu 

maleter s’obri cap a dalt, ets dona i, si s’obri com la porta de casa, ets home. El 

meu nom és Caddy, som de color vermell amb els ulls blancs i tenc set places 

de pell negra ben lluenta. 

He sentit a dir, a la gent que m’està fabricant, que som a Polònia i que m’han 

de vendre lluny. Per això em duran aquest divendres a Mallorca, a un poble 

anomenat Manacor. No sé què és viatjar i per això em fa molta por, però jo som 

una dona valenta que puc amb tot el que em proposen. Sé que em duran en 

vaixell i que em posaran al mostrador d’una tenda de cotxes Volkswagen. 

Esper que, quan estigui al mostrador, pugui fer molts amics i així poder 

conèixer altres models com els Touran, Sharan, Polo... 

Estic molt il�lusionada! Divendres me’n vaig a Mallorca! Com una turista! 

Avui ja és divendres, i ara un camió molt gros ens està duent, a la meva amiga 

Tiguan (que ha pujat al camió quan passàvem per Alemanya) i a mi, cap al 

vaixell. Ah, per cert, encara no us he contat res sobre la meva amiga Tiguan: és 

molt bromista, de color blau i també té 7 places. És una mica més agressiva 

que jo, que tenc més paciència, però crec que també és molt de fiar.  
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Després d’una nit en un vaixell sufocant, hem arribat a Mallorca i, de nou, 

amunt al camió! Quan hem arribat a Mogalmotor, a Manacor, he vist molts 

altres Volkswagen, i sabeu què? Doncs que m’he enamorat d’un Polo de color 

blanc. Té un any més que jo, però té un tipus fantàstic, és ben dinàmic i sembla 

molt esportiu... Crec que me n’he enamorat de bon de veres! 

Avui, ens han dit que ens havíem de posar de tres en tres perquè ens havien 

de revisar. Na Tiguan i jo ens hem posat juntes, però no sabíem qui seria el 

tercer. Hem vist que en Polo estava tot sol i na Tiguan m’ha dit que li anàs a dir 

si volia anar amb nosaltres. Jo li he dit que ni somiar-ho, i ella m’ha confessat 

que volia ser la parella d’en Polo. Jo m’he enfadat molt, però a la vegada he 

vist que una amiga de veritat no faria això, no em voldria “prendre el novio”. He 

pensat “tanmateix, si em diu això vol dir que no és una amiga de veritat” i he 

passat d’ella. Finalment, he anat a veure en Polo, que en aquell moment estava 

amb un amic seu, en Sharan. Com que he vist que eren dos i que els faltava 

algú per ser tres, m’he posat amb ells a passar la revisió. Mentre esperàvem, 

he sentit que en Polo li demanava a en Sharan a qui volia. En Sharan ha dit 

que volia na Tiguan i jo m’he quedat bocabadada. No m’ho podia creure! 

En acabar la revisió, ens hem anat tots a sopar. Jo he vist na Tiguan que 

menjava amb un altre Volkswagen. Ella també m’ha mirat, però, quan ens hem 

creuat la mirada, he apartat els ulls i he seguit menjant. Avui ens ha tocat 

menjar perns amb salsa de neumàtics. Aquest menú m’encanta! 

Quan hem acabat de sopar, ens hem anat als nostres llocs i he vist que na 

Tiguan venia cap a mi. Jo estava tan cansada que no m’ha fet ni ganes de fer-li 

una carota. Quan ha arribat s’ha posat devora meu, i m’ha demanat per què 

estava enfadada. Jo no li he contestat. De fet, he tengut  ganes de pegar-li una 

bufetada. Sembla que no ho entengui! 

Tenc tanta son que he aclucat els ulls i he pensat en en Polo, que, com que és 

de segona mà, està en una altra planta del concessionari.  

Ja ha arribat diumenge, un dia de descans. Avui no hi ha clients que ens 

vulguin comprar. No cal fer bona cara. Tot i així, m’ha tocat neteja a la màquina 
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de rentat i allà he trobat en Sharan. Ens hem avergonyit una mica, però al final 

hem començat a xerrar. Li he demanat a qui volia (com si jo no ho sabés) i 

m’ha dit que no li contàs a ningú, però que estava profundament enamorat de 

na Tiguan. Després, ell m’ho ha demanat a mi i li he confessat que volia en 

Polo. L’he impactat. Just al darrere, de sobte, ha arribat en Polo. En Sharan li 

ha fet senyes i entre ells han xiuxiuejat. En Polo, de sobte, ha saltat i ha dit: 

“M’ha dit que tu em vols!” Jo m’he girat cap a en Sharan i he vist que passava 

per allà na Tiguan, a qui he cridat: “Vine un moment!” Ella ha vengut i li he dit 

que en Sharan la volia. En Sharan s’ha posat com una mona i se n’ha anat 

seguit de na Tiguan. A la coa de rentat quedàvem en Polo i jo. Al principi no 

ens dèiem ni mu, però després hem començat a xerrar. Ha començat a xerrar-

me malament d’en Sharan i jo li he dit que no m’agradava que xerrassin 

malament d’altres Volkswagen. Ell s’ha picat i també se n’ha anat.  

Bé, és millor estar sol que mal acompanyat! Només fris que algú vengui a 

comprar-me i em faci fer uns bons viatges i em guardi en un garatge ben luxós! 

Segur que serà avui!   

Per: Laia Mora Ladaria 


