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“Provoquem que es desperti l’interès 
de la gent per l’emprenedoria”
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Vicenç Asensio és el gerent de Visual13, empresa guardonada
amb un dels Premis Emprenedors del 2016. Pàg. 14

L’escalenc Carles Roman adapta 
a còmic un conte de R. L. Stevenson
La història poc coneguda d’«El diablo de la botella» 
inclou pinzellades d’aventures i romanticisme. Pàg. 55
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issabte, quarts d’on-
ze del matí. Les ai-
gües de la badia de
Roses són planeres

com un full de paper i mostren
el color maragda que tanta fama
ha donat a la Costa Brava. Arri-
bem a Canyelles. La sort ens
acompanya i podem aparcar el
cotxe sota un dels pins del pas-
seig, a l’avinguda Díaz Pacheco.
Comencem bé. Serà el nostre
primer dia de platja de l’any. La
sorra és neta com una patena,
poques hores abans hi ha passat
un tractor per aplanar-la. 

En un dels racons del mur, a
tocar el xiringuito, dues perso-
nes de la brigada municipal aca-
ben de posar ordre a l’espai pú-
blic. L’aigua transparent permet
veure el fons i els peixos que ne-
den vora mar. Dos rogers de
pam desafien l’observador acos-
tant-se tant com poden als lí-
mits de la sorra.

És dissabte, ja ho he dit. De
mica en mica va arribant gent.
Parelles i famílies amb nens.
Una criatura de pocs anys crida
fort als pares “¡El agua está ca-
lentita, calentita!”. Les ganes de
banyar-se superen la realitat. La
meva dona és més valenta que jo
i entra a l’aigua. La cara de cir-
cumstàncies que fa ho diu tot.
“Està fresqueta, eh!”, diu men-
tre les dents repiquen unes con-
tra les altres. Després hi entro jo.
He acabat de llegir el diari que
portava, ben escarxofat a la
meva cadira plegable, i entro al
mar preparat per a qualsevol
cosa. Quan la fredor m’arriba a
l’alçada de la caixa d’eines com-
prenc que no serà un bany càlid.
Ni de lluny. M’és igual. Un cop
dins, em passen tots els mals. La
vida és meravellosa quan pots
gaudir de moments com
aquests.

És dissabte i hem fet el primer
bany de l’any. Espero que en vin-
guin molts més, però ja sé que ni
serà tan fàcil aparcar a tocar la
platja, ni l’aigua no estarà tan
quieta ni seré l’amo del sorral
durant una bona estona.

A la tarda, en el supermercat,
quan veig les caixes de la peixa-
teria el cor em fa un salt. Hi ha
dos pobres rogers envermellits
perquè ja els hi han tret l’escata.
Impossible que siguin els del
matí, però per si un cas no me’ls
menjaré pas, no sigui que un dia
la platja se’m mengi a mi.
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