
UNES IIORES ABANS DIL CONC]ER]

serd impossible trobar-lo!', Veig que hi ha gent que
es posa uns auriculars gegants que pengen d,unes
columnes plenes de discos. M,acost<l a una de
les columnes i em poso els auriculars, que s6n tan
grans que em tapen completament les orelles. Amb
uns botonets pots escollir un disc i mesurar el
volum. Escullo el tercer disc. Sonen els OKUpATSI
Pujo el volum al mdxim i escolto totes les cangons,
Tanco els ulls i m'imagino que ja s6c al concerl.
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UN VIA-lCL AL Mt.1'lto

Capitol l1

t]T\ VIATGE AMB METRO

El temps ha passat volant dins el centre
comercial. Desprds d'escoltar mrisica he anat a la
seccio d'esports a donar-hi una ullada i desprds
m'he passejat per la seccio de roba jove. M'he
emprovat uns texans i una samarreta que m'agra-
daven perqud he vist que aqui ningti et dernana qud

vols i pots agafar el que r,ulguis i emprovar-t'ho.

-Quina hora ds?, em pregunto mentre obro la
bossa i busco el mobil per mirar I'hora. Ohl, m'he
quedat sense baterial Decideixo demanar l'hora a

r.rna dependenta de la secci6 de perfumeria.

-S6n les set- respon amablement. "Les set! IIe
d'anar a buscar el metro! " La sala Bikini no ds gaire
lluny, pero hauria d'arribar abans per fer cua. A mds

a mds, vull ser dels primers. Vull estar la primera
fila, davant de 1'escenari, per veure be e1s OKUPATS.

Camino cap aI centre de Plaga Catalunya i busco
I'entrada del metro. Mai he agafat el metro tot sol.

Si que hi ha moltes linies de colors diferents. Cada

linia correspon a una zona i cada zona te un color.
Les zones s6n com barris, per entendre'ns, ds clar
que els barris de Barcelona no s6n com el Bani del
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