
La Moto nova 

 

Pel carrer l’aigua fluïa sense parar. Els cotxes anaven a poc a poc per no tenir un 

problema, el caus circulatori era un fastigi per tothom, els que caminaven, els dels cotxes i 

autobusos, i sobre tot pels que anaven en la seva moto. 

El Jordi anava molt en compte, portava la seva moto nova, una Scoopy de color blau, i era 

el primer dia que la conduïa amb pluja. Però quina pluja!no es veia res... 

El mòbil li va començar a sonar, podria ser la novia, havien quedat i ja anava tard però entre 

que a la feina l’havien fet sortir mes tard i la pluja que no el deixava córrer, no podia arribar a 

l’hora. I en un d’aquests trucs insistents de la xicota, la moto li va lliscar al frenar, perquè va 

trepitjat al mateix temps les ratlles blanques del pas de zebra, va perdre el control de la seva 

nova moto, i el mòbil seguia trucant, i la pluja caient al terra, i els cotxes pita, i en Jordi, a sobre 

portava la rosa per la novia en una bossa i va caure en l’aire, va volar la rosa, el mòbil i el Jordi, 

la moto va quedar a terra i un cotxe quasi l’atropella, menys mal que quan es va poder aixecar 

de terra, el conductor del cotxe de davant que va frenar de sobte i va provocar que ell frenes 

també i caigués a terra, la moto, la rosa, el mòbil i ell, li va dir: 

-Estàs bé noi? ho sento, entre la pluja i els altres cotxes, he frenat de cop i te fet frenar a 

tu, i es clar ja sabem que les motos teniu las de perdre. 

_Sembla que estic sencer, gracies, però ara qui em pagarà la reparació de la moto, era 

nova, la vaig treure ahir de la tenda, Deu meu, el mòbil, m’ha volat…i la meva noia m’està 

esperant fa una hora, segur que es pensa el pitjor… 

-Be, noi farem un part i la meva assegurança fera el resta, no et preocupis et quedarà tan 

nova com ahir…ah! I te truca la xicota que no es preocupi, i jo mateix et porto on estigui 

esperant ella. 

-Quina Compañía tens, noi? 

- Corredoria de Grup Santasusana 

-Carai noi, això si que es sort! Jo també tinc la mateixa. Ja truco jo, i arreglem papers, ja 

veuràs es la millor no on tindrem cap problema, esperem la grua que et porti la moto al 

mecànic, i nosaltres anem a buscar la xicota, i si dema et trobes malament, ja saps ves al metge, 

molts cops surten al dia següent. 



Els dos van marxar un cop la grua es va endur la moto, la Susana, estava histèrica, -No, si 

ja sabia jo que una moto no era bona idea, Jordi… 
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