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La Grossa de Cap d’Any i la lo-
teria de Nadal competeixen, en
aquest primer duel nadalenc,
amb xifresmolt diferents però els
dos sortejos venen elmateix: il·lu-
sió. Els impulsors de la loteria
catalana són conscients que fer
ombra a un sorteig com el de la
loteria de Nadal (tres de cada
quatre espanyols compraran dè-
cims d’aquest sorteig aquest any)
no és una tasca fàcil. Però con-
fien, després de l’èxit de vendes
per a aquest primer sorteig de
Cap d’Any, que les xifres poden
augmentar.
“La comercialització d’aquesta

nova loteria de la Generalitat va
començar el 23 de setembre pas-
sat. Es van posar a la venda bit-
llets per valor de quinze milions i
en quatre setmanes es van esgo-
tar. De seguida se n’hi van afegir
quinze més i ahir ja s’havien ve-
nut, en total, 25 milions”, indica
una portaveu del Departament
d’Economia. D’aquí a final d’any
s’esperen vendre els cinc milions
que queden, amb la qual cosa es
veurien complertes les previsions
més optimistes.
El comprador de dècims de la

Grossa i el que adquireix núme-
ros de Nadal segueixen un patró
molt semblant a l’hora de temp-

tar la sort. Lesmanies entre uns i
altres es repeteixen. L’única dife-
rència és quemolts dels que van a
algun dels 25.000 punts de venda
de la Grossa repartits per Catalu-
nya adquireixen aquests bitllets
conscients que els beneficis (el
Govern es quedarà el 30%del que
s’ingressi) es quedaran a Catalu-
nya i es destinaran a programes
socials.
A Catalunya els números més

buscats tenen referències identi-
tàries. I hi ha tres números que
han estat molt buscats. El primer
va ser el 2014, any del tricentena-
ri. La primera sèrie es va vendre
al Gremi de Flequers i la segona
al mercat de la Llibertat de Grà-
cia. Un altre dels números molt
sol·licitats és el 1714. La primera
sèrie va anar a parar a un estanc
de Tàrrega, que fa vint anys que
ven productes deLoteria deCata-
lunya, i la segona sèrie a la cadena
de supermercats Bonpreu, que ha
sortejat aquests bitllets entre els
seus clients.
L’últim número que ha desper-

tat gran interès entre els aposta-
dors ha estat el 91114, que coinci-
deix amb el dia de la consulta per
l’Estat propi i la independència.
La primera sèrie d’aquest número
es va vendre a Mollerussa. Els
trenta bitllets de la segona sèrie ar-
ribaran avui, dimecres, a l’Agrupa-
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E n Rambo de la Ram-
bla anuncia amb una
discreta cantarella
que té números de la

loteria deNadal acabats en tret-
ze, l’estrella d’aquest any, els
més sol·licitats i anhelats. “De
tretzes ja no en té cap des de fa
mesos –assegura davant la his-
tòrica administració Valdés–.
Aquests 13 són del carrer Ara-
gó”, explica en Rambo amb un
to confident i aire expert.
“Jo sóc aquí, a la Rambla, ve-

nent loteria des de fa més de
quaranta anys… I aquest any es-
tà sent desastrós, no es ven ni
la meitat que l’any passat!”.
I un barceloní que passa ca-

minant amb pas accelerat, és a
dir, el pas propi del barceloní
que travessa la Rambla, sempre
amb la intenció d’estar-hi elme-
nor temps possible, frena en
sec i pregunta a en Rambo si
aquest 13 és de Sort, amb refe-
rència a la mítica administració
La Bruixa d’Or. “No, no… de
cap de les maneres –respon en
Rambo–. La Bruixa d’Or no ven

mai el 13, ells també tenen les
seves manies. De Sort tinc el…”.
“No, no… vull un 13, quant és?”.
“Vint-i-cinc”. “Vint-i-cinc?”.
Sí, la comissió del Rambo de

la Rambla és de 5 euros. Però,
això sí, un s’estalvia la cua. I el
barceloní en qüestió té pressa.
“Queda per veure com funcio-
na la compra impulsiva i com-
pulsiva d’última hora –conti-
nua analitzant en Rambo–. La
gent compra a última hora,
quan li entra la por que tothom
es farà ric al voltant seu… Jo fa
un munt d’anys que demano
una comissió de 5 euros, amb
crisi i sense crisi. I qui vol un

dècim de Sort o de la madrile-
nya Doña Manolita els paga
ben content”.
“Sí –confirma Pedro Fortu-

ño, responsable de l’administra-
ció de la plaçaUrquinaona, can-
tonada amb el carrer Trafalgar
de Barcelona, una altra de les
tradicionals d’aquests dies–, el
descens de vendes és la tònica
general des que va començar la

crisi, les empreses tanquen i els
treballadors ja no compren par-
ticipacions…”.
Aquí la cua no és com la del

GatoNegro, que fins i tot té un
guarda de seguretat per
garantir l’ordre. Tot i així, té
aires nadalencs. Aquestes co-
ses continuen il·lusionant la
gent, encara que sigui perquè
el fill que ha tornat a casa

s’emancipi per segona vegada.
“I aquest descens sostingut

de la crisi –continua Fortuño–
s’agreuja aquests dies perquè
aquest any l’Estat es queda
amb el 20 per cent dels premis
més alts. Aquesta mesura ja es
va fer notar en l’últim sorteig
de Reis. Als grans aficionats a
la loteria no els va agradar gens
la idea. La loteria catalana no
ens està afectant. Potser alguns
deixen de comprar loteria espa-
nyola per la Grossa, però són
molt pocs i la majoria ho fa per
motius polítics”.
“Cinc euros de comissió? –li

diu a en Rambo una senyora

gran davant l’administracióVal-
dés, amig camí entre l’exclama-
ció i la interrogació–. No, no…
Jo faig la cua. Com cada any.
No sembla tan llarga –continua
dient, tota trempada, amb un
somriure a la boca–. Cada any
baixo unmatí a Barcelona i faig
la cua a la plaça Urquinaona, a
Valdés, i al Gato Negro del car-
rer Pelai… De Ripollet, sóc de
Ripollet. I si puc fer que em
coincideixi amb la visita almet-
ge, doncs millor, però si no… A
mi és que això em diverteix”.
I en Rambo de la Rambla li-

diu a la senyora gran que prefe-
reix estalviar-se cinc euros i fer
la cua quemolt bé, però que els
números de Sort els té ell, no-
més ell… I la senyora gran de
Ripollet de sobte s’ho pensami-
llor, recupera el somriure i fur-
ga dins el moneder, a veure si
entre totes les monedes arriba
a cinc euros i no ha de canviar
cap bitllet. “Total, una vegada a
l’any… i la veritat és que Sort re-
parteix moltíssim, i no tindrà
pas un 13 de Sort?”. “No, senyo-
ra. Sort no ven el 13. Ells també
tenen les seves manies”.
I després, recuperant el to

confident, i el d’expert, enRam-
bo respon que no, que el des-
cens de vendes no té res a veu-
re amb l’arribada de la Grossa.
Aquest expert diu que el que
passa en realitat és que la gent
no té diners i el que fa uns anys
en comprava cinc ara en com-
pra un i el que en comprava un
ara no en compra cap. “Però
deixi que li digui una cosa. Els
diners són dolents, són indi-
gestos… Si a mi em toca un bon
premi em planto a Hawaii i
m’ho gasto tot. Que et toquin
mil euros, dos mil… Però s’ ha
d’anar molt amb compte amb
les fortunes”.c
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