
MUNAWAR-ALI, VENEDOR AMBULANT DE ROSES  

En el nom de les roses

 // ramon francàs

No és vilanoví però com si 
ho fos. S’ha convertit en un 
dels personatges més popu-
lars de la capital del Garraf. 
No és possible haver sortit 
algun cop a sopar a la ciutat 
en els últims quatre anys i 
no haver-se’l trobat en qual-
sevol bar, pub o restaurant. 
És el venedor ambulant pa-
kistanès Munawar-Ali, però 
tothom el coneix com el Paki 
de les roses i per una de les fra-
ses que repeteix fins a la saci-
etat: No amor, solo chiqui-chiqui. 
Puntualitza que amb aquesta 
frase vol dir que en els temps 
que corren hi ha poc amor, i 
que només hi ha sexe.

La seva popularitat és tan 
gran que fins i tot li han creat 
un grup al Facebook que re-
uneix més de 800 membres: 

d’octubre del 2004 i va bus-
car feina de paleta o en res-
taurants, però no va trobar 
res de res. Va estar tres mesos 
sense feina. Aleshores va ar-
ribar fins a Vilanova, on té un 
amic, per provar sort venent 
roses, i les coses no li han anat 
pas malament. Reconeix que 
en una bona nit a l’estiu es 
pot arribar a treure fins a 50 
euros. Ara a l’hivern la cosa 

està més magra: Tothom 
em posa per excusa que 
ara, amb la crisi, no tenen 
diners. Diu, però, que el seu 
és un treball fàcil que està 
ben pagat. 

Les garrofes, però, no li 
plouen del cel ni li permeten 
tenir una bona qualitat de 
vida. De fet, viu en un pis al  
barri del Raval de Barcelona 
compartit amb set pakista-
nesos més. Ell només té dret 
a un llit, situat en una habi-
tació on dormen tres com-
patriotes més, pel qual paga 
120 euros al mes. No obstant 
això i al fet que no té cap fa-
miliar a Espanya, té ben clar  
que no vol retornar a viure 
al seu país per la pobresa del 
Pakistan: Aquí hi ha més 
diners que al meu país. 
Diu que només hi anirà de va-
cances, molt probablement 
el pròxim mes de març.

Cada dia del món, de di-
lluns a diumenge, faci fred 
o plogui, Munawar-Ali es 
desplaça amb tren fins a 
Vilanova carregat de roses. 
A l’estació té una atrotinada 
bicicleta, amb la qual recorre 
tota la ciutat intentant ven-
dre la seva mercaderia, que 
va a comprar a Vilassar de 
Mar tots els dilluns, dimecres 
i divendres. Normalment 
compra roses vermelles, 

perquè les troba més barates, 
però si les de color van bé de 
preu també en compra. No 
retorna a Barcelona fins gai-
rebé les dues de la matinada. 
A aquelles hores ja no hi ha 
tren, la qual cosa l’obliga a 
viatjar en autobús.

Diu que tothom el tracta 
bé i que el deixen entrar a 
tots els locals, excepte a les 
discoteques.  En alguns esta-
bliments, a més, el solen con-
vidar a prendre alguna cosa. 
Bona part del seu èxit comer-
cial rau en la seva omnipre-
sència i insistència, tot i que 
encara està lluny de dominar 
la llengua castellana. Darre-
rament li ha sortit competèn-
cia a Vilanova per part d’un 
compatriota seu. Comenta, 
però, que prefereix vendre 
roses a Vilanova que no pas a 
la ciutat de Barcelona, ja que 
aquí conec més gent i en 
venc més.

Munawar-Ali afirma que 
no té preu fix a l’hora de 
vendre les roses. Apunta, en 
aquest sentit, que els joves 
no acostumen a tenir gai-
res diners. Part de les ven-
des les fa per encàrrec. Per 
aquest motiu ens demana, 
amb un somriure d’orella a 
orella, que no ens oblidem de 
fer saber el seu número de te-
lèfon mòbil: 620 477 666.

munawar-ali, fotografiat amb un pom de fragants roses a la seu del DIarI FÈLIX

Amigos del Paki de las rosas! 
En la descripció d’aquest 
grup s’afirma que es tracta 
d’amics que coneixen, parlen 
o simplement simpatitzen o no 
amb el venedor de roses més ‘pe-
sat’ de Vilanova! Fins i tot en el 
grup, que inclou un fòrum i 
fotografies de Munawar-Ali, 
s’anuncia aquesta entrevista 
que li ha fet el DIARI.

Va arribar a Espanya l’1 

Viu al Raval, 
compartint pis, i fins 
i tot habitació, amb 
set pakistanesos

En una bona nit a 
l’estiu, es pot arribar 
a treure fins a 50 
euros venent roses

La frase

“Tothom em posa 
per excusa que 
ara, amb la crisi, no 
tenen diners”
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