
aquí hi ha marro 

La fi del Cagaelàstic 
Un viudo desorientat 

Reconec que mentre va viure 

la meva dona, la Pepeta, a casa vam 

anar molt rebé. Ella era l'ànima del 

mas pairal. Bé, l'ànima i també el cos, 

perquè tota l'empresa del mas vam fer

la plegats: collites de verema que feien 

goig -aleshores en fèiem-, d'olives 

i d'avellanes sacs i més sacs, i de 

verdura, a dojo; quadres de bajoqueres, 

de pebrots i tomàquets; bancals de 

moresc per a les gallinetes i d'alfals 

per a la mula i els quatre conills que 

teníem pel gasto. No ens calia anar a 

plaça si no era per comprar el peix per 

a fer l'arròs ... Quin caràcter que tenia, 

la meva Pepeta. Em posava, veure-

la eixarrancada sobre el rec, canviant 

la presa del bancal crestallat, i com 

agafava el mànec de l'aixada, pim pam, 

pim pam, no hi havia qui l'atrapés. Així 

vam fer calerons, treballant de sol a 

sol i fins i tot els dies ennuvolats o de 

precepte. Però ves per on, just jubilar

nos, que la dona m'agafà una calàndria 

i en un tres i no res se'm quedà fregida 

com un pollet i adéu-siau moreno. 

Em vaig quedar ensorrat, no tirava 

endavant. Fins que uns amics de la Llar 

em diuen, vinga Ramon, anima't, vine 

amb naltros, ja no s'hi pot fer res, viu la 

vida. I jo que els fa ig cas i a poc a poc 

vaig anar enfilant-me i a sortir del pou. 

I vet aquí que m'enfilo tant que hi trobo 

gust. I que si un viatget aquí, que si una 

excursió allà i tot rutlla de meravella. 

Pensar que amb la Pepeta només vam 
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anar una vegada a Montserrat i una altra 

a Lourdes i al bar només hi anàvem una 

vegada l'any, Divendres Sant durant 

la funció de l'Agonia, per fer el vermut 

al bar del Casal i potser un parell de 

vegades l'any a la Fonda de la Rosa 

Perla o al Centro per alguna comun ió, 

bateig o casament! Però així són les 

coses. I com que l'economia personal 

i del país anava de meravella, doncs 

mira, fot-li pel broc gros. Els dos fills 

"Em vaig quedar 
ensorrat, no tirava 
endavant. Fins que 
uns amics de la Llar 
em diuen, vinga 
Ramon, anima 't, vine 
amb naltros" 

es guanyaven les garrofes d'allò més 

bé, fent de guixaires i mal portant les 

terres en cap de setmana; i de la filla 

no diguem, amb un negoci immobiliari 

que rutllava més que un Shumacher. La 

veritat és que mai no em vaig preguntar 

d'on venien els diners, perquè tot era 

gratis o bé firmava paperets que em 

donaven les xiquetes de la caixa i del 

banc: festes, excursions, berenars, 

subvencions, crèdits, autocars a La 

Solana. Ai xò era Hollywood. Fins que 

de cop i volta un dia em desperto i 

sento que diuen que la bombolla ha fet 

un pet com un ag là. Pam! I ara tinc els 

fills que tornen a cresta llar tomaqueres 

al mas però sense que els tomàquets 

tinguin preu en el mercat; la fi ll a ha 

tancat l'Api i a mi em retallen la pensió 

per dalt i per baix, i per cada recepta 

de xarop o de les pastilles de la pressió 

que m 'he de prendre hauré de donar un 

euro al govern . I ja veieu, ara tinc tota 

la patuleia familiar a dinar a casa, amb 

els néts empipats perquè no poden anar 

a esquiar un cap de setmana sí i l'altre 

també, i les joves que ara tampoc pod en 

mantenir el tanc de cotxe que tenen 

per anar a prendre cafè o al gimnàs; 

els di nerons que tenia al banc s'han 

convertit en un carquinyo li, com deia 

el Joan Capri i no sé com m'ho faré per 

pagar les quotes d'un xalet aparellat del 

meu fill gran, els rebuts del tercer xalet 

de muntanya del fi ll petit i el crèdit que 

va fer la filla per comprar uns terrenys 

requalificats on s'hi havien de constru ir 

seixanta habitatges. I a tot això, 

l'alegria de polítics i banquers que ens 

empenyien al consum i a la platxèria, 

ara s'ha tornat més agre que un iogurt 

grec; els polítics i banquers que fins ara 

em deien, tira nano que fa baixada, ara 

ens fan frenar en sec i, està clar, l'hòsti a 

que ens estem fotent és per anar de pet 

a l'UVI. Ah!, si la meva Pe peta visqués, 

em diria hem fet la fi del Cagaelàstics 

per no vigilar i creure que la felicitat ve 

dels diners i no del treball assenyat.» 


