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Bon dia tingueu!!
He arribat a la conclusió que 

dec ser imbècil perquè no arribo 
a entendre algunes (de vegades 
moltes) coses que passen al meu 
país. O potser aquesta és la ma-
nera com em veuen els altres.

Dec ser imbècil, senyor Vila 
(cònsol de Sant Julià), perquè 
no arribo a entendre com es pot 
tardar gairebé un mes a veure 
que dos empleats us estan ex-
plicant un conte infantil: un os 
que s’escapa com un presoner 
d’Alcatraz, un empleat: què fa? 
Donar menjar a les cabres? Pot 
ser. Un os terrible avança cap a 
ell: “Et menjaré!!” Però passa “el 
bon caçador”, amb el cotxe de la 
feina i el seu rifle particular, com 
d’altres vegades, i mata l’os. Fi. 

Ara els heu acomiadat a 
tots dos per mentiders. El que 
m’agradaria saber és si han rebut 
la indemnització sencera com si 
res no hagués passat (com acos-
tuma a passar en aquest meu 
país) o per contra se’ls ha tingut 
en compte el mal causat. Perquè 
de tants tractes de favor se’ns 
estan inflant els pebrots. 

La meva imbecil·litat tampoc 
em deixa entendre que tots uns 
senyors tècnics de Patrimoni 
Natural facin una auditoria i do-
nin la culpa a l’os. A ells potser 
també els hauríem d’acomiadar, 
o potser a qui els va dictar què es 
el que havien d’escriure.

Dec ser imbècil perquè no en-
tenc a qui malparla de la sanitat 
del meu país. Jo sempre l’he de-
fensat com a bandera nacional. 
Més que el caramel de la Jenkell 
de 15.000 euros. Ja fa dies que 
ha sortit un informe on l’Hospi-
tal i la sanitat en general d’An-
dorra estan al capdamunt del 

rànquing mundial en valoració. 
Imagineu-vos si a més a més es-
tigués ben gestionada. Fins i tot 
ens podríem morir tranquils!!

Dec ser imbècil perquè no 
entenc què volem en aquest 
país. Suposo que voldríem que 
ens donessin el menjar a la boca 
(péixer, en andorrà) com quan 
érem petits. Andorra Turisme i 
Estrella Damm han organitzat 
per segon any l’Andorra de ta-
pes. Tot molt maco, presentació, 
foto i premsa incloses. Partici-
par-hi té unes condicions. Tot 
publicat en un llibret que quan 
el fulleges ja veus que per a tot-

hom no és igual (comencem 
malament). I comencen quinze 
dies d’allaus de grups de gent 
que venen a provar el quinto + 
tapa. És dur, de vegades, però 
t’hi has compromès. I comencen 
les queixes de la gent: d’incom-
pliment d’horaris, de manca de 
producte, de menyspreu en el 
tracte, etc. I quan arriben ja et 
pregunten si tu ets com els al-
tres. I la meva imbecil·litat em 
porta a preguntar-me: si no ho 
vols fer o creus que no és ne-
goci, per què t’hi emboliques? 

L’únic que estàs fent és donar 
mala imatge al turista i a la gent 
d’aquí. Per cert, les butlletes dels 
qui vau votar encara no les han 
recollit, ni la publicitat tampoc. 
D’això també se’n diu organitza-
ció “puntera”. No ho entenc!! 

Dec ser molt imbècil, senyors 
Camp i Budzaku, per entendre 
una vegada més les seves ma-
niobres amb el Cirque du Soleil. 
Sí, senyor Budzaku, en molts 
espectacles hi ha parades de res-
tauració a l’interior. Però això no 
es fa d’amagat, el cinquè any, ad-
judicant la restauració interior 
i anunciant-ho com mai, sense 
comptar amb la gent del barri 
ni comunicar-los-ho i demanant 
col·laboració a tots els establi-
ments de restauració del veïnat 
que tinguin obert per a quan 
s’acabi el circ. Lleig! Una vegada 
més “los amigos de mis amigos 
son mis amigos”. La propera 
vegada busqueu “amigos” que 
donin bon servei. Mentrestant 
seguirem llogant el Cirque du 
Soleil dos anys més, fins a esgo-
tar la legislatura; això sí, el tema 
Scalada s’ha acabat. Ara caldrà 
buscar una altra cosa diferent. 
Jo proposo que els nous espec-
tacles portin de nom genèric 
Acampada. Perquè això és el que 
acabarà semblant. I de moment 
l’espai multicultural que havia 
d’albergar les actuacions del Cir-
que i d’altres d’emblemàtiques 
s’ha quedat al núvol, com l’altre 
Núvol (The Cloud). Ja ho dic jo, 
que vivim en un núvol!! No ho 
entenc!!

Us demano si us plau que 
m’aclariu si la meva imbecil·litat 
és genètica o tan sols és fruit del 
vostre tracte envers mi. 

Au, bon dia tingueu. 

Dec ser imbècil!!

Dec ser molt imbècil, 
senyor Budzaku i 
Camp, per entendre 
les seves maniobres

Perquè de tants 
tractes de favor 
se’ns estan inflant 
els pebrots

Ja som en aquella temporada 
de l’estiu en què molts de nos-
altres –que no tots, lamenta-
blement– tenim una mica de 
temps de lleure. És una bona 
ocasió per cultivar-nos l’es-
perit. Potser llegint un llibre 
que mai hem tingut temps ni 
tan sols de començar o fent 
aquell viatge que sempre ens 
hem proposat però que sempre 
hem posposat. També es poden 
combinar ambdues activitats, 
per exemple escollint Ulisses de 
James Joyce com a llibre i una 
sortideta a Dublín com a viat-
ge. Seure en un banc de Saint 
Stephen’s Green amb el noble 
volum sobre els genolls i fent 
cara d’intel·lectual és una ma-
nera infal·lible de fer contactes, 
si més no amb altres turistes 
que estiguin fent la ruta joycia-
na. I, si hi ha afinitat, sempre hi 
ha un pub o tres ben a prop per 
continuar enaltint l’escriptu-
ra del gran home mentre es va 
popant la cultura popular irlan-
desa sota la forma d’una negra 
ben servida. Observin bé la for-
ma de tallar-li el coll; cada bàr-
man té la seva pròpia manera 
de complir el ritual de la neteja 
del vas, omplint-lo una primera 
vegada, fent descansar el beu-
re i després tornant a fer el ple 
fins que vessa per dalt. Es pot 
dir que molts d’ells han elevat 
el procediment al nivell d’obra 
d’art. En tot cas, és la seva prò-
pia opinió, i també serà la seva 
després de veure com s’omple la 
gerra de pinta un parell o tres 
de cops, i que n’hagi fet baixar 
el contingut.

Però pot ser que no acabi 

de fer gràcia la idea de partici-
par en un pub crawl dublinesc 
i acabar l’endemà al matí fent 
cara d’òliba mentre inspecci-
ona l’interior d’una habitació 
d’hotel –que no és la seva– i es 
pregunta de quina manera hi 
ha arribat. En aquest cas, una 
proposta radicalment diferent, 
més políticament correcta i 
amb rerefons culturals més ex-
celsos, seria un viatge al Japó. 
En aquell escenari, seria fins 
i tot possible acabar en el bar 
d’òlibes que s’acaba d’obrir a la 
ciutat de Hiratsuka, Kanegawa. 
Sempre fora millor que ser l’òli-
ba del conte.

En aquest any 2017, la idea 
de tenir un bar de gats és gai-
rebé normal. Un hi va, fa el seu 
cafè o altra consumició, i té 
l’ocasió de ser escollit per una 
de les bèsties de l’establiment 
com a esclau humà. Les seves 
tasques consistiran a fer quatre 
carícies al gat i tenir-lo sobre 
els genolls mentre dorm. Però 
com pot funcionar una barra 
d’òlibes?

Les nostres fonts d’informa-
ció –l’Asahi Shimbun– no són 
gaire precises sobre aquesta 
qüestió. Llevat de la possibili-
tat molt nipona de fer-se retra-
tar amb una de les mestresses 
del lloc, no hi ha més detalls. Ni 
tan sols queda clar quines són 
les funcions de l’esclau humà. 
Potser és la calor, però em ve-
nen visions de les òlibes discu-
tint sobre l’evolució de la borsa 
mentre els seus humans els 
fan la manicura i serveixen la 
becada de ratolins saltats amb 
tempura.

Cambrer, una de ratolins 
si us plau!
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