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UN NEN QUE NOMÉS PARLA EN VERS; 

UN TRENCADOR DE CES QUE DECIDEIX 

FER VAGA I PROVOCA GRANS EMBO-

LICS, JA QUE LA CAÇA NO ES DISTIN-

GEIX DE LA CACA; UNA Y QUE ESTÀ FAR-

TA D’HAVER D’ANAR SEMPRE AMB LA N, 

O UN SENYOR A QUI FAN UN LIPOGRAMA 

I JA NO POT DIR LA I SÓN ALGUNS DELS 

PROTAGONISTES D’AQUESTS CONTES 

DIVERTITS I UN PÈL ABSURDS. RELATS 

FANTÀSTICS. 

MIQUEL PUJADÓ TÉ EL COSTUM DE FER 

MOLTES COSES ALHORA I DE NO PARAR 

MAI QUIET, PERÒ TOTES LES SEVES 

ACTIVITATS TENEN A VEURE AMB LES 

PARAULES I AMB LA MÚSICA. DOCTOR 

EN FILOLOGIA ROMÀNICA, HA PUBLICAT 

SETZE DISCOS AMB LES SEVES CAN-

ÇONS I N’HA ESCRITES I COMPOSTES 

PER A ALTRES INTÈRPRETS. TAMBÉ HA 

FET DE PROFESSOR I HA ESCRIT ARTI-

CLES, TEXTOS TEATRALS, GUIONS RA-

DIOFÒNICS, MOTS ENCREUATS, TRADUC-

CIONS... EL 2003 VA GUANYAR EL PREMI 

LOLA ANGLADA, I ARRAN D’AIXÒ VA CO-

MENÇAR A PUBLICAR OBRES DE NARRA-

TIVA INFANTIL I JUVENIL, COM ARA EL LLI-

BRE DE CONTES QUE TENIU A LES MANS.

A PARTIR DE 9 ANYS
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Nota
Alguns d’aquests contes van ser publicats origi-
nàriament a la revista Cavall Fort, i una versió 
reduïda de «Vidràlia» aparegué a la revista Tretze-
vents. Agraïm als responsables d’ambdues publi-
cacions la seva cortesia a l’hora de permetre’ns 
incorporar-los al present volum.
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El poheta i el múzik

–NOM I COGNOMS? –va preguntar el funciona-
ri, sense alçar els ulls del paper.

–Virgili Floral i Carquinyoli –va respondre amb 
decisió aquell jove ros i pàl·lid.

–Professió?
–Poheta.
El funcionari, que no tenia entrenades les ore-

lles per sentir les hacs mudes, va escriure poeta, 
tal com li havien ensenyat de petit (també li ha-
vien ensenyat a sentir un menyspreu instintiu per 
aquesta mena d’éssers, que considerava uns pa-
ràsits estretament emparentats amb xinxes, polls 
i puces.)

El jove Virgili, però, havia seguit les evolucions 
del bolígraf funcionarial i va corregir l’home amb 
veu dolça però ferma:

–Si us plau. No sóc un poeta. De poetes, n’hi 
ha per donar i per vendre. Jo sóc poheta. P - O -  
H - E - T - A. De fet, sóc l’únic poheta del món. Tot-
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hom pot escriure poemes. De pohemes, només 
en faig jo.

«Un altre grillat», va pensar el funcionari. «Per 
considerar que ser poeta és un ofici ja cal estar 
tocat del bolet, però un poheta demana a crits la 
camisa de força. Millor que li segueixi la veta, 
però: podria posar-se violent.» Així que li va pre-
guntar, amb un somriure als llavis:

–I què té d’especial, un poheta?
–Moltes coses. Per exemple: un poeta escriu 

un sonet, oi? Doncs pel mateix preu jo componc 
una soneta.

–Soneta? Els qui pateixen d’insomni deuen 
comptar-se entre els seus lectors més fidels.

–Ja hi pot pujar de peus! Fins i tot hi ha metges 
que recepten la meva obra, que la Seguretat So-
cial ha inclòs en la llista de medicaments subven-
cionats. A més, sóc generós de mena: els meus 
decasíl·labs tenen catorze síl·labes pel cap baix 
i, en lloc de cesura, els aplico una cesària per 
ajudar a néixer els hemistiquis.

–Ah! I surten bufons?
–Ja ho crec, però maniàtics. Uns autèntics he-

mistiquis-miquis.
–Escriu versos dels que rimen, vostè?
–Evidentment, però amb un estil revolucionari. 

Fer rimar camell amb cistell ja està molt vist. Jo 
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sóc capaç de fer rimar cassola amb fonògraf i 
quedar-me tan ample! 

–I què ha escrit, darrerament?
–Un pohema èpic de tres mil versos, amb una 

cadira coixa i una pedra foguera com a únics 
personatges.

–Però quina acció pot tenir el poema, perdó: 
el pohema, amb uns protagonistes així?

–Cap ni una. Aquesta és la gràcia. El meu és 
l’únic pohema èpic en el qual no passa absoluta-
ment res.

–Així doncs, vostè és poheta! –va exclamar de 
sobte una veu al seu darrere–. Ja desesperava 
d’arribar a conèixer-ne un! –I el propietari de la 
veu li va estrènyer la mà efusivament. En Virgili 
Floral va somriure, afalagat, mentre el funcionari 
se’ls mirava tot sorprès. El nouvingut es va pre-
sentar:– Em dic Horaci Cucurull. Sóc múzic.

–Ah, un músic! –va dir el poheta.
–No pas músic amb essa. D’aquests, el món 

n’és ple. Jo sóc múzic. Amb z.
–I en què es diferencia un múzic d’un músic, 

benvolgut senyor? –va preguntar el funcionari, 
amb una ironia poc dissimulada.

–D’entrada, en el compromís per evitar conflic-
tes racials. Les meves notes no són ni blanques 
ni negres, són de color fúcsia, i totes duren exac-
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tament el mateix. A més, faig quadrades les rodo-
nes per tal de poder-les emmagatzemar sense que 
ocupin més espai del compte, i cada silenci meu 
és d’or i cotitza al mercat de valors.

En Virgili Floral semblava captivat per l’expli-
cació i no es va poder estar d’intervenir:

–Apassionant! I els seus bemolls i sostinguts, 
com són?

–Els sostinguts no els sostinc pas: els deixo 
caure pel seu propi pes, i passo un drap pels 
bemolls perquè es tornin bemeixuts.

–Ai caram!
–Les meves claus de sol estan sempre ennuvo-

lades perquè els instrumentistes no quedin en-
lluernats, i he suprimit la clau de fa a fi que els 
pianistes tinguin lliure la mà esquerra i es puguin 
gratar el nas a mitja sonata, si cal.

–Brillant idea!
–Aquell tanoca de Schubert va compondre una 

simfonia inacabada. Quina vulgaritat! Jo en tinc 
una d’inencetada. Quan l’estreni, els músics es 
passaran una hora llarga plegats de braços a l’es-
cenari sense tocar una sola nota. Serà originalíssim!

–Sap què? Un poheta i un múzic estan fets per 
entendre’s.

–Jo penso el mateix. Podríem escriure una òpe-
ra plegats.
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–És clar. Ja me la imagino. Es titularà Oh, Pere!
–Serà l’única òpera del món per a cantants 

afònics.
–Això! Contractarem els millors solistes lírics 

del moment i els exposarem a corrents d’aire 
abans de cada representació.

–I l’acció tindrà lloc en una mina de carbó de 
Nigèria durant una apagada general.

–Serà un autèntic cop d’efecte audiovisual!
De sobte, l’Horaci Cucurull va fer cara d’a- 

moïnat.
–Però el món porta un endarreriment tan gran... 

Potser el públic i els crítics no estan encara pre-
parats per a nosaltres. Ens hem de fer a la idea 
d’un possible fracàs.

–El fracàs és per als individus vulgars. El nostre 
fracàs, en tot cas, serà un fracaç, amb ce trenca-
da, perquè nosaltres som uns artistes trencadors!

I el poheta i el múzic van allunyar-se del taulell 
xerrant animadament mentre el funcionari mur-
murava:

–N’hi ha més a fora que a dins...
I tot seguit, veient que era l’hora de plegar, es 

va posar per barret l’orinal dels dies feiners i va 
marxar cap al llauner perquè fes la revisió dels 
cinc mil quilòmetres al seu rellotge de butxaca.
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