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COL·LABORACIONS LITERÀRIES EL CONTE

T ot i que la pista ja es troba
oberta al públic des de fa una
bona estona, encara no s’hi

veu ningú. No tardarà gaire a omplir-se
ja que el veïnatge no és massa puntual.
De moment la megafonia que hi ha
instal·lada al seu voltant ja ressona
per tot el recinte convidant la gent a
venir.

Grans i petits s’apleguen en aquest lloc
per gaudir d’unes hores de lleure. Al fi-
nal de la jornada l’afluència és tan gran
que fa pensar als promotors d’ampliar
l’horari d’obertura, ja que de moment
obren la pista unes hores al vespre.

No sempre hi ha hagut l’expectació
d’ara. Durant l’acondicionament de les
instal·lacions fa cosa de pocs mesos, els
responsables del projecte no les tenien
pas totes a sobre, ja que no estaven gaire
convençuts de com respondria la gent.
A pesar dels dubtes que tenien van tirar
el programa endavant. L’assistència fou
escadussera durant els primers dies de
la inauguració. Malgrat ser una novetat
per al veïnatge, la falta de pràctica i les
contínues relliscades dels audaços
practicants desanimaren força la resta
dels indecisos novells. Amb el temps,
però, la gent s’hi ha anat acostumant

i actualment és tot un èxit de con-
currència.

La petita Ivon contemplava l’espectacle
des del balcó de casa seva. El seu rostre
mostrava una gran tristesa perquè veia
les amigues divertir-se d’allò més al bell
mig de la pista patinant amunt i avall,
mentre que ella s’ho havia de mirar d’un
tros lluny. Estava castigada per la seva
desobediència, i d’això ja en fa uns
quants mesos. En aquell moment no
estava prou preparada per anar a pati-
nar, però hi va voler anar tan sí com no
i sense el consentiment dels pares. La
pista de patinatge l’atreia tant que va
decidir d’anar-hi d’amagat, quan tothom
ja fos fora. No duia el calçat adequat
–en realitat no en tenia cap– però
anhelava tant la sensació de trepitjar

aquella capa de glaç que no hi donà la
més mínima importància i, a més, la seva
intenció era de romandre-hi poca es-
tona. Davant la pista contemplà amb
satisfacció com aquella massa de glaç li
allargava els braços convidant-la a do-
nar el gran pas. No va dubtar gens ni
mica i d’un salt s’hi va postrar damunt.
La relliscada va ser tan forta que gairebé
hi deixà la pell en caure de cul a terra.
Sortosament tot quedà en un ensurt i
els pantalons fets una piltrafa de bruts,
però la reganyina que va rebre en arri-
bar a casa va ser més dolorosa que la
pròpia caiguda. I va ser castigada.

La idea de no poder anar a patinar
l’està turmentant considerablement.
No té prou forces per evitar l’atracció
que sent per aquell lloc. I no l’ajuda
gaire el fet de tenir-lo davant de casa
seva, ja que en realitat és el propi
carrer que fa de pista de patinatge quan
l’aigua que llancen de més amunt es va
glaçant. Per evitar accedir-hi s’ha
construït un mur invisible al seu voltant.
Camina per la vorera resignada. Potser
ben aviat hi podrà anar, no ho sap. De
moment s’haurà d’acontentar en obser-
var com patinen des de dalt del balcó
de casa. ■

El rostre de la petita
Ivon mostrava una
gran tristesa perquè
veia les amigues diver-
tir-se d’allò més al bell
mig de la pista patinant
amunt i avall, mentre
que ella s’ho havia de
mirar d’un tros lluny.
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❚  Jordi Viladot Puig

Què vol dir triomfar en la vida?

COL·LABORACIONS LITERÀRIES COSES DE LA VIDA

L es tertúlies es van perdent i a
les poques que queden els temes
de discussió sovint són limitats i

repetitius. Conec tertúlies que sols es
parla de futbol i d'altres que sols es par-
la de diners. Sortosament n'hi ha que es
parla una mica de tot. Quan vaig a algu-
na d'aquestes i la polèmica decau,
acostumo a posar sobre la taula –si no
ho he fet abans– la següent qüestió: per
a vosaltres què vol dir triomfar a la vida?
Mai no he rebut una resposta immediata.
Els tertulians et miren d'una manera
estranya tot pensant quina intenció té
la pregunta.

És obvi que per a la majoria de la gent
triomfar a la vida vol dir guanyar diners,
però no s'atreveixen a dir-ho perquè
saben que no queda bé. Comença la
polèmica i al final tothom diu estar
d'acord que triomfar a la vida és
aconseguir allò que hom volia: ser un
bon paleta, un bon metge, un bon pagès,
un bon músic,... Si no fos així el món
encara seria més injust del que és.

Però la veritat és que per a molts,
diguin el que diguin, triomfar està en

els diners. I aquesta és la trampa. Els
diners no omplen. És trist viure
constantment en el greuge comparatiu.
Sempre n'hi ha un altre que té el cotxe
més llarg, que la seva casa és més gran,
que el viatge que ha fet ha durat més,
que el brillant de l'anell té més quilats,...
Aquells, paleta, metge, pagès, músic,...
que han triomfat seran feliços, amb una
vida plena i ben segur que es guanyaran
la vida com a mínim d'una manera dig-
na i suficient. En canvi el diner pel diner
és un objectiu mesquí i baix de sostre.

Guanyar diners és un tema obsessiu
per a molta gent. En conec un que
sempre cataloga la gent pels diners que
hom té i la paraula que més repeteix és
ric: fulano és molt ric, aquest és més ric
que l'altre, és tan ric que... Tant repeteix
ric, ric, ric que quan parla penso en els
grills.

Una vegada em vaig trobar amb un
amic i li vaig demanar referències d'una
tercera persona coneguda dels dos. La
seva contesta va ser: té molts diners! Jo
vaig insistir en si era bona persona, for-
mal, complidora. I em digué: deixa't de
punyetes, et dic que té molts diners!

Una altra vegada, en una d'aquelles
tertúlies a què em referia al comen-
çament en què es parlava una mica de
tot, un dels tertulians comentà: el rec-
tor de la parròquia del poble X és un
gran capellà, cada diumenge recapta més
de 500.000 pessetes. Tot pot tenir la
seva lectura, per a uns és bon Rector el
que porta la parròquia amb entrega i
sentit evangèlic, i per altres és bon Rec-
tor el que recapta molts diners per a la
parròquia. Què hi farem! ■

És obvi que per a
la majoria de la
gent triomfar a la
vida vol dir
guanyar diners,
però no
s'atreveixen a
dir-ho perquè
saben que no
queda bé.




