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Lo Pepelaloi
❚  Guillem Viladot

SOM A RIELLA HISTÒRIES

Lo Pepelaloi era un sentimental
acabat de néixer cada dia. De
matinades el refilet dels moixons

al seu modest jardí el feia pampallugar.
La corredissa de qualsevol bestiola li
entendria els menuts i es desfreixurava
de mica en mica davant una bona posta
de sol. Lo Pepelaloi defensava les coses
elementals i els sucosos hidrats de carbó
carregats de proteïnes vegetals que els
hortets donen: els carbassons, les
lluentes tomates, la filigrana de la
mongeta tendra, la grupa arrodonida del
préssec madur...

Lo Pepelaloi aquell dia sentia que n’hi
passaria una de grossa. Lo Pepelaloi
esperava sentir, tot d’una, una veu
vinguda de pregoneses tel·lúriques que
el cridaria:

– Pepe!

– Digueu.

– Que no te n’adones, Pepe? Que no
te n’adones de la sort que tens?

I el bon jan de Pepelaloi esperava
aquest senyal per adonar-se, més
rodonament encara, que tenia molta
sort.

Va fer una pipa, encarat al degotall
engargussat de floretes del Manto de la
Marededéu. Aleshores va trucar el carter.
Lo Pepelaloi, malgrat les espardenyes
ratades, l’espitregament i la descurança
del seu aire extern, rebia cartes dels
països anglosaxons i es feia amb
professors universitaris estrangers.
Tothom deia que sabia moltes coses,
però en comptes de dir-li «Don Josep»,
–que a ell li hauria fet molta gràcia i
pessigolles al cerebel–, li deien Lo
Pepelaloi i el sol·licitaven dels poblets
més petits que anés a parlar en festetes

parroquials. Lo Pepelaloi, segur que al
seu darrera hi havia grans veritats, els
engegava unes tirallongues sobre el país
i la fidelitat que els pagesos trobaven
una mica massa complicat. Potser si lo
Pepelaloi hagués tingut poder per a
abaixar les contribucions li haurien dit
«Don Josep».

Entre les cartes d’aquell dia n’hi havia
una que féu exclamar al Pepelaloi:

– Ostiqueta!

I és que venia de Serra d’Or. Quan
l’hagué llegida, lo Pepelaloi tenia als ulls
una llum d’agraïment i se li havia
estarrufat la tendrella, liquat la badiella
i inflat la mamella.

Perquè a la carta li encomanaven que
fes la crítica i la recensió d’un llibre ple

de gent i de vent que havia escrit lo
Llermo Viladot, aquell que viu als porxos
de l’Alquímia a la vella, sòlida,
inesborrable vila d’Agramunt.

I aquesta possibilitat, d’explicar una
mica més als lectors qui era i com escrivia
de bé aquell xicot d’Agramunt, picant
com un bitxo d’agost i tendre com un
enciam d’abril, que tenia una prosa feta
de totes les giragonses inesperades i
movedisses del vent al Pilar d’Almenara,
va comblar el dia de lo Pepelaloi. I es va
quedar com encisat, el paper als dits
mirant enllà d’Arbeca, cap a la Ribera
del Sió, cap al país del vent, cap a ca
l’Isidori. I només va deixondir-lo de
l’encantament la sobtada presència al seu
volt del primer muricec de la nit. ■
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