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Jo som feliç
Jo som feliç
sense fer feina.
Sóc un gandul,
sa vagueria em menja.

U

na vegada hi havia un home molt gandul, tant, que es
passava el dia jaient. I quan li preguntaven com era que
dormia tant, sempre deia que ell dormint era molt feliç. I que quan
més feliç era, era quan dormia i tenia la sort de somiar que dormia.
Però com que era tan dormilega no trobava cap feina que li
durés més d’una setmana. Si trobava una feina, el dilluns no s’hi
presentava, els altres dies de la setmana arribava tard, i durant el
dia s’adormia mentre treballava. Per això de tot arreu el treien a
puntades de peu.
Fins que un dia un amic li va dir que havia trobat una feina molt
adequada per a ell, es tractava de fer d’extra en una pel·lícula de
vampirs. Podria dormir tot el dia dins d’un taüt, i només quan es
fes de nit, hauria de sortir-ne a poc a poc i fer un parell o tres de
xuclades de sang entre el personal, res, poca cosa.
A l’home, li va semblar que la feina no matava, vaja!, és un dir, i
la va acceptar de seguida. Aleshores el van mudar amb una capa
negra, li van posar a la boca unes dents postisses de vampir, i me’l
van enviar a clapar al taüt. Allò era vida!
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Però al cap d’una estona algú el va cridar.
—Ei!, tu, el vampir! Eixoriveix-te, que ja és de nit i has de començar
a xuclar a tort i a dret.
Però s’havia adormit tan profundament que no sentia els crits. I
com que no reaccionava el van sacsejar amb força fins que es va
despertar. Aleshores va obrir una mica els ulls, va mirar a dreta i a
esquerra, i com que encara estava ensonyat, va fer un badall tan
gran, que es va empassar les dents postisses de vampir que duia
a la boca. I és clar, sense dents de vampir no podia mossegar ni
xuclar sang ni res, com a molt només podia xuclar orxata de xufla
amb canyeta. Total, que el van fer fora de la pel·lícula a cops de
rastelleres d’alls i esquitxos d’aigua beneita.
Ja creia que no podria treballar de res. I es va posar molt trist,
perquè si ara no el tenien en nòmina en cap empresa, després,
en moments de crisi, no podria cobrar l’atur, i quan fos vellet no
podria jubilar-se amb una pensió digna ni res. Terrible!
Però el que són les coses, quan ja havia perdut tota esperança de
ser un bon professional en alguna especialitat, un dia li van oferir
una feina molt curiosa que li va encantar: el van llogar de mòmia
de la tercera dinastia faraònica al Museu Egipci de Barcelona. No
li pagaven gaire, és cert, però podia clapar de dia i de nit durant
segles. Només li van posar com a condició que no ronqués, més
que res per no espantar les iaies i les criatures.
Només quan de tant en tant li treien la pols, de vegades es mig
despertava i amb cara de son preguntava:
—D’això… Que em podríeu dir quina hora és?
I li diguessin l’hora que li diguessin, sempre responia el mateix:
—Tan d’horaaaa? Doncs encara dormiré una mica més. O sigui que
mireu de no fer gaire soroll. Ah!, i una cosa: el darrer que surti que
apagui el llum, eh? Moltes gràcies.
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Aleshores sospirava i tornava a aclucar els ulls plàcidament.
Ell sí que era feliç.
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CONTES DE LA BRESSOLA
Un nova proposta orientada a la mainada que té com a referència el
projecte musical i que ha seguit sumant col·laboracions i complicitats
a l'entorn del projecte principal d'impulsar la recuperació i l'ús de la
llengua a la Catalunya del Nord.
Contes de la Bressola volem que esdevingui una col·lecció estable
i continuada amb properes edicions de llibres i amb materials
educatius i nova creació cultural i artística que es pugui compartir
des del web www.espaibressola.cat

ELS CONTES I LES CANCONS
Jo som feliç

La calma de la mar

La Llebreta

La cançó de les mentides

Muntanyes del Canigó

L'escala de la vida

Llegit per en Miquel Gelabert
Canta en Feliu Ventura
Llegit per en Vicent Partal
Canten na Mercè Galí
i en David Estop
Llegit per en Joel Manzanares
Canta en Joan Garriga

Llegit per na Mercè Pons
Canten en Sicus i n'Àgata Casas
Llegit per na Núria Feliu
Canten na Núria Lozano
i en Marc Serrats

Llegit per na Gemma Sangerman
Canta en Carles Belda

