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L'escala de la vida
Hi ha una planta al capdavall que aguanta
un bacteri que vol anar pujant.
Hi ha una planta al capdavall que aguanta
Un bacteri que vol anar pujant
La planta, que aguanta,
i el bacteri, que ja té senderi,
a una bèstia es vol assemblar.
La planta que aguanta,
bacteri, senderi.
I la planta, que un xic rumia,
i vol assemblar-se a un humà...

E

n un poble petit on tothom es coneixia, hi havia un xicot que
es deia Quim, que, com gairebé tothom d’allà, feia de pagès.

Un dia, un cotxe es va aturar prop d’on ell treballava la terra, i el
conductor li va demanar si li faltava gaire per arribar a la ciutat. El
noi va deixar l’eina i li va preguntar:
—En quilòmetres o en temps? Us ho dic perquè jo, al meu pas,
hi estaria cinc quarts d’hora. Però vós amb cotxe, dependrà de la
velocitat amb què el feu anar, no?
L’home del cotxe es va sorprendre d’aquella resposta tan
enginyosa i va dir:
—Ets espavilat, noi. Llàstima que facis de pagès, podries fer una
feina més important, tu.
I va marxar rabent.
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En Quim, aquelles paraules el van fer pensar. Una feina més
important? I ell podria fer-la? I quina seria la feina més important
del món?
Ho va comentar al flequer del poble, i aquest li va dir que la feina
més important de totes era la seva, perquè... què hi podia haver
de més important al món, que preparar el pa de cada dia?
El va convèncer, per això l’endemà va dir als veïns del poble que
se n’anava a ciutat a fer de flequer. Tothom li va dir que no se
n’anés, que allà, al poble, hi tenia la vida, i que fer de pagès era el
millor que un noi com ell podia fer. Però no el van pas convèncer.
L’endemà agafava l’autocar de línia i arribava a ciutat.
Un cop a ciutat va col·locar-se d’aprenent en un forn de pa. Però,
quan ja era un bon flequer, un dia va conèixer una senyora que li
va dir que l’ofici més important de tots era fer de mestre. Perquè...
què hi pot haver de més important que ensenyar als nens les
coses de profit?
El va convèncer. Va deixar l’ofici de flequer i es va posar a estudiar
magisteri. Però quan, al cap d’uns anys, ja era mestre de La
Bressola, el pare d’un alumne li va dir que l’ofici més important de
tots era ser bomber. Perquè, per moltes coses que tinguis, si se’t
cremen, què?, eh?
El va convèncer. Va deixar de fer de mestre i es va posar a apagar
focs. Fins que un dia va conèixer un home que li va dir que l’ofici
més important era la construcció. Perquè... què seria de la nostra
civilització si no haguéssim fet les cases?
El va convèncer. Va deixar de fer de bomber i es va posar a fer
de paleta. Fins que un dia un carter li va dir que la feina més
important era la seva. Perquè... què hi pot haver de més important
que portar a la gent notícies de les persones que estimen?
El va convèncer. Va deixar de fer de paleta i es va posar a fer
31

de carter. Però una senyora que va conèixer li va dir que avui
dia ja ningú no escrivia cartes, que ara el més important era la
informàtica i les noves tecnologies: perquè, gràcies a l’electrònica i
la informàtica, el món havia canviat més en vint anys que abans en
vint segles.
El va convèncer. Va deixar de fer de carter i va es va posar a
estudiar informàtica...
I encara va fer de polític, de pallasso, de cuiner, de mariner, d’editor
de llibres, de metge, d’inventor... Sempre cercant l’ofici més
important de tots.
Fins que un dia va conèixer un home vell que treballava la terra.
Se’l veia content perquè mentre feinejava no parava de cantar.
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Quan en Quim li va demanar per què estava tan content, l’home
vell li va respondre que tenia la sort de fer la feina més bonica i
més important de totes: fer de pagès. Perquè... hi podia haver res
de més important que transformar la terra en menjars de gustos
tan diferents?
Durant dies i nits senceres en Quim va estar rumiant les paraules
del vell... Fins que al final va tornar al poble on havia nascut, per
tornar-hi a fer el que ja hi feia quan hi vivia.
Quan la gent del poble va saber que, després d’haver provat tants
oficis diferents, en Quim tornava al poble per conrear les terres
familiars, se’n burlaven:
—Mira que n’ets, de beneit, Quim. Tant de voltar món, i tant de
patir per aprendre a fer coses noves, per no res! Al final has tornat
a fer de pagès com nosaltres. Mira que t’ho vam dir de vegades,
que no te n’anessis, eh?
Però en Quim no responia. Amb prou feines si els escoltava.
No tenia temps per perdre, tenia les terres molt endarrerides i
havia de llaurar, sembrar, plantar, regar, collir... Quanta feina que
l’esperava...
Potser sí que feia la mateixa feina que havia començat a fer de
jove, però ara era diferent. Perquè tot aquell temps cercant l’ofici
més important de tots l’havia transformat. Perquè ara, a més de
tenir coneixements de moltes coses, sabia que tots els oficis són
importants i necessaris. I que tots són bonics si es fan de gust.
Alguns, en veure’l humil, deien que era un beneit. En canvi,
d’altres, com que, si li consultaven coses, els sabia aconsellar millor
que ningú, deien que era un savi.
Però tot i que en Quim sabia més coses que ningú del poble, no
deia mai que fos savi. Potser perquè els savis de debò, de debò, no
saben que ho són.
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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
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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

