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“Cantar” 
És una expressió que se sol utilitzar quan una persona ha parlat, o l’han fet parlar, 

més del compte i ha desvetllat secrets ocults o informacions a altres persones no afins. 
Aquesta expressió és molt utilitzada a les pel·lícules del món de l’hampa o dit d’una altra 
manera, a les pel·lícules de gàngsters.  Per tal d’aconseguir que les persones cantin  
s’utilitzen tota classe de mitjans persuasius encara que vulnerin els més elementals drets 
humans i les tortures estan sempre vigents tant per part del món de l’hampa com pel món 
que se’n diu de “dret”. 

Avui -- 30-03-06 -- he fet l’acostumada excursió dels dijous amb bicicleta amb dinar a 
la Cooperativa de la Vall d’en Bas.  Dic: he fet, perquè la Mariàngels està de viatge als 
Estats Units amb la seva fiola i neboda predilecta. 

M’he assegut a la taula i com que en Quim no donava mostres d’atendre’m, li he dit:  
- Què?, dinarem, avui?. 
- Oh!, com que no hi ha la seva senyora, que a vegades em diu que vostè no té espera, he 
pensat esperar que ella hi estès pressent. 
- Ella no arribarà pas avui, està de viatge -- li he contestat -- quan arribi li preguntes com ha 
anat el viatge, als viatjants els agrada molt explicar-ho; és la gràcia, diuen. 

Hi havia molt poca gent i mentre acabava de dinar en Quim s’ha assegut al meu 
costat a la taula. S’havien esfumat uns tres quarts del vi de la botella que feia poca estona 
havia estrenat, de la de l’aigua n’hi faltava molt poca – L’aigua fa malbé els camins, solia dir 
el meu pare. Hem xerrat de moltes coses . Fins i tot li he donat la síntesi de la història de 
Catalunya que sempre porto a la cartera. 
- I, ara vostè se’n quedarà sense? -- m’ha dit. 
- Quan arribi a casa en posaré una altra a la cartera, sempre en tinc mitja dotzena a punt -- li 
he respost. 
- El color dels seus cabells és natural o se’ls tenyeix? . 
- Fa setanta anys una senyora em va preguntar el mateix quan jo era ros, i no em va 
agradar gens -- li he respost, aquesta vegada no m‘he fet pas l’ofès. 

Hem parlat dels fills, del Barça, de les il·lusions -- les més extraordinàries són les més 
simples, que solen estar a l’abast de la majoria de gent -- i de moltes coses més. M’ha 
demanat si podia aconseguir dels fills objectes de propaganda per col·leccionar.  

He xerrat massa. No és normal que en Quim s’assegui a la taula d’un client per 
parlar, però com que avui hi havia molt poca gent ha fet una excepció. El vi fa xerrar i quan 
és després d’un bon dinar la continència xerril es fa impossible. No ens n’adonem i xerrem 
pels descosits, com vulgarment es diu.  

Davant de tot això penso: Perquè quan es vol que una persona canti, “legal” o 
il·legalment, en lloc de torturar-la, no se la convida a fer un bon i abundós dinar acompanyat 
d’un encara més bo i abundós vi?. Si la persona és abstèmia, fotuda.    
 
 


