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La gran llevantada                 (26-12-08) 
 

Els més vells de la Costa Brava no recorden una llevantada tan impressionant com la 
del dia de Sant Esteve d’enguany, amb onades de fins a quatre o cinc metres deixant 
destrossades les platges i equipaments de vora mar. 
 

A Olot ens ha fet una nevada de 15 centímetres. Al dia següent volia treure la neu del 
voltant de la casa però no tenia la pala, l’havia portat a Les Aulines. He anant a can Manxa 
per comprar-ne una, però s’havien acabat i hi havia cua esperant que en portéssim més. N’he 
comprat una d’alumini, a la meva edat he de dosificar els esforços.  
 

En Narcís m’ha vingut a ajudar i hem fet el més elemental i a la tarda he continuat una 
mica més. Sort que no glaça. He passat la nit del lloro. Somiava situacions absurdes i 
il·lògiques de la meva època de treball: tot el personal havia plegat per no tornar i jo havia de 
contractar colles de treballadors amb caps mafiosos que em feien anar de bòlit.  Per acabar-
ho d’adobar el matalàs  -- pàgina 107 -- ha començat a entrar en acció i m’he despertat 
sobresaltat i rostit per l’endimoniat matalàs. Si em desabrigava tenia fred i si m’abrigava em 
rostia i, en començar a esternudar, he optat per vestir-me i llevar-me. Eren les cinc de la 
matinada, 
 

Aquest matalàs és un misteri. Quan estic cansat i espero la nit per a recuperar forces, 
el matalàs se’m revolta i em fa la guitza tant com pot. És un matalàs molt mal parit, mai tan 
ben dit. Per què l’aguanto? Doncs, no ho sé. Per què aguanto el dolor – no pas exagerat – del 
genoll esquerre sense prendre mai antiinflamatoris? Tampoc ho sé. Sóc una mica 
masoquista? Pot ser!. A vegades hom pensa que si aguanta coses petites no en vindran de 
més grosses. 
    


