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La nevada de Sant Esteve i els Reis             (7-01-09) 
 

La nevada de Sant Esteve va destrossar els arbres dels jardins veïns i de retruc alguna 
teula i filferrades de casa. Les grans branques de pi d’un veí les vam retornar al seus 
propietaris per poder sortir de casa, però els desperfectes de l’altre veí van venir a arranjar-los 
d’immediat. Amb el braç hidràulic i una cistella amb un operari armat d’una serra mecànica a 
dins, van tallar totes les branques que va convenir i amb el mateix sistema van canviar les 
teules de casa, algunes d’elles ja feia anys que ells mateixos les havien trencat fent una poda.            
 

Una assegurança havia de fer-se càrrec del trencament de teules, de les antigues i de 
les de la nevada d’aquest any. A la nostra asseguradora, en vàries ocasions, els havia 
reclamat el que era més anterior, i feia uns dies que jo els havia notificat els desperfectes 
d’aquest any i reclamat de nou les noves pòlisses escrites en català, – la de casa i les dues 
de Les Aulines que s’han fet noves: casa i cabanya. 
 

Avui he anat a l’asseguradora i els he dit: 
- No cal que feu res perquè vaig fer una carta als Reis i m’han canviat totes les teules 

trencades.    
- ??? – cara d’incredulitat. 
- Tal com ho sentiu, ja està tot arreglat. 
- Però, no li han portat cap factura? – ha dit en Punset. 
- No, no – he dit jo – però, ara que hi penso: Què passarà si tinc un altre contratemps, 

hauré de fer un altra carta als Reis? – he afegit. 
  

Els he amenaçat vàries vegades que si quan vingui el venciment de la quota no tinc la 
pòlissa en català, em donaré de baixa.  


