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En Japot                                                      15-06-09 
 

Té un any més que jo i va molt trempat, com solem dir. Ens hem trobat al bell mig del 
Firal, Ell anava a peu i jo amb la bicicleta que sempre dic que fa les funcions de cadira de 
rodes, alleugera els meus genolls del pes de la resta del cos. Massa pes. Puc parar-me i estar 
el temps que convingui assegut a la bicicleta plegable tot descansant els peus sobre el sòl. 
 

Can Japot és una carnisseria del barri del Roser molt antiga. A més, ell treballava de 
mecànic i quan érem joves tenien algun dispeser. Hem parlat de temps passats, com solem 
fer en trobar-nos molt de tant en tant amb les persones. Era inevitable, li he preguntat si 
encara portava el cap amb perdigons incrustats. 
 

- Porto set perdigons al cap, no em molesten i tocar-los seria una imprudència – fa 
anys que li va dir un metge d’aquells que amb la guerra adquiriren una experiència del tot 
fiable. La gent que val es queda a casa i surten els mateixos poca vergonyes de sempre. 

 
La perdigonada la va rebre d’un seu company de cacera. Hi ha caçadors que no 

haurien de tenir llicència, disparen sense veure el blanc. 
 

Tot i que ha dit que ara no s’amoïna mai per a res, s’ha mostrat molt contrariat pel nyap 
que l’Ajuntament està construint davant de casa seva, el Puig del Roser, lloc emblemàtic de la 
ciutat on estan construi solemne nyap, però ningú no ha mogut un dit per evitar-ho: la 
indiferència és general.  De tota manera, no es pot esperar gaire res dels que governen. La 
sentència del pare escolapi Boronat de fa setanta anys és ben vigent: La gent que val es 
queda a casa i surten els mateixos pocavergonyes de sempre.   
 

 
     

 


