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El bon Gilbert

El bon Gilbert tenia moltes ganes d’aprendre i per això parava mol-
ta atenció a tot el que deien els grans.

Una vegada, va sentir dir a una dona:
–Mireu la Filomena com s’estima la seva mare: fins i tot li duria 

aigua amb les orelles!
El bon Gilbert va rumiar: «Magnífiques paraules; les vull apren-

dre ben bé de memòria».
Al cap d’algun temps, la seva mare li va dir:
–Gilbert, vés-me a buscar una galleda d’aigua a la font.
–De seguida, mare! –va dir en Gilbert. Però mentrestant pensa-

va: «Li vull demostrar a la meva mare com l’estimo. En comptes de 
dur-l’hi amb una galleda, li duré l’aigua amb les orelles».

Va anar a la font, va posar el cap sota el raig d’aigua i es va om-
plir d’aigua una orella. N’hi cabia just un didal, i per portar-la fins 
a la casa, el bon Gilbert havia de dur el cap ben tort.

–Que no arriba, aquesta aigua? –va rondinar la mare que la 
necessitava per fer la bugada.

–De seguida, mare –va contestar en Gilbert tot atrafegat. Però 
per contestar va redreçar el cap, i l’aigua va sortir de l’orella i li va 
regalimar coll avall. Va córrer a la font a omplir-se l’altra orella: hi 
cabia exactament tanta aigua com en la primera, i el bon Gilbert 
havia de dur el cap tort de l’altra banda, i abans d’arribar a casa ja 
s’havia vessat l‘ aigua.

–Que no arriba, aquesta aigua? –va preguntar la mare empi- 
pada.

2a ed_interiors catalan CONTES TELEFON.indd   86 28/02/14   13:42



87

«Potser tinc les orelles massa xiques», va pensar entristit el bon 
Gilbert. Mentrestant, però, la seva mare havia perdut la paciència, 
es creia que en Gilbert havia estat jugant a la font i li va donar dues 
plantofades, una a cada orella.

Pobre bon Gilbert!
Va entomar les dues plantofades amb santa resignació i va de-

cidir que una altra vegada li duria l’aigua amb la galleda.
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La paraula plorar

Aquesta història encara no ha passat, però segurament passarà 
demà. Heus aquí què diu.

Demà, una bona i vella mestra va dur els seus deixebles, arren-
glerats de dos en dos, a visitar el Museu del Temps que Fou, on hi 
ha recollides les coses dels temps passats i que ara ja no serveixen, 
com la corona del rei, la cua del vestit de la reina, el tramvia de 
Monza, etcètera.

En una vitrineta, un bon xic polsosa, hi havia la paraula Plorar.
Els alumnes de demà van llegir el cartellet, però no entenien de 

què anava.
–Senyoreta, què vol dir?
–És una joia antiga?
–Que potser era dels etruscs?
La mestra va explicar que antigament aquella paraula s’havia 

fet servir molt, i feia mal.
Va ensenyar una ampolleta en la qual hi havia llàgrimes con-

servades: qui sap? potser les havia vessades un esclau apallissat 
pel seu amo, potser un nen que no tenia casa.

–Sembla aigua –va dir un dels alumnes. 
–Però picava i cremava –va dir la mestra.
–Que la feien bullir, potser, abans d’utilitzar-la?
Veritablement, aquells alumnes no entenien res, fins i tot comen-

çaven a avorrir-se. Aleshores la mestra els va acompanyar a visitar 
altres seccions del Museu, on es podien veure coses més fàcils, com 
ara: les reixes d’una presó, un gos guardià, el tramvia de Monza, et-
cètera, tot de coses que en el feliç país del Demà ja no existien.
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La febre mangina

Quan la nena està malalta, les seves nines també han d’emmalaltir 
per fer-li companyia; l’avi les visita, els recepta els medicaments 
que fan al cas, i els dóna moltíssimes injeccions amb una ploma 
estilogràfica.

–Aquest nen està malalt, doctor.
–Vejam, vejam. Ui, sí, i tant! Em sembla que té una bona re-

bomboritis.
–És greu?
–Gravíssim. Doni-li aquest xarop de llapis blau i faci-li fregues 

amb paper de caramel d’anís.
–I aquest altre nen, no li sembla que també està malaltís? 
–Malaltíssim, si es veu d’una hora lluny.
–I què té?
–Una mica de refredat, una mica de refredit i mitja terça de 

maduixitis aguda.
–Mare meva! Es morirà?
–No hi ha perill. Doni-li aquestes pastilles de ximplerina dissol-

tes en un vas d’aigua bruta, però que sigui un vas verd, perquè els 
vasos vermells li farien agafar mal de dent.

Un bon matí, la nena està guarida, el metge li diu que ja es pot 
llevar, però l’avi la vol visitar personalment, mentre la mare prepa-
ra els vestits.

–Vejam, vejam... Digui trenta-tres... digui tiroliro... provi de 
cantar... tot va bé: ha estat una magnífica febre mangina.
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El diumenge al matí

El senyor Cèsar era molt rutinari. Cada diumenge al matí, s’aixe-
cava tard, rondava per casa en pijama i a les onze s’afaitava, tot 
deixant oberta la porta de la cambra de bany.

Aquell era el moment més desitjat per en Francesc, que només 
tenia sis anys però que ja manifestava una gran inclinació per la 
medicina i la cirurgia. En Francesc agafava el paquet del cotó fluix, 
l’ampolleta d’alcohol i l’esparadrap, entrava al bany i es posava a 
esperar, assegut en un tamboret.

–Què passa? –preguntava el senyor Cèsar, mentre s’ensabona-
va la cara.

Els altres dies de la setmana s’afaitava amb la maquineta elèc-
trica, però el diumenge feia servir encara, com en els temps pas-
sats, el sabó i la navalla.

–Què passa?
En Francesc s’arraulia en el tamboret, tot seriós, sense contestar.
–I doncs?
–Doncs, mira –deia en Francesc–, podria ser que et tallessis. 

Aleshores, jo et faria la primera cura.
–Prou –deia el senyor Cèsar.
–Però no et tallis expressament com diumenge passat –afegia 

en Francesc severament–, si no, no s’hi val.
–Oi, i tant! –deia el senyor Cèsar.
Però no se’n sortia, de tallar-se sense fer-ho expressament. Prou 

que intentava equivocar-se sense voler, però és molt difícil i gairebé 
impossible. Feia tot el que podia per ser badoc, però no ho aconse-
guia. Finalment, aquí o allà obtenia un tallet i en Francesc podia 
entrar en acció. 
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Eixugava la gota de sang, desinfectava la ferida i enganxava 
l’esparadrap. Vet aquí com cada diumenge al matí, el senyor Cèsar 
regalava una gota de sang al seu fill, i en Francesc estava cada dia 
més convençut que el seu pare era un distret.
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