EL MELICACO BURLETA (11) JO SÓC TAURE I TU?
Un relat de: Jacques Fiston
Segur que molts de vosaltres heu mirat en alguna ocasió l’horòscop. No dissimuleu que tots ho hem fet, ni que
sigui per curiositat. Mai m’han encertat res, molt de rotllo però res consistent. Avui he mirat el meu a diferents
diaris i revistes, i em diuen això:
El Punt-Avui: Tindràs un conflicte amb els teus amics, ja que una persona del passat tornarà a aparèixer i ells et
diran que no t'hi apropis.
Vilaweb: Vigila la reacció d'algunes persones, pots emportar-te una decepció, tots no són lleials.
La Vanguardia: Hoy se presentarán sucesos inesperados y fenómenos sorprendentes, pero podrás lograr tus
objetivos si actúas con audacia. Tu personalidad será activa, combativa, con habilidad para resolver diferencias y
rechazar las limitaciones. Sabrás discernir para ver las cosas con claridad y elegir aquellas que más te
convengan.
El Periódico: Te expresarás de forma directa pero has de intentar no ser ofensivo para facilitar la comunicación y
el acercamiento de posturas. Además, tú mismo te sentirás mejor.
Revista Semana: Tendrás la ocasión de conocer gente nueva y de pasártelo muy bien estos días. Busca un rato
de calma y tranquilidad para relajarte a gusto, te vendrá bien.
Si he de fer cas a tot això avui m’espera el següent: Em trobaré amb algú que fa temps que no veig, però als
meus amics no els agradarà gaire, així que tindré una decepció amb ells, però m’hi enfrontaré els diré quatre
fresques i em quedaré ben descansat, i a més a més coneixeré gent nova i m’ho passaré de conya. Quedo a
l’expectativa d’aquests “fenómenos sorprendentes”, potser aquest algú que coneixeré ve d’un altre planeta.
Passa el dia i res. Les meves classes de mates, les correccions, uns pares preocupats perquè tenen una filla
adolescent, i poca cosa més. Ningú del passat ni del futur, i cap bronca amb els coneguts. En resum un dia
rutinari i una mica avorrit.
Em costa de creure que el fet d’haver nascut en un mes o en un altre, determini el tarannà de la meva vida o
perquè sóc “taure” tinc un caràcter concret i diferent que si fos “aquari”. És el mateix que creure que si has nascut
amb lluna plena tindràs la cara rodona i si és quart menguant tindràs tendència a ser prim. Bé, hi ha qui s’ho creu,
ho respecto.
Trobo divertit quan algú et diu que ell és així perquè és “peixos” i, és clar, els “peixos” tenen aquell caràcter i
després afegeix “Ara que, aquestes coses no mes les crec, jo”. En què quedem? T’ho creus o no? Atenció, hi ha
qui és un ferm creient i seguidor d’aquestes coses, una vegada em van explicar que una parella va calcular quan
havien de tenir relacions sexuals per tal que el seu fill fos d’un determinar signe del zodíac. Pobre criatura!
Si consulteu algun opuscle que tracti aquest tema, observareu que al final sempre hi ha una llista de famosos
que coincideixen amb el teu signe. Deu ser per elevar la moral i l’autoestima: com que tinc el mateix signe que
l’Albert Einstein, això vol dir que sóc una persona molt intel•ligent! Bravo! A la realitat ja ho veieu, m’ha tocat un
coeficient intel•lectual d’allò més vulgar, i amb els anys, com que el vaig gastant, cada vegada el tinc més baix.
Ep, que això dels signes zodiacals i l’horòscop és cosa seria, i hi ha grans estudis i grans especialistes. He fet
una ullada per Nostresenyor Totpoderós Google i la cosa no és tan senzilla: hi ha ascendents, cases planetàries,
transits, hores sidèries, cúpules del mig cel i un munt de conceptes que per entendre’ls has d’haver cursat un
màster d’enginyeria astral (no sé si el fan a Madrid en aquella universitat que porta el nom d’un rei).
Com que la gent no en té prou amb l’horòscop diguem-ne tradicional, hi ha qui amplia els seus àmbits i
s’incorpora al xinès. Com que és oriental i místic els deu “molar” més. Els diferents signes del zodíac xinès són:
rata, bou, tigre, conill, drac, serp, cavall, cabra, mono, gall, gos y porc. Sempre podeu presumir en una conversa
entre amics dient “és que jo sóc drac” o “és que sóc així perquè sóc un tigre...” ara si voleu lligar no podeu anar
pel món dient “jo sóc una rata o jo sóc un porc”, que, per molt que insistiu que es tracta de l’horòscop xinès, us
miraran malament i fugiran del vostre costat.
També existeixen aquella mena d’horòscops que defineixen la teva personalitat a partir del nom. Això sí que és
bo. M’explico. Passejant per la fira de sant Tomàs i Reis a la Gran Via de Barcelona, em va cridar l’atenció una
parada que elaboraven arbres genealògics i escuts d’armes dels cognoms (un dia en parlaré d’això). Hi havia
també una mena de fulls imitant pergamí que explicaven el significat dels noms i definien el caràcter de la
persona que es diu d’aquella manera concreta. Es veu que segons et diguis Joan, Pere, Dolors, Rosa o
Nicomedes, tens un caràcter o un altre. Impressionant! Uns exemples:
Joan: És intuïtiu, estable i lleial als seus afectes. Te una gran voluntat i molta energia, això fa que arribi a les fites
que es proposa.
Joana: És responsable, creativa i dinàmica. Li agrada començar nous projectes pels que hi posa gran energia. Es
preocupa pels altres i li agrada sentir-se necessitada.
Jordi: És franc, comunicatiu i lògic. Li agrada que li parlin amb la veritat. És decidit i carinyós amb els seus
afectes.
Jordina: És intuïtiva, espiritual, inquieta, viva i tossuda. Molt independent i amant de l’aventura.
Atenció, ets així si et dius d’aquesta manera, si no, no. I perquè un Joan i una Joana són diferents, i un Jordi i
una Jordina també? Bé, sobren els comentaris, conec Joans, Joanes, Jordis i Jordines, que no tenen cap de les
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característiques anteriors.
D’una cosa sí que n’estic segur i us puc predir el futur amb un cent per cent d’encert. Si utilitzeu els serveis
d’algun vident o d’algun tarotista, us puc garantir que us fotran els calers.
Joan Carles Franquet (2018)
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