Sóc un desgraciat
Un relat de: Ferran Planell
Sóc un desgraciat. Diuen que quan es trepitja allò que d’altra banda sempre intentem evitar de trepitjar, hom
queda tocat per la fortuna. Doncs us puc ben asseverar que en el meu cas ni que m’hi arrebossés. L’altre dia,
sense anar més lluny, en vaig quedar ben empastifat. No pas com una croqueta, tot s’ha de dir, però la sabata
del peu dret va passar directament a ser llençada. Pujar descalç a l’autocar era l’única manera permesa per
poder continuar viatge, si no volia ofendre les narius de la resta d’ocupants.
Anar d’excursió a la natura comporta riscos per damunt dels que hi estem exposats en passejar per ciutat. És
cert que al camp es minimitza la possibilitat de què hom sigui atropellat, però creix exponencialment la de trepitjar
una qualsevol tifa. I d’acabar passant, —us parlo amb ple coneixement de causa— no s’assembla en res a quan
en plena zona urbana i en no poder-la esquivar, rellisquem sobre la d’un gos d’incívic amo. La mida d’un gos té
un límit, la d’una vaca, tot i que també, queda molt distant de la del primer.
Quan el meu peu va notar que s’enfonsava, l’instint va fer que l’enretirés gairebé a l’acte. En constatar per l’olor
que no era fang allò trepitjat, vaig fer el propi que hagués fet, crec, qualsevol en el meu cas. Vaig intentar netejar
l’embrutat refregant la sola de la sabata per la gespa adjacent. Però no venint, com no vinc, de família de pagès,
vaig menystenir la volumetria de l’element. Mentre veia que aquells que tenia a prop em miraven entre esglaiats i
mofetes, jo, ansiós per netejar, insistia a giravoltar sobre el que erròniament creia flonja gespa. En donar per
acabada l’operació de neteja, vaig adonar-me’n que seguia ancorat damunt d’allò que ara no tornaré a esmentar i
que enlloc de fer net, havia acabat ben pastifejat.
Evidentment, no vaig córrer a comprar cap número de loteria. Per a què?
L'endemà, dues veïnes comentaven a l’ascensor el primer premi que havia tocat a l’administració de sota casa.
Sóc un desgraciat.
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