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La pitjor mare del món

Anna Manso

Amb 
la tribu

(presumpta) Realitat

Ja sé que no ens fan
mai cas, però és perquè
no ens hi posem
de debò, a queixar-nos

CORRUPCIÓ. L’actualitat obliga la pitjor mare a abordar amb els seus
fills temes com la corrupció. I no són fàcils d’explicar. GETTY IMAGES

Què vol dir presumpte? Ah,
doncs és... ¿de debò ho
vols saber? Mira, he com-
prat croissants per bere-
nar... D’acord. Presump-
te és un pispa, vull dir,

una persona a qui acusen de fer al-
guna cosa dolenta i a qui han de jut-
jar per decidir si és un xoriço o si s’ha-
vien equivocat i miri vostè perdoni.
Com aquell dia que algú va fotre mà
a la guardiola del teu germà. Ah, no
ho recordes? Sí, i el teu pare i jo vam
investigar i vam decidir (que és com
jutjar però molt més ràpid) que ha-
vies estat tu. Vam sospitar perquè
t’havies comprat quatre sobres de
cromos i no tenies ni un ral! Però fins
que no vam descobrir la ditada de
Nocilla a la guardiola, que mira que
s’ha de ser cafre per deixar un rastre
tan poc subtil (ja t’explicaré un altre
dia què vol dir subtil), i no et vam fer
confessar que sí, que t’havies apro-
piat dels euros, deia que, fins llavors,
eres presumpte. Sobretot perquè
t’esgargamellaves cridant que eres
innocent. Presumptament. I va re-
sultar que no ho eres i ara no facis
veure que no. Això, sí, com el senyor
que es va casar amb la princesa i es
va creure molt llest. Presumptament.
I molts més. Ja sé que manen, però
són uns bandarres, així que tu no ho
tornis a fer!

Corrupció
De debò que no vols els croissants?
Mira que són de xistorra. Vaaal, ja t’ho
explico. Corrupció vol dir corromput,
fet malbé, podrit. Els senyors i senyo-
res que són corruptes (presumpta-
ment, fins que no els jutgin) no s’han
fetmalbécomelcosdelszombis.S’han

cas, però és perquè no ens hi posem
de debò, a queixar-nos. Va, oblida la
rotonda i escolta. Aquesta colla de ga-
marussos s’han quedat els diners per-
què això de creure’s molt llest és una
mena d’epidèmia, com la d’aquell any
que tothom va agafar la grip menys tu
i et vas empipar com una mona per-
què no et vas saltar ni un dia de clas-
se. Però de vegades el que passa és que
hi ha gent que els dóna diners a canvi
que els facin un favor o que els acon-
segueixin coses. Sí, com quan la teva
germana et va fer l’entrepà de l’esmor-
zar durant una setmana a canvi que
m’escalfessis el cuc de l’orella dient
que era superresponsable i que podia
tenir Facebook. Si em torno a assa-
bentar que feu aquestes coses... No,
no sortiràs per la tele... Mira, et que-
daràs sense veure-la.

Més preguntes
Parlen de Suïssa no perquè sigui un
país molt bufó. Ni perquè tingui va-
ques. Ni rellotges de cu-cut. Ni la Hei-
di. Ai! No saps qui és la Heidi... tant se
val. Allà hi van tots els barruts que tre-
uen diners d’amagat sense pagar el
que toca aquí i els tenen guardadets
en un banc que no diu ni piu. És el se-
cret bancari. Interessant? Ho trobes
interessant? Què diries si un dia el teu
pare i jo et diem que no et paguem els
espaguetis? Ni les vambes pudentes?
Ni la llitera? Doncs això és el que pas-
sa si no paguem el que toca. Ah! Ara
sí que vols els croissants. Doncs mi-
ra, fill, t’he de confessar una cosa, ai-
xí, xerrant xerrant, me’ls he jalat. No,
presumptament, no. De debò.
e
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fetmalbél’esperit.Doncsperquès’han
quedat diners que eren nostres. Que
no va així! Si ens els tornen no te’n to-
ca ni un euro per comprar-te la PSP!
Si els tornen... van a la caixa que és de
tots per pagar hospitals i fanals i co-
ses per l’estil. Sí, també paguen aquells
trens buits. Sí, i aquella estàtua esgar-
rifosa de la rotonda de la carretera.
Com? Que si fossis tu també te’ls que-
daries perquè l’estàtua és un cagar-
ro?! Escolta, xato, que són nostres, els
diners, i si no ens agraden les escultu-
res ens queixem. Ja, no ens fan mai

Nens, on anem?

Conte musical per a emocionautes

ZOOMWATTS

Zoomwatts
Dissabte 23 i diumenge 24: 18 h.
Teatre del Sol
Sabadell
www.zoomwatts.com

E
l Teatre del Sol de Sabadell
acull aquest cap de setmana,
a partir de les sis de la tarda
tots dos dies, dues noves

representacions de Zoomwatts, que
es presenta com un conte musical
per a emocionautes. Es tracta d’un
espectacle familiar (recomanat a
partir de set anys) creat per Saki
Guillem i Anna Fité i que compta
amb la participació de Txell Sust,
Jofre Bardagí, Salva Racero / Albert

Mora i Georgina Llauradó (CantAc-
tors) i Àlex Tenas, Manel Fortià i
Saki Guillem (MúsiX).

Amb un format minimalista, i
que recull el llegat de les tradicio-
nals rondalles contades a la vora del
foc, quatre CantActors i tres
MúsiXs de luxe desgranen amb can-
çons una trama sorprenent, prota-
gonitzada pels personatges més
carismàtics dels contes clàssics que
viuen tots junts dins d’una biblio-
teca invisible als ulls humans, lliu-
res del control de la bibliotecària
Lisa, que va ser misteriosament
embruixada fa cent anys. Una his-
tòria que comença, justament, el
dia en què dos nens descobreixen
el seu amagatall...e


