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Joan Teixidó Saballs
GROC

A la fi del carrer dels Valls, la brigada municipal hi ha instal.lat set pilones (uns
cilindres de formigó d’un pam d’alçada i 50 cm. de diàmetre) per tal de comprovar les
habilitats dels palafrugellencs. Es tracta de travessar el carrer sense trepitjar el nou i
flamant paviment; és a dir, passant per sobre de les pilones. Ara bé, de tots és
coneguda la tossuderia dels habitants de la vila, per als quals el futur consisteix a
avançar indefectiblement cap endavant. Res (ni tan sols una circumstància ben
excepcional) no justifica un retrocés. El problema es presenta quan dos grups de
conciutadans conflueixen a la passarel.la amb un mateix afany : travessar-la primer
que els altres.
Les set pilones estan disposades en sentit transversal, de manera que uneixen
el final del carrer Estret amb la vorera esquerra del carrer de Cavallers. Resulta que a
les tres pilones més properes al Deutsche Bank hi ha arribat l’equip dels teatreros,
mentre al costat contrari (davant del Banc Central) hi ha arribat l’equip dels
carrossaires. Tothom sap que són dues espècies ben característiques de la vila i que
tots dos voldran passar alhora. Només queda lliure, per tant, la pilona central. El
problema consisteix a fer passar els d’una banda a l’altra tenint en compte que un
palafrugellenc mai no va cap enrera en la seva determinació (això només ho fan els
crancs) i que cap d’ells no pensa renunciar a passar per les pilones. Hi ha una cosa,
tanmateix, que juga al seu favor: tots dos equips estan entrenant per participar a un
concurs de “TV4-La seva” i per tant, estan en bona forma física per a saltar per
damunt d’una pilona que estigui ocupada sempre que la següent estigui lliure i que la
persona que l’ocupi no sigui un company del seu equip.
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És possible que travessin tots? Quin equip ha de començar per tal
d’acabar el primer? Busqueu la solució que més us convingui segons que us
identifiqueu amb un o altre equip ?

