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3.- Arribaran els llibres d’en Pla?
Joan Teixidó Saballs
GROC

Amb motiu de la celebració de l’any Pla, tres llibreters de Palafrugell tenen la
pensada de dedicar un espai monográfic a llibres de tema gastronómic de l’escriptor
de Llofriu. Així, des de la llibreria Polèmica es demanen 50 exemplars de l’obra
Alguns grans cuiners de l’Empordà”; des de la Mediterrània, se’n demanen 50 més de
El que hem menjat i, finalment, a l’Esquitx fan una comanda mixta, és a dir, 25 llibres
de cadascun dels dos títols.
En Pep, el mosso del magatzem de l’editorial Destino encarregat de les
comandes, prepara els paquets maquinalment, sense posar-hi atenció, tot pensant en
altres afers més colpidors (dissabte hi ha derbi a l’estadi i encara no se sap si en
Ronaldo podrà jugar perquè ha viatjat al Brasil per veure la seva xicota). Quan ja té els
paquets fets, amb les etiquetes de destinació enganzades, en Miquel, el cap de
magatzem, malfiat perquè ja està una mica tip de rebre queixes per les “distraccions”
d’en Pep, comprova la feina i observa que, una vegada més, el Pep ho tornat a fer una
atzagaiada de les seves: no hi ha cap etiqueta que es correpongui amb el contingut
del paquet. No cal que us digui el ruixat que li va caure a sobre al pobre Pep! Va
quedar tan estamordit que no gosava ni piular.
Passada una estona, quan es disposava a refer l’espifiada, en Pep, que si bé
és una mica eixelebrat, de ruc nuc no en té ni un pèl, va barrinar un petit joc. Després
de rumiar-hi una bona estona, s’atansà a en Miquel i li digué :
--A tu t’ha estat molt fàcil de veure que ho havia fet malament perquè has obert tots
tres paquets. Ara bé, sabent cap de les tres etiquetes no es correspon amb el
contingut del paquet, series capaç d’engarxar-les correctament sabent únicament el
títol del primer llibre d’un dels paquets ?
Et convidem a ajudar en Pep a trobar la solució.
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