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AI, LES MANOLES!  

 

      —Ah, no! A mi no me n‟encolomareu ni una de més...!!! —altra vegada la 

discussió començava i aquell vell menjador es convertia en un galliner.  

Jo m‟havia refugiat a la butaca del racó, enfonsant el cul entre les molles, i deixant 

que els coixins verds i el tapet de la tia m„engolissin més i més. M‟avorria tant... em 

sentia com un lluç en una coral, una coral de cotorres que no callaven ni sota l‟aigua! 

I és que portaven tota la tarda discutint!!!  

Fins no feia gaire encara m‟havia pogut entretenir llegint L’home que calculava, un 

llibre fascinant que havia desenterrat de sota d‟altres de cuina, de salut canina 

i astrologia. Havia estat un amor a primera vista: només n‟havia fullejat unes poques 

pàgines, però m‟havien captivat les seves curiositats matemàtiques, estava 

BOJAMENT seduït per aquells problemes enginyosos... però llavors, així de sobte, el 

nostre amor va esdevenir impossible:  

        —Sergi, vols fer el favor! Què pensaran els altres si t‟estàs tota l‟estona llegint? 

—la meva germana gran, una de les 5 cotorres, acabava de decidir que no aprovava 

el meu oasi—. Podries ajudar-nos, no?! Representa que ets el saberut matemàtic.—

va “demanar-me” mentre m‟estirava el llibre de les mans. Vaig contemplar com se 

l‟enduia, atònit, però no serviria de res ploriquejar: intentar ser comprès per la Glòria 

era com pretendre quadrar el cercle.  

Però la vida era així, com m‟agradava expressar-ho, la meva vida estava formada 

per un conjunt de generalitzacions d‟induccions incompletes:  tan bon punt 

començava el dia, el despertador SEMPRE s‟adormia, la samarreta se‟m posava 

SEMPRE del revés, i a l‟hora d‟esmorzar, la torrada socarrimada em queia a la falda, 

SEMPRE del cantó untat... i no, ara no vull que el típic setciències repel·lent em digui 

que és perquè pesa més i bla, bla, bla...! Que ell no era aquí el dia del repartiment 

de l‟herència! 

I és que després d‟haver-se mort la tia les coses havien anat, aparentment, 

paral·leles a la recta de la normalitat: havien començat a aparèixer nebots i més 

nebots (cosins que jo no sabia ni que tenia), a veure com corbs què arreplegaven. 
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I l‟herència, buf!, l‟herència semblava uns “sostens” a les rebaixes d‟“El CorteInglés” 

que tothom estirava d‟aquí, d‟allà... Però això no és tot! Un cop morta la tia Angustias 

del Rosario, la dona més garrepa del món, aquesta passà a ser “estalviadora” en 

boca dels nebots; i també, tot d‟un plegat, la gepa de camell li ressaltava la seva 

“bellesa oculta”. Oh, i tan OCULTA... que en vida ningú la hi havia trobada!  

Però al final tota aquella colla de sangoneres van tenir el que es mereixien, perquè si 

existeix una veritat suprema és que: “Si mai t‟arriba a les mans una “sevillana” (una 

d‟aquelles nines horteres, que intenten semblar una flamenca, però que es confonen 

amb un espantaocells de coloraines), correràs a regalar-la a algú altre i aquest algú 

s‟afanyarà a donar-la a una tercera persona i així successivament fins que, un bon 

dia, després d‟haver donat la volta al món, la “manola” tornarà a tu!!!”  Per això, quan 

la tia va deixar en herència la seva impactant col·lecció de 50 “sevillanes” a tots els 

seus nebots menys a mi, TOTS van córrer a oferir-me la seva part: que ni una ONG!  

Però el testament malgrat ser peculiar (una mania més de la tia, o qui sap, potser 

fins i tot un repte...) era molt explícit. Deia així:  “En primer lloc, jo, Angustias del 

Rosario, deixo 1 “sevillana” i una ⅛ part de les que sobrin a la meva neboda Queralt; 

dono a l‟Eudald 2 “sevillanes” i una ⅛ part de les que restin; 3 i  una ⅛ part de les 

que quedin a la Maria; a l‟Albert 4 més una ⅛ part; i finalment 5 “sevillanes” i una ⅛ 

part de les restants a la Glòria. Per acabar, en cas que sobrin nines, és la meva 

voluntat que siguin entregades al  casal d‟avis Bellrepòs.” També deixava molt clar 

que confiava plenament en nosaltres per fer-nos cura de les seves nines, a qui 

esperava una vida moooolt llarga.   

El problema, però, és que era impossible satisfer la voluntat de la tia. Si de les 50 

“sevillanes” la Queralt se n‟enduia una, en quedaven 49 i per tant ella no podia 

agafar llavors la ⅛ part més que li pertocava... I això mateix passava amb tota la 

resta de nebots i, per si fos poc, cap no estava disposat a quedar-se‟n més que la 

resta.  

Per aquest motiu, assegut a la butaca del 2n 1ª del Carrer Calvaris, intentant 

camuflar-me darrere d‟algun número, feia hores que esperava que arribessin a un 

acord. Però ja no ho podia aguantar més! Em començava a venir un afany d‟agafar 

una d‟aquelles nines i...!!!  
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        —Prou!!! — em vaig aixecar d‟un bot, indignadíssim, amb el cap ple de crits, 

però també unes ganes d‟acabar aquella disputa d‟una maleïda vegada, fos com 

fos... Tots callaren per un moment i em van mirar sorpresos, com si tot just 

descobrissin la meva existència—.  Crec que tinc una idea! Però primer ens cal 

reunir totes les “manoles” —vaig fer assenyalant les nines que envaïen la casa. I és 

que n‟hi havia pertot arreu: sobre la tele, al marbre de la cuina, dins del llit, ballant 

damunt la tapadora del vàter...— Sou 5, que cadascú en trobi 10... i així ens 

assegurem que les tenim totes 50. Què us sembla? —vaig ignorar la mirada burleta 

de la meva germana—. Quan les tingueu, me les porteu totes a mi. Llavors ja us ho 

explicaré!  

Els nebots es van mirar dubtosos, però com que s‟havien quedat afònics ningú no va 

protestar. De seguida van començar a aparèixer nines i més nines vestides de groc 

canari, verd fosforescent, vermell passió, blau... amb topos i més topos.  

        —I ara què?! —va interrompre els meus pensaments la mosca empipadora de 

la Glòria.  

        —Eh...? Ah, sí! Doncs ara poseu cadascú les vostres 10 nines sobre la taula del 

menjador i jo del total n‟agafo 9, les més velles —els cosins van deixar les seves 

nines sobre el tapet, entre el cosidor de la tia i la seva ampolla de conyac—.  Ara, 

d‟aquestes més tronades que jo he agafat, us en dono una a cadascun de vosaltres 

5 i me‟n quedo 4. D‟aquesta manera amb la nina que jo us he donat és com si 

cadascú de vosaltres n‟hagués posat només 9 sobre la taula en lloc de 10, ho veieu? 

—Tots van assentir, sense saber veure encara com acabaria aquell txa-txa-txa de 

números.— Doncs problema resolt! 5 nebots per les 9 “manoles” que cada un 

ha posat sobre la taula són 45 “manoles”, més les 4 que jo tinc... 49 “manoles”! Ho 

veieu: no n‟hi ha 50 de nines, tan sols 49!!! I com que n‟hi ha 49, ara ja podem 

complir la voluntat de la tia. —La Glòria alçà una cella, incrèdula, però es mirà el 

rellotge i decidí mossegar-se la llengua mentre la resta de cosins, descol·locats, 

observaven les “sevillanes”. Sense deixar-los temps de comptar-les, vaig continuar—

: Així doncs, si feu números, veureu que a tots us pertoquen les mateixes nines, 7 

per ser exactes, i que en sobren 14, que la tia destinaria al Casal d‟avis... I ara, 

canviant de tema, algú porta berenar? 
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Les escales eren d‟aquelles de pedra fosca, estretes, i la “baraneta” de ferro, quasi 

una burla. Baixava capficat, concentrat en un problema de l‟Olimpíada que se‟m 

resistia, i sentia, com un ressò llunyà, els crits que la meva germana em feia ja des 

del carrer perquè m‟afanyés més: “Que ja tornes a comptar esglaons?! Vinga, 

ximplet, afanya‟t!! No has vist que tard s‟ha fet?!” 

I realment era molt tard; el sol semblava una cirera vermella i els ocells grallaven per 

menjar-se-la. L‟últim nebot que recollís la seva herència s‟enduria una bona 

sorpresa... però nosaltres ja seríem ben lluny de Vilafàstics. Aquest pensament em 

féu somriure, murri.   

Vaig continuar caminant darrere la Glòria, advertit amb un “espavila‟t i no t‟encantis”, 

portant, com un trofeu, el llibre de L’home que calculava, que a la fi ella m‟havia 

tornat. Em sentia satisfet, orgullós de mi mateix, com si jugant amb aquell problema 

hagués obtingut també la meva part de l‟herència... Potser contaria a algú aquella 

curiosa tarda, potser fins i tot l„escriuria... De fet sempre m‟hauria agradat poder 

explicar una GRAN història, situada en llocs llunyans, en altres temps, en la qual es 

resolguessin GRANS problemes, una història com ara... Ja ho tinc! Una nova mort de 

Pitàgores. O no, espera, encara millor: una solució tramposa a un problema 

insoluble!  

Bah, tot això segur que ja ho devia haver escrit algú! Jo només podia narrar una 

tarda de diumenge, avorrida com qualsevol altra. Més valdria deixar-ho córrer! Calien 

històries més exòtiques, més com... Em vaig mirar el llibre de Malba Tahan, amb una 

barreja d‟admiració i enveja. Havia acabat el capítol 2, el següent parlava d‟una 

herència i es titulava “35 camells”. En pujar al tren continuaria la lectura...  
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