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Això va anar i era... un home que vivia a Castalla i tenia la
dona feta un torpall.
Ell, quan es casà, va ser quan va conéixer totes les ximpleries que feia ella, que no eren poques: igual socarrava l’olla un
dia, com un altre deixava crues les verdures; li posava pedaços
de mil coloraines quan s’esgarrava la roba; sembrava ordi en
compte de blat; segava els tronxos de les safanòries creent que
segava alfals...
Tan i tan fart estava de totes les empastrades que feia que
un diumenge de matí se’n va anar de casa, a veure si trobava o
no trobava pel món gent tan ximple com la seua dona. Si no
n’hi trobava, es descasaria sense remei, i si anava trobant-n’hi,
es consolaria i se’n tornaria a casa.
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Caminant, caminant, va arribar en
un poble on hi havia molta alegria. Les
campanes anaven al vol i ressonaven llargament, i la gent prenia el sol de
març per places i carrers.
Eren vora les dotze, i
Joan-Antoni sentia ja fam,
però, així i tot, es va posar a
parlar amb un home vell i li va
preguntar per la gent d’aquell
poble, per veure si hi havia
molts torpalls per aquelles
rodalies.
Com que la conversa s’allargava, l’home vell, veient que es cansarien d’estar drets, va dir:
–Passe, passe, germà, i xarrarem asseguts dins de ma casa.
Així ho feren. I, en això, la muller de l’home vell va eixir de
la cuina a dir al seu marit que tenien el dinar a taula.
–Escolte –va dir l’home vell, per cortesia, no perquè ho
sentira de veritat–, ja que ha arribat tan a temps, dinarà amb
nosaltres.
La muller, que va veure que el convidava, saltà de seguida:
–Quines coses tens, Jordi... Sense dinar deu vindre l’home...!
–Té raó la dona –va dir Joan-Antoni tot alçant-se per anarse’n, perquè comprengué que no volien que s’hi quedara en
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realitat–. No he dinat, però és igual, perquè m’he fet fa poc un
bon esmorzarot.
I tornant a la conversació que tenien, li pregunta JoanAntoni:
–Oncle Jordi, tots en el poble són tan llestos com la seua
dona?
–Que, home! –li respongué–. Si jo m’he casat amb la més
ximple!
Joan-Antoni se n’isqué dient-se a mitja veu:
–Ja no cal que m’hi entretinga més! Ací són llestos com a
dimonis!
I se n’anà del poble.
Al fer-se poqueta nit, va veure, al peu d’una serra alta i amb
el cim nevat, un llogaret de cinquanta o seixanta cases.
–Home, allí faré nit –es digué quasi en veu alta.
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