
 
 

La fortuna de Tristany Capsigrany 

 

Què és això?... Una tassa foradada?... Però si es vessa tota la llet que s’hi posa! 

I això? Unes ulleres?... Unes ulleres voladores?... Unes ulleres que s’enduen els ulls de 
qui les du? I ara...! 

Ah! Això és un guant!... Un guant amb punxes?... O un cactus de cinc brots? Ai, ves, 
quines coses..! 

Un pal... un quadrat... un guitarrot de tres cordes? més pues encara?... I qui deu voler 
tota aquesta col·lecció de capricis poca-soltes?  

Heus-lo aquí: En Tristany Capsigrany, un noi tan ximple, ximplet com ric, ricot... i, per 
torna, és capriciós a desdir. Fa col·lecció de tota mena de coses rares i ell mateix fa una 
fila força estranya, no trobeu? 

 

LA FORTUNA D’EN TRISTANY CAPSIGRANY 

 

Un dia en què en Tristany Capsigrany feia la volta al món, busca que buscaràs coses 
rares per a la seva col·lecció, va veure una granota fantàstica en un aparador. I va dir: 

- Mira que tinc coses estranyes a la meva col·lecció! Però no hi tinc cap animaló. 
Aquesta granota serà la meva mascota! La vull, la vull, la vull i la tindré! Costi el que 
costi, serà meva! 

Va preguntar el preu de la granota a l’amo de la botiga i aquest li va respondre: 

- Aquesta granota no té preu. No es ven... 

Però ja hem dit que en Tristany Capsigrany era molt capriciós, molt. Moltíssim. 

- Doncs jo la vull, la vull, la vull i la tindré! Us dono tots els meus diners a canvi... 

- Doneu-me’ls...Però per aquesta quantitat només us vendré la peanya que l’aguanta. Ja 
us he dit que aquesta granota ni es ven ni es compra... 

- Doncs jo la vull, la vull, la vull i la tindré! Us dono tota la meva col·lecció de coses 
estranyes i poca-soltes a canvi... 

- Doneu-me-la... Però jo crec que la cosa més estranya i poca-solta de la vostra 
col·lecció sou vós mateix, senyor Capsigrany... 



Que si tomba, que si gira, al capdavall, potser tip i cuit de presenciar la rebequeria d’en 
Tristany Capsigrany, el venedor li va dir que, de bon grat i per enllestir el tracte, ell es 
quedaria tots els seus diners i tota la seva col·lecció de capricis i que, a canvi, el jove 
taral·lirot ja es podia endur aquella granota fantàstica... si podia! 

- Oh! Que bé! La vull, la vull, la vull i ja la tinc! Vine aquí, amb mi, bufona, preciosa i 
fantàstica granota del meu cor! 

Però... la granota no es va deixar agafar de cap de les maneres! Si en Tristany 
Capsigrany la buscava pel davant, ella li botava per l’esquena. Croac!  Si en Tristany 
Capsigrany la volia recollir de terra, ella li saltava ran del nas... Croac! i mentrestant, 
cantava, tot burlant-se i fent mofa i befa d’aquell xicot que ho havia perdut tot: 

 
Now you have me, now you don’t 
you want to own me, but you won’t. 

 
You think that you can have it all 
but I slip away, like a bouncing ball. 

 
I’m your fortune with a lesson to teach 
Sometimes fortune is out of reach. 

 
 

Ves per on!  En Tristany Capsigrany ho tenia tot i tot ho va perdre, com en una jugada 
de daus, per un caprici poca-solta...  Aquella granota fantàstica que no parava de botar i 
saltar d’aquí cap allà i d’allà cap aquí, sense deixar-se atrapar mai, no era cap altra que 
la seva fortuna fugissera. La fortuna que se li havia escapolit de les mans en un tres i no 
res... 

El cert és que en Tristany Capsigrany encara li va al darrere intentant agafar-la. Però 
com que ja no té res de res, ni diners, ni tasses foradades, ni guants de cactus... sabeu 
com s’ha de guanyar la vida? 

Mireu-lo: Fa veure que toca la guitarra, com un autòmat, cling, cling, cling, dalt del 
Tibidabo, guarnit com un pallasso, amb una granota de cartró al seu costat, que 
s’assembla molt a la Fortuna fugissera i saltadora que havia estat seva i ja no ho és.  

En Pau Babau, la Laia Badoca i la senyora Teresina miren aquella vitrina sense 
confondre’s gens ni mica de granota. Perquè la de debò, la que salta i bota i 
s’escapoleix, i, sobretot, la que farà feliç a qui la pugui atrapar, pot sortir en qualsevol 
moment per qualsevol banda. Croac, croac, la sentiu? 

 

-Fortune is a fleeting pleasure, 

it comes and goes and can’t be measured. 
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