
Els calçotets

Aquesta és una història que va de cul. I per què, direu. Doncs tot seguit ho sabreu. Un actor de
cinema molt famós i molt elegant presumia de tenir, d'entre tot el que tenia, tres coses
meravelloses: una pinta fantàstica d'arrel de sequoia, un anell amb una pedra lunar i uns calçotets
pintats a mà únics al món.

I ara entendreu per què és una història que té molt a veure amb un cul. Perquè els protagonistes
són "Els calçotets".

La història comença un dia que aquests calçotets eren molt bruts. I què se'n fa, de la roba quan és
bruta? Doncs es fica a la rentadora. I va ser allà dins on els calçotets, mentre donaven voltes i més
voltes, es van trobar de cara amb una mitja de seda. Als calçotets els va agradar tant aquella mitja
que se la van voler lligar.

-Hola, maca, com et dius?
-No tinc ganes de parlar -va tallar ella.
-Almenys digue'm en quina cama treballes? -van insistir els calçotets.

Ella es va posar vermella i no va contestar. Però els calçotets, tossuts, van continuar:

-M'agrada com ets, maca, perquè serveixes tant per abrigar com per embellir una
cama.

A ella cada vegada la posava més nerviosa aquell tros de roba bruta:

-No ho has sentit, que no vull parlar amb tu?
-Tant me fa! Jo sí que vull parlar amb tu! -insistien els calçotets.
-Que no has sentit parlar del respecte -va dir la mitja.
-No sé de què em parles. A banda de ser un dels calçotets més macos del món
mundial, tinc una pinta d'arrel de sequoia i un anell amb una pedra lunar meravellosa
-van mentir, ja que a qui pertanyien realment totes dues coses era al famós actor de
cinema.

La mitja no es va immutar.
Llavors, els calçotets van canviar de tàctica i van començar a apropar-se i apropar-se a la mitja.

-No te m'apropis, que crido!!!! -va cridar la mitja espantada.
-No n'hi ha per tant! No siguis poca-solta!!! -van cridar els calçotets quan la rentadora
es va aturar.

I què se'n fa de la roba quan surt de la rentadora? Doncs s'estén.
Una vegada estesos, els calçotets es van adonar que estaven penjats per una pinça. I allà penjats
van començar una altra vegada a intentar lligar.

-Hola, reina, m'agrada com m'agafen els teus dits! Que em faries un petó?
-Ets un atrevit i un barrut! -va contestar la pinça enfadada.



-Jo encara diria més: ets un barrut i un atrevit -va afegir-hi la seva germana bessona.

I sense deixar que els calçotets continuessin parlant, els van deixar caure.
Mentre queien, els calçotets pensaven: "El que s'ha perdut aquesta pinça. Algun dia s'adonarà que
ha tingut a les seves mans els calçotets més macos del món."

Els calçotets van anar a parar dins un cistell de roba, on es van trobar davant d'unes tisores. En
veure-les, no van desaprofitar el moment per continuar lligant.

-Bona tarda, tisores! Espero que no em tallis si et dic una cosa: mai no havia vist cap
noia amb les cames tan llargues. No saps com m'agradaria que balléssim plegats.
Segur que ballant junts guanyaríem un Oscar...
-Un Oscar, tu i jo!!!! Em peto de riure! Tu el que ets és un farsant - i tot dient això, es
van obrir i, sense cap mirament, van fer un tall als calçotets.

Al cap d'una estona, a la post de planxar, els calçotets, ben foradats però inesgotables, es van
trobar al costat de la pinta i van intentar fer-li la pilota, per veure si almenys podien lligar amb
ella:

-Estimada pinta, tants anys junts i no m'havia adonat de la perfecció de les teves
dents. Et volia fer una pregunta: vols ser la meva nòvia?
-Però com goses demanar-me una cosa així? Que no saps que estic promesa des de fa
més d'un any amb l'anell?

L'endemà, el famós actor, quan es vestia per anar a rodar la segona part de la pel·lícula "Cinc
bodes i un bateig", va agafar aquests calçotets, però en veure que tenien un forat els va portar
directament a l'armari de la neteja; els va penjar al costat del pal de fregar i de l'escombra. Els
calçotets, que no s'havien adonat de res, enduts per la seva vanitat immediatament van començar a
presumir davant els seus companys:

-No heu sentit parlar de mi? He sigut un dels calçotets més macos del món, a més d'un
conquistador nat. Les dones queien als meus peus. Si voleu, us faig cinc cèntims de
les meves aventures. De primer em vaig prometre amb una mitja de seda. Esgotadora.
Tota l'estona donava voltes al meu costat. També es va enamorar de mi una pinça: em
volia tenir penjat per sempre, però com que sóc un cavaller no en vull parlar més. Més
tard vaig sortir amb unes tisores, que, tot i que ballaven molt bé, sempre em feien talls
i me'n vaig cansar. Les pobres em van deixar aquesta cicatriu horrible el dia que els hi
vaig dir que me n'anava. I què us podria explicar de la meva pinta, la famosa pinta de
fusta de sequoia? De tant pentinar-me, es va tornar boja per mi, però mastegava massa
xiclet i va anar perdent les dents, i, com comprendreu, uns calçotets tan macos com jo
no poden anar per la vida amb una pinta esdentegada!

Estava acabant d'explicar això quan una mà va obrir l'armari, els va agafar i es va sentir una veu
que deia:

-Mira, agafa aquest drap brut, que avui toca classe de pintura i et servirà per netejar
els pinzells.

Ves per on. Un bon final per a un vanitós. No us sembla?
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