
Jaime plegameben, eth plegador de carrèrs

En aguest mon, entà anar ben, toti es pòbles an d'auer reputacion de bèra causa. Reputacion de hèr
es milhors galetes redones o d'auer es balcons mès assolelhadi, de còder es melhors cantres o de çò
que sigue era question ei auer reputacion de quauquarren, coma Vilapolida, que, coma eth sòn nòm
indique, auie fama d'èster eth pòble damb es carrèrs mès ben metudi e mès ben endreçadi deth
mon.

Dilhèu non n'i auie tà tant. Que ja se sap que soent, se grates un shinhau, ath hons t'i pòs trapar de
tot. O dilhèu òc que n'i auie tà tant, mès en tot cas aguest non ère cap eth problèma.
Eth problèma ère qu'era reputacion de Vilapolida ère en perilh.

Tot comencèc damb uns geranis acabadi de plantar enes pòts dera plaça Major. Londeman,
quauques senhaus pintades de ròsa. Dempús, tres semafòrs trincadi. Ath cap de quate dies, es
boètes deth carrèr Nau, que rajauen coma hònts, damb sagèths, engolòpes e frases estofades un
naufragi sensacional.

Mès çò que ja comencèc a embestiar eth baile de Vilapolida siguec qu'ua net acalhauèren eth
relòtge soís dera casa dera vila. E quan se trapèc damb miei quilomètre de hiu deth telefon penjat
entà esténer-i era ròba, ja non podec mès. Vilapolida ère a un pas de convertir-se en pòble mès
roïnós dera planeta. E çò qu'ei pejor: de hèr-se famós per èster çò de mès greishós. Intolerable!

En Vilapolida ja non se sabie ne quina ora ère. Ei clar! e non sonque er alcalde ère indignat. Es
vesins fòrça era immensa majoria, -pr'amor que se supause que quauque vesin en deuie de saber
quauquarren, de tant desorde- tanben èren indignadi e reclamauen solucions immediates e
drastiques.

Eth senhor baile decidic, donc, cercar era solucion definitiva. Rebrembèc qu'un dia, enter es
anoncis de sarralhèrs d'urgéncia e installadors d'antenes que trapèc ena boèta, i auie ua carta que li
cridèc plan era atencion. S'i anonciaue un tal Jaime Plegameben, -eth melhor plegador de carrèrs
deth mon mondiau. E atau ei com arribèc en Vilapolida Jaime Plegameben: Eth plegador de
carrèrs.

En arribar, recebec instruccions ben precises:

- Plegaràs es carrèrs e es places d'aguest pòble cada vèspe tàs ueit, pes nets tot açò a
de quedar net e endreçat!

E atau ac hec, puntuau coma un relòtge. Cada ser, donc, tàs ueit en punt, Jaime Plegameben
començaue eth trabalh en pòble de Vilapolida.

Prumèr de tot, passaue per carrèrs e places en tot tocar ua trompeta e cridar:

- Es ueit deth ser! Toti tà casa!

Per cèrt, un detalh important, a Jaime Plegameben se la coneishie tanben coma eth senhor



Cremalhères pera devocion qu'auie per aguesta invencion qu'eth consideraue, sense cap sòrta de
dobte, çò de mès polit e practic dera istòria dera tecnica.

Cada dia, donc, era madeisha cantarèlla:

- Es ueit deth ser! Entratz es carros! Estacatz es gossets! Dehòra es cagires!

Jaime Plegameben ère implacable, com qu'er alcalde li auie encomanat de plegar-les puntuaument
cada dia tàs ueit, eth ac hège atau sense adméter cap sòrta de reclamacion.

E toti s'esdegauen entà entrar es carros e sauvar es cagires.

Prumèr cuelhie ua punta deth carrèr damb fòrça suenh, la estiraue en hèr un còp sec e aquerò se
plegaue talament com se siguesse un jòc de cartes e atau es carrèrs quedauen plegadi enquia
londeman, quan cada maitin, tàs ueit en punt, les tornaue a méter toti en sòn lòc. Ath
començament es vesins gessien encuriosits tàs balcons entà veir com trabalhaue Jaime
Plegameben. Ère tot un espectacle!

Mès en arribar er ostiu toti comencèren de protestar pr'amor que se volien quedar a charrar e
préner era fresca.

Ath delà e se resulte q'ua net auien de gésser fuetadi anar a crompar ua aspirina?

Es vilapolins e vilapolines se'n cansèren.
Se planhien damb tota era rason deth mon mès non i auie arren a hèr. Eth baile n'ère ben satisfèt e
Jaime complie es sues ordes cada ser.

Enquia qu'un dia passèc çò qu'auie de passar. Per culpa d'ua cremalhèra rebèlla que non se volie
deishar barrar, Jaime Plegameben hec tard.

Es vesins non s'ac podien creir mès tàs ueit e dues minutes!, encara non auien començat a plegar
es carrèrs.
Jaime Plegameben amoïnat coma ua mala causa per aqueth retard, se metec a plegà'c tot mès de
prèssa qu'eth vent.

Fòrça nerviós, hège ues causes plan estranhes. Toti arrien. De tan de prèssa qu'anaue, queiguec,
estirèc eth carrèr Nau massa fòrt e ras! li quedèc un plec tot burat, damb un semafòr e ua jardinèra
ath cant der abisme. Semblaue un coquilhon.

Eth baile, en veir aquerò, non s'ac pensèc ne un segond. Enforiscat per aqueth coquilhon
monumentau, la hec dehòra ath moment.

- Vilapolida non pòt auer ne un coquilhon! -li didec, atau com sòne.

E atau, mentre eth baile encara cerque eth melhor plegador de carrèrs deth mon que non espatle es
causes, es vilapolins e vilapolines son mès contenti que jamès ... ara sagen de tractar damb plan de
compde es flors dera plaça e eth relòtge der ajuntament ... enes nets d'ostiu ja pòden charrar e
préner era fresca.
Hèn hèstes, danses e hèires de net. Mès tostemp, tostemp, n'i a quauqu'un que susvelhe es entorns
pr'amor que non torne a vier mai mès cap plegador de carrèrs e tot gràcies a un coquilhon e a ua
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