
Les aventures d'un bigoti

Hi havia una vegada un bigoti que es deia Josep Maria que vivia sota el nas d'un pescador que es
deia Tomeu i feia mesos que no pescava ni una trista sardina.
Un bon dia, a la taverna del moll, el Tomeu va fer una promesa: Si demà pesco encara que només
sigui una gamba, m'afaito el bigoti. El Josep Maria es va posar a tremolar i no de fred,
precisament, tot i que últimament el Tomeu no pescava ni tan sols un refredat.

Però l'endemà, només llençar la xarxa, va començar a capturar palaies, llobarros i fins i tot una
tonyina.
El Tomeu va intentar fer-se enrere del jurament, però era un home de paraula i l'havia de complir.
Aleshores el pobre Josep Maria va decidir escapar-se i així van començar: Les aventures d'un
bigoti

Aquella mateixa nit, mentre el pescador somiava en pirates i sirenes, el Josep Maria es va
acomiadar de les seves amigues, les pestanyes i les celles, del seus companys, els pèls dels nas, i
del seu millor amic, el dit petit del peu esquerre, i es va tirar al mar, sense recordar-se que no sabia
nedar.

Va estar a punt d'ofegar-se, però per sort el corrent el va portar fins a una platja on hi havia una
nena que es deia Carmeta fent castells de sorra. La Carmeta, en veure el bigoti, se'l va posar i va
recórrer la platja cridant:

- Sóc una nena amb bigoti, sóc una nena amb bigoti!

Fins que la seva mare, que estava enfadada perquè no es posava prou morena, ho va veure, la va
renyar davant de tothom i va llençar el pobre bigoti a la paperera.

Immediatament va arribar el camió de les escombraries i uns homenots se'l van endur.

- Què serà de mi? On em porten?

Es preguntava el Josep Maria, entre pells de plàtan i envasos de plàstic. Fins que un nas de cartró
que es deia Camil i venia d'una festa de disfresses l'hi va dir:

- Ens porten a una planta de reciclatge! Oh, no!

El Josep Maria no volia acabar sent un tetrabrick, aixi que ell i el Camil van saltar del camió en
marxa i es van escapar.

Tots dos van caure davant de la porta d'una caixa d'estalvis. I en aquell moment van sentir trets i
crits:

- Agafeu el lladre! Agafeu el lladre!

Un atracador sortia del banc amb una bossa de diners, empaitat per tot de policies. El lladre, en
veure el bigoti i el nas, se'ls va posar i va poder despistar els seus perseguidors.
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A partir d'aquell moment, el Josep Maria i el Camil van viure al marge de la llei, participant en
molts atracaments, fins que un dia, durant un assalt en un mercat a l'aire lliure, va caure un xàfec i
el Camil, com que era de cartró, es va fer malbé. Una senyora va reconèixer el lladre i els van
tancar a la presó. Per sort, com que el Josep Maria era menudet, es va escapar entre els barrots.

I caminant, caminant, va arribar al campament del Circ Continental, el seu preferit. Estava tan
cansat que va buscar un lloc on dormir. I el va trobar sota el nas de l'Ursus, l'home més forçut del
món, que dormia al seu carretó. A l'Ursus li va encantar aquell bigoti que li havia crescut de la nit
al dia. I se'l va deixar posat.

Així va començar la nova vida del bigoti Josep Maria, que només conèixer la perilla de la dona
barbuda, se'n va enamorar perdudament.

Poc després, el Josep Maria se'n va anar de gira i, acompanyat de la seva perilla preferida, es va fer
famós, va viure mil dues-centes trenta-quatre aventures, va fer dotze voltes al món i va visitar llocs
meravellosos, com ara el Carib, la Patagònia i Sant Andreu de la Barca.

Però a mesura que passaven els anys i que els cabells se li anaven tornant blancs, el Josep Maria
trobava a faltar cada cop més el seu amic Tomeu, el pescador. Un dia, el transatlàntic que portava
el circ a la Xina va xocar contra una balena, el Josep Maria va caure a l'aigua.

I després d'esquivar tres lluços, dos taurons i un calamar, per poc no se l'empassa una tonyina que
es deia Josefina i era molt simpàtica. I als morros de la Josefina, el Josep Maria va recórrer mig
món sota el mar.

Fins que un dia la tonyina va picar un ham i el Josep Maria es va trobar de cop i volta dalt d'una
barca, cara a cara amb el seu vell amic Tomeu, que acabava de pescar la tonyina. D'entrada, a tots
dos els va costar reconèixer l'altre, perquè el Josep Maria no havia vist mai el pescador sense
bigoti. I el pescador no havia vist mai el Josep Maria amb els cabells blancs.

Però al cap d'un moment tots dos es van abraçar, es van posar a plorar d'alegria i es van jurar que
mai més no se separarien. I des d'aquell dia el Tomeu i el Josep Maria pesquen més tonyines que
mai.
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