
Hermenegild i Top

Tatxín, tatxan!

Amigues, amics. Amiguetes i amiguets. Benvinguts al teatre dels ditets.
Què? Com? Només hi surten dits?
Buf, quin avorriment!
Atura't! Compte! No jutgis mai res abans d'hora. Primer mira i escolta. Després, digues el que
hagis de dir. I ara me'n vaig i torno a començar, perquè m'has distret.

Tatxín, tatxan!

Senyores, senyors. Pingüins, panotxes, dofins.
No, no, no. Aquest conte tampoc no comença així.

Tatxín, tatxan!

Senyores, senyors. Senyoretes, senyorets. Benvinguts al teatre dels ditets.
Hi havia una vegada, o dues. I fins a tres vegades hi havia. Doncs no! Aquest conte tampoc no
comença així!

Aquest conte comença amb un dit polze que diu que una vegada hi havia un home. I una dona. Es
van conèixer, es van enamorar i d'aquesta unió en van néixer dos nens que eren completament
iguals. Eren tan iguals, que la gent els confonia, i més d'un pensava que eren la mateixa persona.
Llavors el pare va dir:

Mmmm..... a aquest parell no només els hi hem de posar dos noms diferents. A més, a
més, els noms han de ser molt diferents: Hermenegild i Top.
"Hermenegild, molt de gust".
"Top, un plaer".

Però va ser inútil, perquè continuaven sent tan i tan i tan iguals, que tothom els confonia. De fet,
ara era pitjor, perquè a tots dos els van començar a cridar pel nom més curt, que era Top.
Això no li importava al Top. "A mi tant me fa", deia.

Però a l'Hermenegild no li feia cap gràcia. "No, no, no. Jo vull que em cridin pel meu nom".
Així que va començar a donar-hi voltes per un cantó per l'altre cantó. I al final va arribar a una
conclusió: "Ja ho tinc. Em posaré una samarreta".

I dit i fet. Es va posar una samarreta i es va quedar contentíssim.
Sí, sí, sí. Sí senyor. Ja no em confondran mai més. Sóc l'Hermenegild, el de la samarreta.
Sí, sí, sí. Que ingenu que era, el pobre. Ja li hauria agradat que no el confongués ningú.

Un dia que sa mare era a la cuina, fent pèsols amb pernil, l'Hermenegild s'hi va presentar molt
content. I la seva mare li va dir:



Amb el
suport de

- Però Top? Què fas amb la samarreta del teu germà?

"Oh, no! Ja m'han tornat a confondre! ¿Què he de fer perquè d'una vegada la gent sàpiga qui sóc?"

Doncs és ben senzill, Hermenegild. El que has de fer és no desanimar-te. En aquest món hi ha
molta gent, i tots ens assemblem molt.
Si no vols que et confonguin, has de trobar allò que et fa únic. I saps com es fa, això? Descobrint
quins són els teus propis sentiments. No s'hi val a comprar-los en una botiga. Has de trobar els que
són teus, i els tens al teu cor.

Per trobar allò que et fa únic, també has de tenir idees. Han de ser idees teves. No copiades del veí
del costat. Si no saps on trobar-les, ja et diré jo on les has de buscar. A dins del teu cap.
Saps què aconseguiràs amb tot això, Hermenegild? Aconseguiràs que el teu pare i la teva mare et
reconeguin, i que a tot el món sàpiguen qui ets.

Fem memòria, Hermenegild. Sentiments que són teus. Idees que són teves. Això et fa únic. No pas
una samarreta. Busca dins el teu cor, escolta les idees que corren pel teu cap, i et trobaràs a tu
mateix. D'acord, Hermenegild. Ja ho saps.

I conte contat, ja s'ha acabat.
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