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Tothom que tíngui
quatre lectures sap
que en el trópíc hi
ha dutats bones que I

tenen una retirada amb les veritables ciutats
d'Occident.
Pero abans de formar-se un judici definí-

tiu sobre la materia, 'cal conéixer ben bé tots
els extrerns i jo estic en condicions d'aportar
dcdes que posaran la qiíestió sota una nova
llum.
Perqué una vegada, per desconsor de no

recordo quina fatiga, me'n vaig anar a viu,
re en una ciutat tropical. Era una ciutat as-
faltada, amb construccions a l'americana i
semóforn a cada xcmfró, policies de correr.
uns tramv!es que anaven bé i un servei de
cultes que omplia folgadament les necessi-
tats deIs habitants i de la gent que els vísi.
tava.
Vaig llogar un pis 'modern, tot ell de ci-

ment armat í ferro, amb uns serveis sanita-
ris que, segons declaració explícita de l'omo
de la casa, eren tríots del cataleg més re-
cent d'uno fabrica que díu que tenia tanta
fama.' .
Feia tot I'eíects que en aqueH pis s'hí ha-

via de viure bé. Pero no era pas veritat. El
primer dia d'estor-m'hí van comencor a sor-
tir insectes de totes les escletxes i em vol-
taven í em miraven esperant que m'cdormís
per picar-me. Contra ells t~nia les defenses
que la indúst:r:ia moderna posa al servei del
llogater en casos com aquests, i em va fer
l'efecte que no m'havia de preocupar massa.

Pero <::I l'endemó ja vaig descobrir unes .
cuques estranyes que s'hcvien de matar, pre-
cisament, esclafant-les, i després rates, un
reptil tropical que canta de nits, escorpina. ~a
perillosa "mimeokr-olleuquis" que es meruc
les melles de les criatures i, quon aquestes
manquen, les deIs grans, termites blanques,
etc. etc.
Tenia la sensació 'd'ésser un sobrevingut

en aquell pis i. efedivament, algun cop ha-
vio sorprés una mirada plena de retrets .\ '
d'uno d'cquelles bestioles. Pero ja sabeu com
som els europeus. No cedim, anem a la nos-
tra i tenim un temperament bel.Iícós, Vaig
decidir plantar cara i em passava lluitant
del matí al vespre, amagant-me pels recons
amb una fusta a les mons, esperant el pas
de quolsevol animal.
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. Pero un dia, un dimecres, vaig trobar un
tiqre a la cuina. Aixó sí que em va indignar
1 em va fer veure que ja n'hí havia prou.
Vaig anar a trobar la portera, saltant els

graons de quatre en quatre.
-Tinc un tigre en el pis! -vaig dir-li.
-Ja? -repongué-. Aquest any s'ho avan-

~at la temporada ...
-Ah, sí? I

-Sí -diu-. Quon vénen les pluges les
femelles cerquen. aixopluc en els pisos, per
tal de criar. Si no la rnolesteu, no us faro
res. El millor és fer veure que l'íqnores, i so-
bretot procurar no trepitior.Io. Ben portades,
aquestes besties encara fan companyia.
-Ah, sí? .

-Sí. Només causen molestia en el moment
de donar a llum. pero vós mateix podeu vi-
gilar-la i quan comprengueu que s'ccostc
l'hora us en aneu a pcsscr un parell de dies I

a l'hotel. L'cmo us rebcíxorc del lloguer del
pis la despesa que fareu en aquest sentit.
Vaig emprendre el retorn al pis amb el cap

cot, pIe de presentiments. Quon era a mitja
escala, la portera va cridor-me:
-Oblidava recomanar-vos que li feu un

ja~ de palla a la cuina, i -d'aixo feu-vos-en
ben bé corree- que li tinquou sempre una
\ galleda d'aigua neta a punt.
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