L’inventor vivia en una caseta petita,
que abans havia estat blanca, bonica i
polida. Ara estava tot una mica pengimpenjam perquè l’home es passava totes
les hores lliures que tenia rumiant, pensant, barrinant els seus invents i s’oblidava sovint de passar l’escombra i treure
els calçotets de sota el llit. La caseta tenia un jardinet amagat dins un pati reduït, amb quatre plantes que buscaven
sempre el solet.
Bé, l’inventor no era un inventor professional, no us ho penseu pas. De fet,
treballava en una oficina rebent comandes i arxivant documents de l’empresa.
Però quan arribava el cap de setmana, es
fregava les mans, es tancava al soterrani
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de la caseta i es dedicava a la seva dèria
preferida, inventar coses, com ara l’aspiradora que també assecava els cabells,
la torradora de pa que servia d’estufa, el
tornavís elèctric que feia maionesa,
el microones televisor, amb comandament a distància per escalfar el pollastre
o bé veure el partit de futbol… Invents
que, malgrat l’entusiasme d’aquell home
emprenedor, després no s’atrevia a patentar, a vendre, vaja, a mostrar al món,
perquè era una mica tímid i també un
tros rabiüt i no consentia que ningú li
critiqués el que feia.
Ara, però, era molt i molt diferent,
perquè des de feia temps intuïa una cosa
sorprenent. I no feia gaire, entusiasmat,
s’havia decidit a inventar un aparell que
demostraria allò que intuïa i que, segons
pensava, deixaria la gent amb la boca
oberta durant tres hores i tres quarts i
mig, pel cap baix!
La història d’aquest invent va començar un cap de setmana. L’inventor
estava ben atrafegat al seu laboratori,

que així era com li agradava d’anomenar
el soterrani ple d’andròmines, caixes i
ampolles velles i teranyines. Però en un
racó d’aquell catau hi havia un munt de
cables que dansaven per terra. Una pila
d’eines també estaven escampades de
qualsevol manera i diferents màquines,
estris i aparells estrafolaris plens de llumetes parpellejaven sobre una prestatgeria atrotinada i un taulell subjectat amb
uns fràgils cavallets. L’inventor estava regirant un calaix fet un garbuix de nervis.
—On redimonis he guardat el tornavís!
On redimonis he guardat el tornavís! —es
repetia frenètic fent-se creus de com era
de despistat. Mai no sabia on tenia
el cap.
Tot d’una, però, va obrir molt els ulls i
va deixar anar un crit:
—Uaaaaaah!!! —i va enretirar de seguida la mà amb el dit gros atrapat en
una ratera—. Neutrons fregits! Què fa
això aquí?! —es va queixar, i amb raó!
Tot seguit es va llepar el polze un parell de vegades i, a continuació, es va
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afanyar a obrir i a remenar un altre calaix i després un altre fins que va trobar
el maleït tornavís.
—Justa la fusta!
I una vegada es va haver calmat, li va
tornar a venir el bon humor. Aleshores,
ben cofoi, es va dirigir, tot xiulant una
cançoneta, cap al taulell on tenia un estri
ben extravagant amb una petita antena
estranyíssima en forma de carxofa. De
fet, si no fos per aquella antena, l’aparell
hauria semblat una mena de càmera de
fer fotos aquàtica o de l’espai o les dues
coses alhora! L’inventor, ben concentrat,
en va collar l’últim cargol.
—Llestos! —va exclamar tot eufòric
quan va tenir l’invent acabat.
I va fer un bot d’alegria tan gran que
va topar amb el llum del sostre i es va
enrampar.
—Circuits escabetxats!! Qui ha tret la
bombeta!! —va remugar amb els pèls de
punta i el nas socarrimat.
De seguida, però, va agusar la mirada
com una guineu i, ben a poc a poc, va
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repassar les quatre cantonades del laboratori com si li anés la vida.
—No t’amaguis, gamarús! Sé que ets
aquí!! —va escridassar a les parets sense
que es veiés ningú per enlloc.
Estava boig aquell home…?
Llavors, amb les dents serrades, l’inventor va agafar l’aparell que acabava de
crear i el va engegar. Van passar uns segons silenciosos, sense que succeís res.
Però, tot d’un plegat, l’antena va començar a vibrar. Com un expert caçador
que segueix el rastre de la presa, l’home
es va deixar guiar per aquelles vibracions
fins que va sonar un bip, bip, bip!, bip,
bip, bip! estrident. Aleshores es va disparar el flaix de l’aparell i una resplendor
enlluernadora va omplir l’habitació.
—Fusibles deshidratats! —va engegar
encegat—. Quina potència!
L’inventor es va fregar els ulls, va parpellejar un parell de vegades per recuperar la
visió i va esperar ben impacient, mossegant-se els llavis, mossegant-se les ungles,
mossegant-se el clatell, bé, el clatell no!,

fins que es va formar una imatge a la pantalleta que tenia incorporada l’aparell.
Quan va aparèixer la imatge, l’home
va quedar esmaperdut, garratibat, palplantat, esbalaït, vaja, amb un pam de
boca oberta…, perquè acabava de descobrir una cara burleta retratada a la
pantalla.
—Funciona! L’invent funciona! —va
fer eixelebrat de satisfacció, i va tornar a
botar per l’habitació fins que, de cop i
volta, va relliscar amb una taca d’oli que
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s’havia vessat i va quedar estès tan llarg
com era a terra.
Es va aixecar d’una revolada tot fregant-se el paner adolorit. I tot seguit va
fer cara de pomes agres.
—Brètol! Trinxeraire! Mala peça! Me
les pagaràs! —va cridar amenaçador dirigint-se a les quatre parets buides.
En aquell moment, però, li va pujar
pel nas una olor de cremat. L’home va
començar a ensumar a tort i a dret pensant-se que se li havien fos els ploms de
la nevera que havia inventat, que també
servia d’armari per penjar la roba a l’estiu i tenir-la fresca. Però no era així. Tot
d’un plegat, es va posar les mans al cap.
Acabava de recordar que s’havia deixat
la cafetera al foc!!
—Mandonguilles quadrades!! —va
exclamar amb un tic nerviós instal·lat
a l’orella esquerra, i va sortir corrents
escales amunt cap a la cuina amb la mirada esverada.
L’endemà diumenge, l’inventor, ja recuperat de les emocions d’eufòria que

havia viscut gràcies a haver enllestit
l’invent i també refet dels ensurts que
havia patit, va tornar a baixar les escales del soterrani convertit en laboratori
i, una vegada hi va ser dins, es va fregar les mans de satisfacció, va agafar
l’aparell i es va disposar a realitzar diferents experiments de comprovació,
no fos cas que tot plegat hagués estat
un efecte òptic o la màquina no tornés
a rutllar.
Ben decidit, va tornar a pujar les escales, va sortir al carrer, es va allunyar de
casa fins que va arribar a un barri on no
el coneixien, no fos cas que alguna cosa
de l’experiment no sortís bé i després
tothom l’assenyalés com si estigués tocat
del bolet i li aixafessin la seva bona
reputació com a veí exemplar.
A continuació, va fer cara de fura
abans d’entrar al cau dels conills, va engegar l’invent i va començar a caminar
ara per aquí ara per allà tot esperant que
la petita antena en forma de carxofa detectés el que estava buscant.
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