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DESPERDICIS
per Manuel Koyes Vila
(Del I Concurs de Contes d'ACCION
"Es més fácil que un camell
pel forât
El xerriqueig deis trens deturà al Seat.

Un grup d'obrers li barrava ti pas.
En mig cercle, assistíen a un curíós c s p c c
tftcle. Dos homes s'estaven pegant
A la sortida del vapor hi havia un dipòsit de brossa, sobre el quai es revolcaven
els dos homes.
Un, era conegut de la gent de les fàbri'
ques. Era un drapaire veli, Quasibé no es
movia d'allà. Ho arreplegava tot. Troços de
pa. cordills i no diguem ja els p^peis i draps
que eren la base del seu negoci.
L'altre era també, per les aparcnces, drapaìre.
Es pegaven selvatjamcnt. Barrejant Ics
seves americanas de pellingots amb la brutfcia del femer.
— Què passa aquí?
Era l'amo del Seat.
—Res, aquests dos que es barallen,
—I per què no els separeu?
—Ja ho diu vostè això. Però com?
—Cora siguí. Això és dénigrant.
—Tot el que vulgui, Separi'ls vostè.
— Homt..Mé» cotxes s'havien ajuntat «1 Seat. Els
seus ocupants baixaven estranyats.
— Què és això?
— Aquests dos desgraciats que es bara'
llcn pels papers.
—Carai, separeu-los.
—Es el que die, però ningú em fa caa.
—Dones ja els separo jo.
Mes un grapat de porquería que un deis
dos drapaïres esquivà el feu desistir del seu
propòsit.
—I per què no aviseu a la policía?

d'una

agulla

passi

que..,

— Però, senyor Rius...
— Fes el que et mano.
— Sembla que a aquests tant els faci que
dos s'estiguin matant.
— Si, s'ho prenen com un combat

de

boxa.
—Es realment desagradable.
— No n'hi ha per tant, senyor Ferrer, a la
fi i al cap, es batallen per poguer menjar.
—Dones que es busquin una altre íeina.
Que això ni és traballar ni és res
— Es igual. Es com totes les feïnes.
El combat, mentrestant, habia arrivat a
un punt culminant

El drapaïre nou/ més

jove, estava colpejant barbarement el cap
del seu adversari, mentres aquest feia inútils esforços per lliurar-se del rjíg de cops
que li venía a sobre.
El grupet d'amos no s'ho podía mirar.
Els provocava vòmits.
— I tota aquesta selvatjada

per

unes

pessetes miserablesi
De sobte la baralla parà El drapaïre veli
havia qnedat sense ïentits.
Un moviment neguitós es donà entre els
obrers. Mirades baixes, fo/sques, es dirigien
cap al reduït grupet que fumava nerviosament.
El guàrdia acábava d'arribar.
—A bona hora arriba aquest,
—Si, quan se'is necessita mai hi

lón.

Ara, a i'hora de posar-te multes o de co^
brar-te els impostos, mai fan tard.
—Va, circulen, marxeu.
—Si. circulem, marxem. Quines' /penques, Senyor Déu meu-

—Es ciar, per què no?

—l aquest pobre home, aquí.,.

—Tu. Pere!

Un a un,

els cotxes

arrencaren.

Els

— Digui, senyor Rius...

obrers també se n anaren un a un, per dife-

—Ves al carrer i avisa a qualsevol guàrdia.

fent carni.
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