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Pròleg
Com neixen els contes per infants? D'una 
combinació infal∙lible: l'adult que n'és l'autor  
material i el nen que n'és la causa real. El nen 
para orella i el narrador ha de satisfer sense  
excuses aquesta fretura. És el cas de les  
històries del viu i del tonto. El Senyor Ismael (o  
“Esmaiel” com el cridaven a Constantí)  
inventava històries per entretenir els nombrosos  
fills que les tardes de diumenge s'estaven a la  
tenda del padrí Medir entre espardenyes, pega 
dolces i calcomanies. Moltes històries narrades 
han estat oblidades. Les ones del temps han 
retornat a la platja de la memòria alguna 
d'aquestes històries, que l'avi Ismael explica 
ara als nets. 
En aquest recull, entre les històries  
protagonitzades pel viu i el tonto, en figuren 
d'altres que comparteixen amb elles l'enginy 
com a element decisiu en la resolució d'un 
problema. Fills i nets han col∙laborat a posar  
imatges a les històries. 

Josep Maria Alcañiz
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El batlle abatut

l batlle estava preocupat i no sabia què fer per 
tenir la ciutat neta. La veritat és que la cosa 

anava a pitjor. Les façanes cada dia estaven més brutes 
de pintades i els carrers plens de paperassa. Tot plegat 
feia fàstic de veure. Fins i tot la brossa escampada 
embussava les clavegueres els dies de pluja. El mal és 
que no sabien què fer fins que, reunit l’ajuntament en 
ple, els seus regidors van proposar una llista d’accions 
que resumirem:

E

– Prohibir la utilització d’esprais en les façanes i parets 
de la via pública.
– Prohibir que pels carrers es llancin impresos de 
propaganda.
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– Prohibir la consumició de begudes pel carrer i donar 
de menjar als coloms.
– Prohibir de llençar puntes de cigarretes a terra.
– Prohibir fer vagues de recollida de brossa.
– Prohibir sortir amb els gossos sense portar el recollidor 
dels excrements.

El batlle, després d’escoltar-los, quedà pensatiu i molt 
capficat. Al cap d’una estona va dir: “Les mesures que 
proposeu són insuficients. No n'hi ha prou”.
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De sobte, l’alcalde va tenir una pensada: “I si consultem 
als nens i nenes?” Dit i fet. Es van rebre més de 50 
suggeriments, alguns deien així:
– Que els carrers estiguin vigilats, de nit i de dia.
– Que es posin multes. Qui no pugui pagar, recollirà tres 
cabassos d’excrements de gos que portaran ells 
mateixos a les escombraries municipals.
– Als reincidents, no se’ls permetrà viure dins de la 
població.
– Que es reforci la vigilància per les festes de Sant Magí 
i Santa Tecla, el dia de Reis, per Carnaval, en el curs de 
les peonades, etcètera.
– Que es buidin les papereres i contenidors quant 
estiguin plens, evitant així que vessin.

El batlle no quedà prou satisfet. Esperava alguna idea 
més eficaç, quan de sobte s’escoltà una veu:
– Senyor batlle, senyor batlle! Portem una carta 
confidencial per a vostè.
– A veure... A veure...
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La carta deia així: 

Senyor batlle, sabem que voleu tenir la ciutat neta i 
que de moment no ho esteu aconseguint. Jo no sé 
com netejar-la, i no pretenc altra cosa que fer-vos 
arribar el consell de la meva àvia que diu:

NO ES MÉS NET EL QUI MÉS NETEJA 
SINÓ EL QUI MENYS EMBRUTA

– Oidà! Això sí —exclamà l’alcalde—. Si els vianants no 
l’embruten, la ciutat estarà neta. Som-hi doncs: ”No 
embrutem la ciutat”. 

L’alcalde es mostrà decidit a demanar-ho als ciutadans i 
esperar que els veïns es mostressin satisfets de 
col·laborar. La ciutat estarà neta perquè entre tots no 
l’embrutarem.
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D’animals, animalets o animalons 
més petits que els cigrons 

i havia un bon home, gran amic dels nens i 
nenes. Un dia va dir: H

– Regalaré una bicicleta a qui em porti un animal, 
animalet o animaló que jo no pugui veure amb els meus 
ulls ni tocar-li el crostó. 

Tan aviat com ho va dir, van començar a desfilar nens i 
nenes de finques i masos amb mosques i mosquits a 
cabassos i també animalons fastigosos que ningú no vol 
ni veure ni tocar. Però no van tenir sort.
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Aquell parell de germans coneguts com el viu i el tonto 
s’ho van estar rumiant i al capdavall el primer de 

CONTES DEL VIU I EL TONTO 11



presentar-se va ser el viu. Aquell bon home generós de 
mena li va preguntar:
– Has portat el teu animalet ?
– Dins d’aquesta caixeta el tinc.
– Obre-la i el veurem!
Tan bon punt la va obrir no es va veure res a dins, 
perquè l’animal ja havia saltat a fora. Sobtadament el viu 
va sentir una bufetada a la galta. I el bon home exclamà: 
“L’he atrapat i l’he esclafat. Era una puça de pica i 
rasca”. No cal dir que el viu es va quedar sense bicicleta 
i amb la galta vermella, mostrant un gran disgust perquè 
estava segur de guanyar.

El germà “tonto” s’apropà al bon home, amic de nens i 
nenes, i li va dir:
– Puc provar sort?
– I tant que sí, qualsevol nen o nena pot intentar-ho.
– Doncs teniu...i li allargà una branca d’avellaner...
– Jo vaig demanar un animal, no un vegetal ! On és per 
tant l’animal que no he de veure ni tocar?
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– Dins la branca. És un corcó i n’hi ha d’haver més d’un 
i més de dos.
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L’home trencà la branca i van caure serradures, prova 
de la existència d'un o més corcons. Trencà un altre tros 
de branca i van caure més serradures que feien més 
evident la presència d’aquests petits insectes. I ho va 
repetir encara dues i tres vegades més. Encara que es 
va mirar la branca per tot arreu, no va veure res que 
bellugués. Els corcons estaven ben amagats i no se’ls 
podia ni veure i menys tocar.

El germà “tonto” va aconseguir la bicicleta i n’estava 
content. I com ja sabeu; el “tonto” va ser més viu, i el 
viu va resultar ser menys viu del que presumia i no es 
pot dir pas que li tinguem mania.
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Majoria d'edat

Estava fastiguejat. Tot anava al revés del que pensava. 
Per què havia d’anar a dormir quan volia restar despert i 
llevar-se tan d’hora quan tenia el cor encara adormit? I 
del dinar, què: un cau de raons. I per què no podia vestir 
com volgués? I estudiar, quin sentit tenia? 

Resumint: Tot eren traves a la seva llibertat... Inclosa la 
família que li resultava insuportable, inaguantable. Es 
podria fer un llistat molt llarg d’altres circumstàncies, però 
no cal ser exhaustiu, ja les podeu imaginar...

El quinze de gener, el noi va complir divuit anys. El pare, 
molt d’hora al matí, entrà a la cambra del noi. Va pujar 
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tres dits la persiana tot just perquè entrés una mica de 
llum del carrer i amb un to de veu afectuós li va dir:
– Enhorabona, ja ha arribat l’hora que tant esperaves! 
Acabes de complir divuit anys i ja ets major d’edat! Per 
tant et pots considerar emancipat, lliure i plenament 
independent. Per celebrar-ho, et regalo un pis i un cotxe 
amb aparcament...

La seva mare li dóna un pom de 
flors que el noi agafà sense 
esma perquè ben bé encara no 
sabia el que li estava passant. El 
pare sense donar-li temps a 
reaccionar, va afegir: Espero que 
quan puguis ens vinguis a veure 
i ens diguis a quines hores, més 
o menys, et podrem trobar a 
casa per venir de visita.
El noi, encara sorprès, no sabia 
ben bé què dir.
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El pare, encantat de tenir un fill major d’edat li va dir que 
estaven molt satisfets de poder celebrar-ho amb un 
viatge llargament esperat.
– Mira, fill, la teva mare i jo, tenim els bitllets per iniciar, 
avui mateix, un viatge turístic d’un mes. És la manera 
com volem celebrar que hagis pogut arribar als divuit 
anys i obtenir la plena llibertat que et correspon. Aquest 
pis restarà tancat i les claus les deixarem a la Entitat 
Asseguradora per si es produís alguna incidència. 
– Aquí tens les claus del teu pis —va fer la mare, mentre 
les feia dringar—. Bé, t’hauries de llevar i vestir; hem de 
marxar d’hora i ens convé tancar el pis. Ja saps, els 
avions no s’esperen.

Aquell dia va ser el primer de no esmorzar a casa dels 
pares. El dipòsit del cotxe no tenia més que un litre de 
benzina, just per arribar a la primera gasolinera i omplir-
lo. Per fi la llibertat li obria totes les possibilitats que 
havia desitjat, estava sol de cara al món !
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Un, dos i tres! 

n dia el germà presumit es va sentir disposat a 
posar en ridícul al germà que tenia per “tonto”. 

Així que, aprofitant aquell bon dia de sol, sense núvols, li 
proposà una prova.

U
– Et proposo que caminis deus passes, sense xafar-te 
l’ombra.
– Molt bé. Accepto —va contestar, i es va posar a 
caminar de cara al sol, deixant l’ombra a l’esquena—
– Una, dues, tres, quatre... 

El germà viu treia foc pels queixals en veure que el 
germà “tonto” superava tant fàcilment la prova. 
– “...vuit, nou i deu!” 
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El germà ”tonto” es gira triomfant, i quan va veu la cara 
d’enfadós que posava el viu, li diu:
– Mira, si vols faré deu passes més.

El germà viu, en adonar-se que ara el germà “tonto” 
tenia el sol a l'esquena i l'ombra al davant, riu per sota el 
nas i, segur de guanyar la juguesca, li respon:
– Endavant! 

El germà “tonto” arrenca a caminar fent marxa enrere 
—“Un, dos...”— , sense xafar-se l’ombra.

El “viu” no té més remei que reconèixer que el seu 
germà, el “tonto”, ha superat la prova amb escreix. I 
això provoca que s’enrabiï encara més.

Ara canvien les tornes i és el “babau” a qui toca 
plantejar la prova.
– Mira —li diu— puja dalt d’una cadira.
El viu puja dalt de la cadira que troba més a prop.

20 ISMAEL ALCAÑIZ FACI



– Molt bé, ara escolta’m: abans que compti fins a tres 
hauràs baixat, i ho faré sense tocar-te a tu ni la cadira. 
És més, estaré a no menys de deu passes lluny de tu. 
El viu es posa a riure, com dient: “ja ho veure’m, si 
baixo”.

El “tonto”, sense fer-se esperar, es posa a comptar: 
– Un, dos i... El número que falta, ja el diré demà!

El viu, avergonyit, baixa de la cadira i un cop més ha de 
reconèixer que no és tan espavilat com es pensa i que el 
“tonto” és més viu que la fam!
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La clau

l president del Congrés havia decidit convocar els 
diputats a una sessió plenària pel dia quinze a les 

deu del matí. El secretari, s’afanyà a comunicar-ho als 
600 diputats i aquests començaren a preparar les seves 
notes, per tenir a punt les actuacions que possiblement 
haurien de fer. S’havien d’aprovar unes lleis molt 
importants. Deu dels diputats excusaren l’assistència per 
malaltia, set per vacances, i un perquè a les deu del matí 
sempre tenia son. 

E

Renoi quin enrenou! Tots ells preparaven informació. El 
mòbil, Internet, el correu... feien jornades intensives. 
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Prop del dia quinze, els diputats iniciaren el viatge cap a 
la capital i a prop de les deu del dia senyalat, acudiren al 
Palau del Congrés. Alguna cosa passava que no era 
normal...
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A les escales de l’edifici un munt de diputats es movien 
impacients. Algú bellugava el cap com si no entengués 
res. El motiu? La porta del Congrés era tancada i ningú 
no hi podia entrar... 

La tensió augmentava. Silenci! Arriba el president i 
pregunta: “Què passa?”. Li contesten: “El bidell no ha 
obert la porta, ni se’l veu per enlloc”. El president, 
enèrgicament, mana que el vagin a buscar i que el portin 
immediatament. Mentrestant li truca al mòbil:
– Senyor bidell, què fa que no ha obert la porta del 
Congrés? 
– Senyor president, a mi ningú m'ha dit que avui hi havia 
sessió. Sap? Sóc a l'Índia de vacances i la clau la porto 
a la butxaca...
Al president li ve com un mareig, però recuperant-se i 
amb veu solemne, diu als presents:
— Senyores i senyors diputats: per causa major queda 
anul·lada la sessió.
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Immediatament es va sentir un fort aplaudiment que no 
sabem d’on provenia, si del grup majoritari de diputats o 
del minoritari. Aquell dia les lleis van quedar per aprovar.

Mai s’havia sentit a dir que una clau pogués deixar 
sense efectes una reunió tan important... Hi ha 
imprevistos que no tenen excusa... Sr. President, no val 
a badar; no badi i estalviarà molts mals de cap!
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El pati brut

a masia tenia un pati exterior que poc a poc s’anà 
omplint de brossa: herba, fems d’animals, palla, 

llenya, fulls de diaris, cartrons, pedrots, totxanes i teules 
velles, llaunes i ferros oxidats, tot barrejat i amuntegat. 
Allò ja portava temps i com que s’havia de netejar, el 
pare va pensar que ben bé ho podria encarregar als 
seus dos fills a canvi d’una paga generosa.

L

Els dos germans s’ho van parlar i al capdavall el que es 
creia ser el més viu, va prendre la iniciativa pensant-se 
que la seva estratègia l’afavoria.
El viu netejaria el pati de pedres, teules, fustes i ferros i 
deixaria els fems, la gallinassa, les branques seques i la 
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palla florida pel seu germà. A l’espavilat li feia fàstic 
tanta porqueria pudenta i no entenia perquè el seu 
germà es mostrava content per la feina que li havia 
tocat.

L’endemà a primera hora, el viu es posà a feinejar. Amb 
un cabàs anava traient runa i més runa a fora del patí on 
omplia un carretó per anar-la a abocar a una pedrera 
que hi havia prop del mas. Enllestir la feina i deixar la 
seva part neta li va costar tot un matí (quatre o cinc 
hores de feina) i una bona suada.
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Havia arribat el torn del seu germà, el “tonto”, per dir-ho 
ras i curt. Aquest amb una forca va anar apilant al mig 
del pati tot el que podia i, el que no, ho va recollir amb 
una pala. Quan ho va tenir tot ben estibat, hi va calar 
foc. 

Les primeres flamarades van ser més altes que la casa. 
Després el foc va anar fent la seva feina sense presses 
fins que només van quedar un petit munt de cendres que 
va recollir amb la pala i les va posar dins d’un sac per 
abocar-les com adob a l’hort mateix que hi havia al 
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costat de la bassa. Tot plegat li va representar una 
estona de feina (dues hores) no massa pesada. 

El germà viu, cansat, jeia estirat a l’ombra d’una figuera i 
no se’n sabia avenir que el “tonto” hagués acabat tant 
d’hora, que no s’hagués cansat i que ni tan sols 
s’hagués embrutat les mans.

Una vegada més. Es va fer evident que el “tonto” era el 
viu i el viu no massa espavilat.
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El barquer

e petit em contaren que hi havia un home que es 
guanyava la vida traslladant d’una banda a l’altra 

de riu tota persona que li ho demanava. No sabia fer 
altra cosa que remar i remar, vigilar el timó i tenir un ull 
sempre a l’altra riba, al punt de desembarcament. 

D

Un bon dia es va presentar un senyor viatger que volia 
que el passés a l’altra banda. Quan es van haver posat 
d’acord amb el preu, el senyor va saltar a la barca i va 
seure’s còmodament. 

El barquer llevà les amarres i salpà lentament cap el 
centre del corrent. El viatger era molt comunicatiu i feia 
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moltes preguntes al barquer. Però una de les respostes 
el va sorprendre. El barquer era analfabet! El senyor, 
que era enginyer, no se’n sabia avenir i li deia:
– No sap el que s’ha perdut, per no saber llegir i 
escriure. Facis el compte que ha perdut mitja vida. 
I així ho anava repetint durant el trajecte.

De sobte, al centre del riu, es va produir un violent 
moviment d’aigua que va fer trontollar l’embarcació.
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El barquer, impotent per resoldre la situació i angoixat 
demanà a l’enginyer:
– Vostè sap nedar ?
– No —li respon.
– No? Així, senyor facis compte que perdrà la vida 
sencera.

El barquer, nedant, va arribar a la riba. L'enginyer, sense 
saber com, també. Va estar de sort que un corrent 
d’aigua se l’emportés a terra i el desembarqués.

Quan se li va haver passat l’ensurt, l’enginyer va 
entendre que a la vida hi ha moltes menes de saber.
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Els contes del viu i del tonto 
compliren la seva funció, dins 
de la família, equilibrant una 
sobreestimació personal, en 
perjudici d'altres. Començaren 
als voltants de l'any 1964, 
espontanis, sense guió previ.  
Després n'he fet d'altres menys 
infantils. No voldria pas ser 
recordat com un home de molt  
de "cuento”.

L'autor
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