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Un dia la meva esposa em diu:

―Ara  que  surts,  passa  pel  súper  i  porta’m  aquesta 
comanda. Agafa una bossa per portar-ho, que ara ja no en 
donen de plàstic.

Acabat de posar tota la comanda al carret del súper, em 
poso a la cua de la caixa, distret no em dono compte d ela 
discussió que s’està duent a terme a la caixa, fins que un 
silenci  sepulcral  s’estén  per  tota  la  cua,  llavors  paro 
atenció  i  sento  com  un  caixer  malcarat,  li  diu  a  una 
senyora gran que li havia demanat una bossa de plàstic 
per posar la compra que havia fet.

―Senyora, vostè ha de portar la seva bossa de la compra 
per  posar  les  coses,  doncs les  bosses de plàstic  no són 
bones per al medi ambient

La senyora, es disculpa tot dient-li:

―Perdoni jove, però en el meu temps no hi havia aquesta 
onada  verda  que  ara  està  de  moda  i  encara  no  m’he 
acostumat a ella.

L’empleat li contesta de mala manera:

―Aquest és el nostre problema ara, la seva generació no 
va  tenir  cura  de  preservar  el  medi  ambient  i  ara  en 
paguem les conseqüències nosaltres.

Molt educadament, la senyora li diu:

―Té tota la raó, la nostra generació no va tenir aquesta 
onada  verda,  però  miri,  el  que  li  dic,  jove;  en  el  meu 
temps les ampolles de llet, les ampolles de gasosa, les de 
cervesa,  etc.,  eren  de  vidre  i  les  tornàvem a  la  botiga, 
aquesta  les  enviava  a  la  planta  embotelladora,  que  les 
rentava, les esterilitzava i les tornava a omplir de nou, de 
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tal  forma  que  la  mateixa  ampolla  s’utilitzava  moltes 
vegades. Això, si que era reciclar.

I això que no tenien l’onada verda.

Pujàvem als pisos de les cases i dels supermercats per 
les escales, a peu, perquè no teníem ascensors, ni escales 
mecàniques. 

Anàvem a comprar caminant, en lloc d’agafar el cotxe 
de 300 CV., per desplaçar-nos a dues illes de distància de 
casa. Però té raó, no teníem l’onada verda.

En  el  meu  temps,  rentàvem  els  bolquers  dels  bebès, 
perquè no en teníem de rebutjables. 

Assecàvem la roba penjant-la en estenedors als patis de 
les cases, i els que no en tenien ho feien al balcó de casa 
seva, era l’energia del Sol i la del vent, la que assecava la 
roba,   no  com  ara,  que  ho  fan  aquestes  màquines 
consumidores  d’energia  prefabricada  en  centrals 
nuclears. 

Clar que no teníem aquesta onada verda

Els nens petits feien servir la roba dels seus germans 
més grans, i naturalment que no eren modelets nous, ni 
es comprava roba casa temporada pel sol fet que la moda 
havia canviat.

En aquell temps, teníem una televisió, el que la tenia, 
sinó una ràdio a la casa, era impensable que tinguéssim 
una  televisió  o  una  ràdio  a  cada  habitació.  A  més  la 
televisió tenia una pantalla de la mida d’un mocador, amb 
dos canals i en blanc i negre no com ara que la pantalla és 
com  un  camp  de  futbol  i  si  poden  veure  més  de  cent 
canals. 
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És veritat, no teníem l’onada verda.

I que dir dels estris de la cuina, molíem i batíem a mà, 
no teníem màquines que ens fessin la feina.

Quan teníem que embolicar alguna cosa per enviar-la 
per correu o simplement per guardar-la a soterrani o a les 
golfes, ho fèiem utilitzant paper de diari, no com ara que 
useu formes de porexpan i bombolles de plàstic.

En el  meu temps no cremàvem benzina  per  tallar  la 
gespa del pati, ni serres mecàniques per podar els arbres, 
ho  fèiem amb podadores  manuals  i  destrals,  i  així,  de 
passada fèiem exercici, per tant no necessitàvem anar a 
un  gimnàs  per  córrer  sobre  una  cinta  mecànica,  que 
funciona amb electricitat. 

Però és ben cert, en el nostre temps no teníem l’onada 
verda.

Quan teníem set, ens acostàvem a una font, premíem el 
gallet,  posàvem  la  boca  sota  l’aixeta  i  bevíem  a  gust 
l’aigua fresca, que a més ens servia per rentar-nos la cara 
i les mans, ara, com ja saps, utilitzeu gots i ampolles de 
plàstic, cada cop que teniu set, i per més inri, un cop heu 
begut les llenceu a la paperera.

Quan regalàvem una ploma estilogràfica, era de les que 
es  carregaven  directament  del  tinter,  ara  porten  una 
càrrega,  que quan s’acaba,  es  llença i  se’n compra una 
altra, que per cert, és de plàstic.

Pel  que respecta  a  les  maquinetes  d’afaitar,  quan les 
fulles perdien el tall, la canviàvem per una altra fulla, ara 
es llença tot i se’n compra una de nova. 

Clar que no teníem l’onada verda.
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En els meus temps, per desplaçar-se d’un lloc a un altre 
que era una mica lluny, agafàvem el tramvia o l’autobús, 
els joves anaven amb bicicleta a l’escola o simplement hi 
anaven  caminant,  en  lloc  d’utilitzar  a  la  mare  com  a 
taxista les 24 hores del dia.

A l’habitació, teníem un sol endoll, i no una bateria per 
poder endollar-hi una dotzena d’aparells elèctrics. Posats 
a no tenir, no teníem ni un aparell electrònic que a través 
de senyals emeses pels satèl·lits artificials, situats a milers 
de quilòmetres a l’espai, ens indiquessin on era la pizzeria 
més propera.

Així  que,  no  et  sembla  lamentable  que  l’actual 
generació, us queixeu que hem estat  uns inconscients i 
uns  deixats  per  no  tenir  aquesta  onada  verda  que  ara 
teniu?

No us  sembla  lamentable  que  el  jovent  d’avui  dia  us 
queixeu del món que us hem deixat, de les coses que hem 
fet, que per cert, bé que us n’aprofiteu tot el que podeu, 
quan vosaltres no heu fet res, veurem, be, jo no crec que 
ho vegi,  però  m’agradaria  poder  mirar  per  un forat,  el 
món que deixareu als vostres fills, segur que serà un món 
de laments, de queixes del malament que el vàreu trobar, 
però no sereu capaços de fer res per remeiar-ho, no sereu 
capaços  de  fer  cap  avenç  com  els  que  us  hem  deixat 
nosaltres, perquè visqueu molt millor del que vàrem viure 
nosaltres. 

I això que no teníem l’onada verda, que si no...

Miro jove, deixi de posar mala cara i de dir-me el què he 
de fer, perquè ja l’he demanar disculpes per no portar una 
bossa  de  casa  i  vostè  no  ha  fet  més  que  posar-me  en 
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evidència davant de tota aquesta gent, que no conec ni em 
coneix.

Crec que la seva educació està situada a la planta dels 
seus peus, i estic completament segura que la culpa no ha 
estat dels seus pares, que a ben segur el van portar a un 
col·legi de pagament i van fer tot el possible perquè fos 
una persona de bé, alegre i comprensiva i no una persona 
trista  i  amargada,  sense  sentiments  en  vers  al  altres, 
sobre tot amb les persones grans que mereixen una mica 
més del seu respecte.

Si en lloc d’estar tant capficat en aquesta onada verda, 
pensés una mica en el què li he dit i intentés que les coses 
milloressin,  en  lloc  d’anar  criticant  tot  el  que  li  hem 
deixat,  que bé que se n’aprofita,  no creu que les coses 
anirien millor?

NO PENSI TANT EN EL PRESENT I PENSI EN QUÈ 
ELS DEIXARÀ ALS SEUS FILLS!

Tot d’una,  esclata un gran aplaudiment de tots  els  que 
estan al súper. El caixer no sap on amagar-se, i avergonyit 
fins el moll  dels ossos, tant sols encerta a dir  amb veu 
apagada.

―Perdoni, senyora...
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