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Jean Honoré Fragonard, 
“Jean-Claude Richard, l'abbé de Saint-Non, vestit a l'espanyola” 

JOAN EL FATXENDA
        24  desembre 2008

Avui és el sant del meu amic Joan, Sant Joan.

Haig de regalar-li alguna cosa. 

Quan anàvem a l’escola era un cregut que es creia molt guapo i 
mai no feia cas a ningú. Sempre calia jugar al que ell volia. O a fet i 
amagar o a res, deia. I Per aquesta raó se'l coneixia com a

JOAN EL FATXENDA

A en Joan me l’estimo molt: és el meu amic de l’ànima i no vull 
parlar malament d’ell però, la veritat, tenia moltes coses de 
fatxenda...

Per exemple, en Joan posava sobrenoms a tothom. A mi 
sempre em deia Pinotxo, perquè tinc el nas molt gran; doncs mira 
que el seu no és ni carn ni peix...
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Quan li deies alguna cosa que no l’interessava es feia el sord. 
Com si sentís ploure...

Després està com es vesteix, li roba els barrets a la seva mare. 
Diu que no entén perquè els homes han de portar boina o bolet; tan 
bé com queda un bon barret de plomes...

I és que en Joan sempre ha de saltar-se les regles. Avui que és 
Sant Joan, i el que tocaria és fer una bona revetlla amb foc i petards, 
se li ha ocorregut organitzar una festa de disfresses i, és clar, ja sé el 
que farà: pujarà a les golfes de casa seva i com que el seu pare és 
antiquari hi trobarà de tot... En canvi, jo que tinc un pare fruiter si no 
em poso una carbassa al cap no sé què faré...

Me l’imagino vestit de cavaller espanyol, amb les seves botes, 
els seus guants, i portant els collars que li agafa també a la seva 
mare...

A les golfes del seu pare segur que fins i tot aconsegueix una 
espasa...

Quan estigui tot disfressat semblarà un príncep que viatja pel 
món amb el seu cavall...

Sí, en Joan de vegades es comporta com un fatxenda però, és 
el meu amic de l’ànima. I encara no sé què regalar-li pel seu sant, 
com que té de tot. 

Ja ho tinc! El deixaré estupefacte: què hi ha més senzill i maco 
que una flor. A més, li quedarà molt bé al barret de plomes de 
cavaller espanyol...

Sí, com a símbol de la meva amistat sense límits li regalaré una 
flor.
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