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 Tenir un empatx és d'allò més molest, és com tenir mal de cap, l'única cosa pitjor és tenir mal de 

queixal, o mal de cor. Ho dic perquè fa poc vaig patir d'una indigestió provocada per un excés de 

cacauets i gelats de xocolata i el metge em va receptar sobrets amb regust de llimona massa àcida i 

amb bombolletes. No sé com va ser, però al final se'm va passar i ara ja puc tornar a menjar com 

sempre, però amb una mica més de mesura. 

 

 Al meu amic sortit del cervell del senyor Jeffers, Oliver Jeffers, li va passar una cosa pareguda, 

però molt més estranya i preocupant. Ell, el meu amic, Enric li deien, va tenir un empatx de llibres. 

Em sembla que patia d'això que els que beuen te anomenen boookaholism.  Devorava caramulls i 

caramulls de llibres, de gust dolç,  amarg,  salat,  de matemàtiques, física,  antropologia,  literatura 

comparada...  tot el que queia a les seves mans acabava ben aviat a la seva panxa. Tants llibres 

menjava i tan aviat que prest ho va saber tot, més que els seus pares, més que els mestres, més que  

els presentadors de concursos per a freaks.  Un dia, però, n'Enric va començar a no saber parlar, a 

embullar les matemàtiques amb la música, a oblidar les paraules...és clar, tan aviat havia menjat que 

ara el seu cervell tenia una mena d'acidesa molt desagradable que no li deixava  assimilar res. 

Jo vaig haver de prendre sobrets de llimona àcida amb bombolletes tres pics cada dia durant 8 dies 

per refer-me de l'empatx; ell, pobre Enric, va haver de canviar el gust de pàgina per el gust del 

bròquil que, no oblidem, té moltes propietats nutritives, (segons la Reia Viquipediax “Uns 100 grams 

de bròquil  tenen unes 20 calories,  dos grams de proteïnes, quatre grams de glúcids,  dos grams de fibra 

dietètica i una gran quantitat de vitamina C”)  i començar a degustar les pàgines amb els ulls.

 De tant en tan, però, em conta que no pot evitar pegar qualque mossegada a una A seductora...  

delicioses lletres...


