BEN, UN MENJAMITJÓ
Des de fa generacions, els menjamitjons viuen a les rentadores de les llars d’arreu
del món, menjant-se els mitjons de tota la família. Admeteu-ho, vosaltres també en
teniu de menjamitjons a casa, que els mitjons no se’ls empassa pas la rentadora!
Doncs bé, en Ben menjamitjons i la seva família vivien a la moderna i luxosa
rentadora de casa els Puig. La família menjamitjó (avis i pares) n’estava molt
contenta, és clar, les rentadores de fa quaranta anys eren una tartana, comparades
amb les d’ara.
Tot i això a en Ben no li agradava menjar mitjons ni viure en una rentadora: el
centrifugat el marejava, el suavitzant de vainilla li feia una al·lèrgia brutal i els
mitjons rentats amb Renta-renta (el detergent «de moda») no li agradaven i li feien
basques. Un dia, en Ben, cansat que no li fessin cas i d’aguantar-se les basques per
no embrutar la rentadora, com que era casa seva... doncs bé, va agafar un farcellet i
va anar d’excursió per la casa dels Puig.
Primer es va dirigir cap a la cuina i allà buscant menjar humà, ja que tenia molta
gana, es va topar amb els menjaxocolata. Ells són els encarregats que sempre falti
xocolata a les cases, són uns animalons petits, grassonets i amb la boca plena de
xocolata. En Ben els va explicar la seva història i, és clar, com us podeu imaginar,
ni els uns ni els altres sabien de l’existència mútua.
En deu minuts ja estaven tots menjats i preparats per anar a visitar la casa dels
menjaxocolata, el calaix de les galetes. Era una casa desendreçada i plena de
molles de pa i galetes, feia una olor dolça i ensucrada. Tot i semblar una perfecta i
confortable casa, en aquell calaix hi regnava la ràbia i el desastre.

La ràbia és el sentiment d’enuig extrem i una petita dosis d’ansietat; la gent sent
ràbia quan algú la provoca, per afrontar la ràbia es necessita molt autocontrol i no és
fàcil.
En Ben es va quedar aquella nit a dormir a casa dels menjaxocolata amb el
pensament al cap que l’endemà es dirigiria cap a la porta d’entrada per començar a
descobrir el món, o el país, o el poble, o el barri; però crec que anirà com a màxim
fins al jardí! Al matí, passet a passet va dirigir-se a la porta d’entrada. Allà es va
assabentar que en aquella casa, a part dels Puig, els menjaxocolata i els
menjamitjons, hi vivia algú més: uns éssers forts i més aviat petits, però ben
musculosos i és clar han de tenir molta força, la seva feina ho requereix, no tot ésser
de deu centímetres sap amagar un mòbil! Sí, sí, en Ben s’havia trobat als
esperaquenohotrobo, ja que la seva ocupació era bàsicament amagar les claus, els
mòbils i els objectes de primera mà, just quan els necessites. Aquells éssers
musculosos s’exercitaven al gimnàs; doncs sí, feien esport per estar més forts i
poder amagar coses de major mida. Aquells graciosets i entremaliats animalons,
van ajudar a en Ben a resguardar-se a casa seva, ja que a fora feia molt fred, però li
van posar unes proves, unes endevinalles. En Mobilsmob, tenia aquest nom perquè
la seva feina era amagar mòbils, va començar:
―Per fora duc vestit verd i per dintre vaig vermella, amb botons que llenceu els qui
em mengeu.
En Ben pensant i repensant… va tenir una idea:
―La síndria!
―Correcte! ―van exclamar.
La Clauina, amagava les claus, va continuar:

―Transparent però es veu, amb les mans no la podràs agafar, perquè tard o d'hora
s'escolarà.
―Molt fàcil ―va dir en Ben―. L’aigua!
En Ben, que era molt llest, va encertar totes les endevinalles i el van deixar entrar.
Aquella era una casa no gaire gran, però no necessitaven més espai, no eren mai a
casa, sempre treballaven, més ben dit, jugaven! Jugaven a amagar coses!
En aquella cova hi regnava l’alegria, l’amor i l’estima, emocions precioses i tendres
que fan que una família estigui millor.
En Ben va recordar que ell també tenia una família genial, genial pel seu gust, tenia
una família meravellosa.
En algun moment tothom s’ha sentit enfadat amb la seva família, molt o poc, però la
història d’en Ben és un conte amb una alta dosi de fantasia, però... si li traiem?
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