
LA CAPSA DE GALETES 

Heu obert, alguna vegada, una capsa de galetes en família? Una d’aquestes capses de galetes clàssiques, que 
exhibeixen –tant les més fines com les més vulgars- el tradicional reclam de surtido selecto... 

Quan obrim una capsa d’aquesta mena, el primer que es produeix és una fase purament teòrica, d’observació i 
càlcul: quants “pisos” hi ha?, hi haurà cubanitos a tots els pisos?, de què deuen ser aquestes galetes embolicades? 

Són uns segons de silenci absolut, durant els quals els imminents menjadors de galetes analitzen mentalment el 
camp d’operacions i s’esforcen a fixar el seu criteri de preferències. 

El combat s’inicia amb un primer round de tempteig, com a la boxa. Cada u allarga la mà amb una certa 
precaució, però també amb una certa alegria, sense la por d’espifiar-la –hi ha tantes galetes, i és tan fàcil corregir la tria 
la pròxima vegada!... 

És ben curiós el que passa, ben sovint, amb aquests assortits; menyspreem immediatament la varietat i ataquem 
a fons, obsessivament, només una de les especialitats. Els partidaris de la justícia distributiva i equitativa protesten, i no 
deixen de tenir raó: És lícit, si menjarem quatre galetes, agafar-les totes de la mateixa classe –deixant exhaurit l’apartat 
corresponent- quan de fet hi ha catorze model diferents? 

Aquesta actuació monomaníaca produeix en la resta de menjadors una frustració angoixosa; tots voldrien ara 
tastar, almenys tastar, aquella classe de galeta que ha eliminat l’exclusivitat. I en aquest moment crític es dicten les 
regles del joc: “no es podrà triar cap galeta del pis inferior mentre no s’hagin acabat totes les del pis de dalt”. D’aquesta 
manera queda assegurada una protecció temporal de les desitjades galetes del pis de sota, i alhora s’obliga el 
monomaníac a repartir els seus capricis pel surtido, com tothom. Sí senyor, la caixa de galetes pot ser un instrument 
educatiu de gran valor. 

Si la caixa té tres pisos, en les famílies que s’autorespecten la norma “pis per pis” és rigorosament observada 
mentre es va buidant el primer, i ja s’infringeix d’una manera més o menys discreta quan es passa del segon al tercer. 
Em sembla encertat. Una família que sigui capaç d’acabar-se una capsa de galetes variades amb un ordre impecable, 
amb una disciplina casernària fins al final, capaç d’aplicar al món de les galetes els principis morals de la no-
discriminació racial –o el tanto monta, monta tanto, el coco y el almendrado-, produeix aquesta profunda tristesa de les 
coses innecessàriament perfectes. Una família, en canvi, que davant d’un assortit actuï sense cap fre ni reserva –i les 
galetes quedin immediatament esmicolades per culpa de la batalla de mans-, sense una mica d’il· lusió pel “joc” acceptat 
i col· lectiu a què ens convida l’obertura de la capsa, és un espectacle desmoralitzador i irritant. 

Al meu entendre, la capsa de galetes variades té aquesta gràcia: ens indueix a fixar un cert ordre, a harmonitzar 
el nostre gust amb el gust dels altres... tot admetent l’excepció, el caprici, el petit abús, sempre que el “culpable” tingui 
la simpatia o les raons que calen per tal de fer-s’ho perdonar. Al capdavall, la vida és això, una capsa de galetes 
assortides que dura vuitanta anys –i a mesura que anem liquidant “pisos” cada vegada podem triar menys. 

Queden, al fons, les que no agraden a ningú. És possible que no agradin? És curiós, a totes les capses de galetes 
n’hi ha algunes que “queden”. Jo sospito que si d’aquesta capsa eliminéssim l’especialitat que ha tingut poc èxit, 
aleshores “quedaria” una altra varietat, una qualsevol de les que ara ens hem acabat tan satisfets. Com si una “llei de 
l’assortit” imposés que sempre hem de comparar, i provocar una víctima de la comparació. 

Potser per tal d’evitar aquestes conseqüències, i per donar a la tria de galetes un suspense més gran, s’ha difós 
el costum d’embolicar-ne algunes peces. Jo sóc partidari dels paperets quan són necessaris, com és el cas d’algunes 
galetes de xocolata. Si no és així, per quins set sous tantes pretensions? Per què dissimular sota una disfressa temptadora 
la mateixa galeta humil que, a la mateixa capsa, es presenta amb la cara destapada? Amb quina convicció els homes 
volem “humanitzar-ho” tot, àdhuc el món de les galetes, que convertim en una petita “societat” amb els seus elements 
naturals, els seus hipòcrites, els seus vanitosos de “plata” per fora però vulgars per dintre, i encara més absurd: aquestes 
galetes embolicades amb paper transparent, que permet veure com són, i resulta que són exactament com d’altres... que 
no estan embolicades. Aquesta mena de galetes em recorda certes persones que, si no fos per l’artifici que les volta, 
serien francament agradables. Però és clar, no és estrany que en un “assortit” també hi hagi qui cregui que la 
personalitat no depén del gust de la farina sinó del color de la cel· lofana. 
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