PEP EL FAMÓS

Hi havia una vegada un home molt conegut anomenat Pep. Tenia molts amics i tots li deien Pepón.
Vivia a València i treballava de camioner. Tenia quaranta anys, era gros i simpàtic i era la persona
més bona que podem imaginar, encara que no era molt valent. També era molt responsable i mai
havia faltat al treball.
La seua faena consistia en transportar la gasolina a les estacions de servei amb el seu camió
cisterna anomenat “PEP PEPÓN”. Tots els dies anava al mateix bar, on contava molts acudits i
cançons als seus amics que es trencaven de riure. Per això tot el mon el coneixia.
Un bon dia Pepón es va alçar per anar a treballar, va desdejunar i se’n va anar tranquil·lament amb
el seu camió cisterna per a omplir-lo de gasolina. Quan ja el tenia ple, es va anar com sempre a
dispensar la gasolina, però de camí li va passar l’inesperat. Un cotxe estava aturat enmig de la
carretera. Quan va frenar, la porta del seu costat es va obrir i se li va llançar al damunt un
atracador vestit de negre que portava una manta també negra al cap.
-Ara, aparta el camió de la carretera que vaig a tancar-te en aquest compartiment de darrere de la
cabina, li va dir.
Pep, mort de por, va fer cas a aquell estrany personatge que va posar en marxa de nou el camió.
Després de deu minuts de trajecte, es van aturar. El lladre havia pensat que Pep podia tindre claus
o un telèfon i que podia cridar la “pasma”, com ell deia.

Va obrir el compartiment on estava Pep i li va preguntar per les claus. El nostre amic li va
assegurar que no les tenia. De fet, estaven penjades en el clauer, a la vista de tothom. El lladre,
però, no les veia perquè creia que estaven molt bé amagades. I com no volia perdre mes temps, va
tornar a tancar a Pep.
El nostre amic ja no tenia tanta por. S’havia adonat que podia aprofitar la seua bona sort: tenia les
claus!
Però després de vint-i-cinc minuts encara no les havia usat. Volia esperar-se al final del viatge.
Quan s’aturà el camió i va sentir que l’atracador eixia del camió va agafar les claus d’on estaven
penjades, va eixir del compartiment i va accedir a la cabina. L’atracador s’havia deixat la pistola!
Quina sort!
Pep va observar on es trobaven. Va treure un poc el cap per la finestreta i hi va veure una gran
mansió, i gent i camions per tot arreu! Era increïble. Una banda havia segrestrat a tots els seus
companys i havia portat els camions a eixe lloc per, després, vendre la gasolina a les estacions de
servei per més diners, i d’eixa manera emportar-se més de cinc milions d’euros.
Pep no ho podia permetre i, armat de valor, va agafar la pistola, va apuntar a la cisterna d’un dels
camions i, ¡BUM!, tota la gasolina es va derramar.
Pep va aprofitar el desconcert i va cridar la policia. Però com que sabia que tardaria, ple de valor,
va anar punxant les rodes dels camions i va aconseguir que els lladres no pogueren eixir. Cinc
minuts després, els lladres sols havien aconseguit reparar un camió. La policia, quan per fi va
arribar, va aconseguir agafar tots els lladres.
El famós Pep Pepón, va ser conegut ja no sols a València, sinó a tota Espanya.
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