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ALGUNES PETITES CONSIDERACIONS.

Què hagués passat si no s'hagu's esorit lIELS
TANIA"1 Res, absolutamen t res. l tampoc pass
escrit. Algú pot preguntar: l per què s'ba es'
podria S": Per ganes d'escriure. Hi ha gent q
fa ~mnàstica perquè en. té g&nes, i ho ta d'am
ero aquestes ganes, podria dir algú altreS J
se les pot fer passar tothom. També té respos
gunta. Escriure d'amagat ,tamb6 està. a l'abast
eal provar-ho." l si el preguntador és un preg
diu,: r .si tothom escrivis d'8IQ8gat, donC8~ La
cas podria ser: Els que cantèn, ballen, fan g
d'anagat, ho fan par~uè no podEm cantar La Tr
llar- hi La tlort del I,.;igne, fer el Crist a les
un premi li!.erar1 ••• Tothom sf4>, o hauria de s
arribar. Que no 9' intenti pescar una tintorer
ja mosca.; que no es vuJ.gui anar a Anèrica rem
•••no és de gent centradS cercar gata amb
no val l>retendre fer el QUixot sense dtr-I¡te M
hi la ma trencada. La gent ha de saber els pu
tres paraule" no ha d' a~gar més eJ. peu qu
d'elDbolfcar, vaja. Ha de deixar fer coses a 8
:uaD no s' hi tm, s' han de fer d'amagat, i U
iderar cantant, ballar!, giumaate. i escripto
Hi ha cantants, oo1larins, gimn~stes i e,sci."i
nals, locals i" casolans .. QUe "tothan s' aconten
qte U, Passar de l'una s l"altra quan no s'hi
de soberbiosos, i ja sabem què passà quan Ica
passa quan un ministre nQ arriba -a-la mida, u
curander vol fer un traaplant de ronyó.
Per tant "ELS CmNT ESPERITS, DE TANIA" és un l
d'amagat, per ganes d'hl~~er-l0 fe't, com aque
inar, d'anar ~1 llit ,aViat o de tMnjar peix
que no t'animl a ningu encara que un 18s,f'aei
S'ha arrfb!t.t amb aquest, a là fabricaoi,o de
amagats i ninm'x n'ha anat malament. ~ls jueus
tissers, les eleocions lea ~~eixen guanyant
joventut segueix :ftt stejant cotJC8S endins, els
tat barlde,..a a Franqs, a La Bisl~l ja no passe
famosos recuits. de drap d' !lmns de la guerr~,
\ma noVa Sala d'Art, a Polonia s'hí trobSl a
oro segueix havent-hi mal temps, els partits
tenim presons foradades ••• Tot això h~s tin
i aquests vint-idea llibres no s'hagOOssin c
vol dir que no han influit en res en la marxa
del sucre, ni en la consistència de les calce
.mb tot aiXò, que its "ELS CENT ESPERITS DE T
t.robada, a la capital, amb el vell Bemat, fi
bot d'oncles grillats, g,ran ex- b~bedor de \Co
p!'incesa Tània, endevmador de pens~nta i p
d'esperits, entre ells, del del senyor Lenin,
~und6s un establiment d'esperitisme a la Vila

Bffpeo.

INDEX
TrabMa amb el senyor Bemat
'J senyo.r ~rnat diu qU~ &ndev1na pens8D2n ta.
n9a el gr8'l monò18R.
Un esperit.iete.
Una societat d'oncles especials:
L'oncle Salvador, i les veus dels nef.!'!tc..
L'oncle Marcel, 1 la trammtan
L'oncle JauU8, con~ ~.'una tiradora de cartes.
1loncle Roderic, un dels, Gener'als Prim

princesa Tània.·
• H19tòr1a de Tènia.

llos

Bases de Manre s

rina'

penjat.

sav.

uix endevinant-ne pensaments.

vodca.

amb es
s'hi ha

l'a

l'al.t.re cost

•

trobada d'Ulla caxetero..

s morta quejo1
P9SC8aor8.

.

i tavernari, i Palneta casada rond

40.

ntut 1 di
:ncomana b
·blemes a

El reformatori
Una.

infermera acasarade.,

Rari convertit ls. taverna en &ODa verda.

1 senyor, Be~t es fa malobre i pot toma!" a'parla
la prineesa. Tania apren el estalà.

'8

EsperitS, al tra~ vegada. Parla RasPllt1n. Dante ha t'e
nova Divina Comèdia, 1 diu que alls on
ara hi ha
blica Federal,.
Cle.i..1Sura dèl consultori quan parlava l'espe.rit de
Atracament al senyor Bernat. I.ss immobiliàries.
oncles.
Fi del mor¡òle-g del senyor Bernat

i vade!'.. EfLuvis V6deacisn

Bemat ....

Coveres. amb dò
s c

In

•

10 est

Era l'any•• ~d'i
,la majoria coses de

l·any.' lAs

C088S

que e

l'renys més aviat rell:f.scosos, ta

pe~, lm pe~son

l'absurd i, sobretot, sobretot contades

dea em feia l'efec'te de no 'ser com els altres
que,
. .....
_.. to
~

tingut 110c

ha estat cert tant li taque hatu!
tre. La única

ooS8

que sembla ~erta 's que algú

di o sembla certa perquè

oc està

lm

ver;ltat, les coses que s"han apl
si realment, ningú

lm

t

lea

gur d'h

sa

sota el nom dà "T

me les ha contades, llavors ja ens

davant d'un oas, una mica greu, de Pèl'1turbacions ment
m'aferro a qpe at~ me 1

contades ja que, de se.r

dria perturbac:;ions ment

contador, en quin

seria

riem quelcom malgrat que segons quines coses t
coltar ja que al fer-ho un es, pot

p~sar

Per tal de veure de quin costat, est
tes, vegem-les aquestes co

18

oc s

nivell, ,de.l

l'turbac1on

1. J al fin al se' n parla.

ha ningú perburbat, o potser en un temps de contam~~a

i variada, les contaminacions
coses, als qui le

SOl-iu

ertorbat a tot

ns h

qui l

i

llegeixen.
.
~

m1naci6, que n'hi hagi per a tothom, q

~

igui una co

•

neral, que nc se n'escep1 ningú, quo sigui una contam
ferànci

ció deixa qa

dè classes, perquè si 1

poderosos, a les dones gu
conferència episcopal i

8,

al

ilitars d'alt.a

g

determinats ministres, j

Wla contaminaoió que 9·' hauria de vigilar, antidemocrà
tampoc estarfa bé. Les coses foren

uest

.•

1 cafè

era redu!t. l

'nt 'Ooca 1 desconem:lda en p

nosaltres erero nous a la ciutat. L'haviem estrenada f
cara no ens de cidiem a dir du

vegades bon dia s;. la

ven. Aquell cafii ens venia de pas i com que

able rebud.a, era :rar que h

hi l'amo ens :feu t.ma ben

davant sen

el prim

stone..

ntra!'-thi una

Al p:rineiJ?i, la g

hi soi: anar a arreglar el pals i ho fa.. cridant, al v
.~

callava. Però

8' anà

poques entrades s

~

a.costumant a la nostra

la

A,..,...Q'

Aun
tul'

t 61

,

cos,
l~estona,

la mà.. Passava

i bastó

Ib

deixava anar

lm

feia d

u~leres

al

tallat que

amb

les concorrent

dament amb moltes represes,
a l'altre,

sempnt.

l'establjp~nt

on

element d'edat

e

~

p~~~~cia

elè ulls miR' t
minuscol som:riu

oher
e

si mirEIlt-los a

per a saber els inventari

!ntims dels mirats.. No va

-ro mir6s a mi, o si ho v

·-r no me'n

• P
u somriu

en una ocasió que vai

s, un co

accentuat dels que :feia noI'
xamen general, obria

dia!'i i, pel qu

gir les lletres grosses. Una vega
1'rents del petit cafh

rl

ra

1a, no

t1"8 vam dir q

, del Dreu de

manca de serie,tat deJ. pont aèri Barcelone-Madrid, pew

les ulleres, boina i bast.6 mai no ens hi haviem dirig

saltres. Estàvem empatats. Un dis, hi havia una vaga

gen"t t'eia tant temps que no en t'eia que ara. n'arribav

t. -, el cafè era més ple aue de costum i l

habitu

era ocupada. No n 'hi havia d" aJ:tra que la d

ri d'altres dies.

- Em permeteu?

- si, al,

no faltava més. Com si fos una taula vos

l a' entaulà conversa. Ell tenia un diari

,8

dits.

- l doncs què porta el diari

- Les cose

vista de
pe~ot

cl p'Bssen coses delica

sempr".
].1

.8

'ora, potser pe

paseen

couen :reve9.. Ena volen consolar de le.s n
n~à.•• _. Veieu? No

cont.ant-noa les de frontere

amb le8 multes que s'hEm de pagar per pescar.

ha

~n ~o

Ib ormeigs de contrabenI l Rei te?iu els ~anc8, m

Sj. en lloc de dir

en perden, pot

nt au

l

any~ :t~~s

no h:f. hauria tanta

Aquell dia no es, passé de coment

ho acabe:
t.~e8,

1 això que t'eia

r

m~laltie~

tenir-ne més d'un.

i tat oue ho fan,

un l i sembla au'
CotlVerses

~ ~ell

des sentint els veUs parlant de

ties, 8mb l'

I.AS

11a de

té del

gun

al.s que

guirenen dies succesius. Era
•

- Ui, la eiutetI Es pels au

tan b

un

b

~scQl

de pressa. S'hi h

1 sortint dels tren.s subterranis. p
c:m!11ea••• s1,

ta

'b

home, i jo m'anava convertint en un f'enomenal

traves

de

i dela ~armacèut1C&. no, n

,acin

j a Que moltes v,

noti~_ie8

Semblava

gemegant 1 contant un

de les

atracamen~•••

les

me 'tenj.a idees. l no ho

9,uar

ujar aJ.s

ciutat. hi ha teatres, m

cinemes, concerts. ~ .però si no s'hi va és com si no

neu? l a'ba d'anar de

S8

auan hi ha :ru,tbol, la

no té altra :reina que anar a futbol.. Es un bon lloe

cridar, però són uns crits eJUe Msult.en molt cars ••• F

que a Vos us a~~~a el t1Jtbol? Ja yeig qu~ s1. Però, h

que a ,mi no m'agradi. Es la democràoia, no?

Jo no ho havia dit que el futbol m' agradés. El~_ es va
resposta. Fer què?

Jo llavors no. podia
respondre
aqu
.
. .

.bans d'ahü· e'ra Sant Medi.r.... Vau veure la gent com

apat de caramel.?

Vos creieu que amb gent sixie~

pais? Si, ja ho sé~ Hi ha .d'haver de tot. Es al~ò qU~

ocracia.S'ha d'accapt6r que hi hagi gen~ 9.~e .:r.a.ci !l0
j~

al Bingo i gent que

.~

bati pe ~

Fumeu? Jo només fumo en pipa•.

ag~ar .carame~~

Te~'liu por

potser çue us

Us penseu que no fa mal per~re un parti~, de f

fumar?

dre unes eleeci.ons us' penseu que porta res
da bo.? l q
.'

enganyi, o que els preus n? parin. de pujar. o que

s'h

ministres, us penseu que n~ fa meJ. tot ~ixò? ma clar

metg9s. Si no
fossin
malal.ts, i
.
-.. - ells no pod'r6im
-... estar
.
ells, els farmacèutice haurien de canviar d'o:fi~..... A
~.

~

~....,

~.....

dria la majoria s~ia no ~er ~e.s i cobrar de l'~stat.

eret de tots. l sabeu quan paga ¡-Estat, qui és que p
que ho

s~beu ....

Jo no havia manif"ests.t
pagava l·''Estat.

AQu~ll

D'Car

dia

,

va, pero no n'hi havia

p9

.
r a

que pensés qui era

oltes de les cosee

di!'

fer-ne massa cas ja que

que jo tenia en els temes toeat.s ~ran els que hagués
ue

8'ba~ués

trobat en el meu cas. Eren temes d·us di

ui menj'CJ tothom an pensava la fi t!13teixes coses, sobre

discutia amb un diari obert al davant o es posava dam

la renda de les dones que :fan t'eines a l'lores, la gent.
•

.L

•

xe o les sortides del jovent de les cases de nits .. Qu

tenir dubws de com anava. fet

aqu~11

home, fou qu

gunt.ar d'on era i e~ que en segui després. Li vaig di~

na vila tr
l'

uil.la en la qual anys endarrera s 'hi eon

damunt, li vaig contar el lloc on vivia i els vein

No, no hi he estat mai

aro"

.

n

J

ooses ••• AqU8sts

sat sense dir-nos 1"'e s, jo us mirava sense qu

p

i us seguia e ls pensamen te. Es ,cosa norm

ixat el 110 c en

~l

··iacut

qual.

la bot.iga que tenieu

vos u

que quan un

:re hi pensi

in

vora, hi havia un 'carrer q

da, i botiga en~ins hi entrà de form~ violent ,m~s d'u
,
i, una "llegada la propis
tartana dels

si,

,1

mus(,~,*S

la. qual no

en

ue ~1 temps

ja no hi ha tartanes.

cJ.asee. Hi havi

tan 1:>0, seguien les diferènci9s
públic en genel"al

Ib

seient

turista f cav8Íls

tr

les de molla de ballesta, envidriades i amb coinn

llut vermell,

coberts

tirades per cavalls de
vi

i, en

de passatge f'ent passar al.

llIs ceval1s anav,

ben en

empre a punt

.'

o~

ob:retot els de

servir el fUet

mal~a

punta damunt l'enca de l
.
~X'18tia. I.J.avorrs tartanes i carr

dei~t cau~

què snbés que el fuet

camins,

tenir lloe una !'

vant de la tartana 1..,

rarquee1 tartaner hagués defJ

taven

t~

nllus"traàes. El tl:J'taney' havia de fe

,9"

dor de p

i

rtot i els cavalls

ixaven senyals vius del

s i

nya1s al sól ja c¡u

o hi est

temos

quips de femate1"'s lea collien pe;t

i e:ticàcia que tenien per adobar lea ten-ge •.•• El progrê
,

.

progres, ha fét passal" tartanes i oarros avall, els ca

terres s'adoben

gut a menp, :t les
han tmgut. aque:i.l

quimicament. Mai

bon gust de quan es t'aien grans org

,

fems i altres residus d'a11men
s deia.

1 aigua f'an

a els oroductes de

er'ò un gust que no ens acaba

gr

que els

tasta t

qU&rl

gust i vitamines a co

,

al,

gricultu

e

fe

~n~ya, v

cagarro

Em

i,enci

joventut d'a1's com oue no ha con

t el

l'lli:ivieD tractada &1a hortolans ,autèn
-

tot. l troba bo la verdura mal
borato~i

Via o

'l.lits p

ntHlda, els p~~~a

i el peix conRe lat. Per això els h

s porte

bells llargs, les noies porten

s aeiXèI} el

ces

:festeja en cotxe •••

Sl, efectivament, jo ho havia pensat tot allò e1s pri

r a la ciutat nova. Però és
i més detalls da pensaments
- ••• l tenieu

cinema i en

lm

.e'

cos'ta:t,

be

i1 bon temp

Case vostra.
~oc~ ~,

la gent preuia

s en dir e

hi havien uns especiali

ava d

•

a s'hi veia la càmarilla, la

sòl enfUstisaat.

uaJ.a ja un

quell home

t'le

l'e

:rà

oícados a

8

davant' de l'es

stona ab&n""

tomave n una mica vermelles. Però hi pas

tota el

•

egur que si no se'ls hagués dit r
A n'aquell cafè vel vostre, de tant

no

jant., que en aQuell

t

s'ac8b~ven

eret dels pianos i encetava una tonada
neral. S'havia d'improVitzar una
l/

e8t~'Ofa

,

~

,

tingut

'on<

mai. coneixe
core~ada

que rimés am
.

comen9f:\va: En el Jap6n, en el Japon ••• iniciava el via
i/

von un taoón, contestava el 'Públic. El c

era sempre el mateix, però la segona estrofa havia de

vegada••• l quan no s'hi cantava. per falta de 'Viatjant,

Si es feien bones se. solia fer r8s80p6, i si s'hi. feie

sortia amb cara llarga i armilla curta•••Vos jugue,:!? J
guany~

un dia.• Ja no hi

la vostra. Als c

s, a la Vista,

no. Feu 1:>6 .• La cosa pitjor és
una vil

8

m~illa

o~nera

f, a l'interior, el canari. Al

caa~o

dels sen

l polce!', a la Cova s'hi solia tirar 1'08, i els parti
a~

i mig actuaven

pia d'un establiment de nom deportiu
la vora. Tot ha canvi

nieu \IDsabater

bans unes

s'acabaven mai. Nom's es tractava d'anar-hi posant mi

sabater en cap, home pri.m!ssim, treballava amb un grap
la boca per tal

sl,

d~ontenir

un

tav

es deia que aquell home

erdut moltes

havia l'espardenyer
lles. Ja no es

el :t'em ••• Tam~. penso amb el veí.
Aran

ies els

llotgel'

ls que patia

veí, l'estanquer. Jo no

que Bembla

qu~

de fer

no s'

'afre for9 • • •

pensar les mltoritats que

va. el t

telesc~pi

'~erquò

1

l'

portava f

, l' ord'

~essin

~va

1

a po~tlr

tanc. J

p

.rem.stre
-

a àespstxar paquets de tabac o capc

dia- civil man&tnia, a

ca,

to~ant
. ...

àuida int.eriori tat

l tm altre

p

gent amb

llotger .. Ara nom

cordes armats d'aquella mena de peti t
descobrir els

~'U

l"ent!UEIlt, tots

i calces de vellut apeàattmdes.
. , Ara

!'elo~tges.

cuir

tan prim del claus

passats cany6 aval1 ••• Al
tam~

trad

bona

l

f\.una:r,

anar

cues

racio

q~

s

,

ero no

àrdia-oivil

l' estanc, annada de mausers ••• sl, quan al' est

e, 1

!nt de e

guia

ant. Hi

contrabandista -tolerat, la gent havia de :t'umar. Però n

tes com els d'ara de gran radi d'acció i sobrats de m

tres contrabandistes eren contrabandistes mòdèstos de
curt.

F..s clar que vigilaven les earrabil1era, però ela

i no descobrien l'acte del desembarc en alé'UIl8 platja
.

no s'hi ::ricaven amb els

contrab~diateà locals

tavernes,

bon descobrir quan resseguien cdéa 1

els.

q~a

per aq

ieenes anb bu:l"X8Ques 'f'ol~dlssime 8. veritable
ls carrabiners eTa a l

,

tenien la fein

, ja, ara vila da b

interioritats de la vl1a ••• Ja h

tra" De tapem' i de barbers, of'icia que volien mans fin

rar el poble. Us el van. t'er passar" d'un . c
~

ue nomeé s "hi podien poaa:r al costat altres pobles. qu

' .. Teniu raó, no hi tomareu mai. mlts en aqu&lls verit
~,

també

del pas del

ta

aqu

mpre, en
11evamts i

tadora. No és res

stat un

u

:fecció al cant. Ja ho

.L~~.J.a;.IS.

amb monel'quia,

:ab democràci a. Heu cant,a.t

hi haurieu de tenir una clau d

niua, senador, no? ... QUe

lxò tenieu une Societat
.1'

les

ew~ntures

'. <:\ue

8

d"

cu

da taper,

·U

na que t'eren en tots el

reoü

eix•.••Ah,

.bé est

Potser

oord?

,

,

l'hauri

d' haver no

d

nveit de C

Ca~adOl"

1'1a.lÍlw,..

n

,ocia s' h

dels cenills errats, que C8.I'nestolt&

te~iu u,,"'lS

euiners i cuineres que e scolt

vots de gràcies, que :reieu les mil,êora botifarres de ?
cipat, que °tellieu tr-ea cobles, tres t'estes
derals

~onegut9,

m~or.f'

el

noies de molt. bon veure,' poca gent 8s

de bon tracte, que molta gent se n'anava a dormir 1" sens

porta d

carr~r

....

n'aquell home algÚ li podia havet' explicat tot allò

II hagués declarat. que les coses que estava dient er

tona

aments. En un

~ent

hi ha

..

ilenci vaig voler fer una

Ci

...ie,

qu

comen98 a parlA,..

l

ixot au

voleu dir t si us plau, o no m'h

via port,st al món.
u-ho nems que en

co

uec1erà de

lament del vostre escriptoI'? HO

vol que ent¡:,lin la pooe1"
amoineu~

fet. e

ieu? L

damtmt de ,deixeu-m' ho dir, de punyeteri

:fAt està per

hi

feia do

convi.l.at

l vost

cre1eu-W'O •• '.

Amb tot.. jo no em volie donar. Si algÚ li hEl.via cont

vila, d'algotln

n'hauria descuidat, i em vaig posa

un enterra

ecialíssim. V

!b una bon

aaió

i - va dir-, i'

tar

u:rJ8

moments c

soma•••
mi~

de Playa hi havia el bagul,

múscis toC81'i-C passos-dobl9's .... Espereu-vos, es·pareu-v

cementiri s'arribà a tocar la :ICo

1

,

vo

l seguici segui i'enterrmnent saltant e tot s
aula

testament del difUnt Que l'orquestr

1 teflt,

d

ue la

cosa de la vila la qual Quan sent!
t

,.. l'e

,tu.-

,
pose

se

Una altra de les clàusules del testament era d

brant l'aniversari de la passada avall del difu

de fer concert al casino i l'altra al cementir
concert al cementiri li sor~ Q un compromis, i

Principal acompanyada de la vidua la qual semb

tona parlant amb el difunt. Els músics s'impac

es presentà a la tomba preguntant a la vidua s
-

concert.

"Francisco - digué la vidua -, els m

den comen98ru. Passen

\mS

segons i: lIEn Franci

podeu tocar ••• "
ra exactament allò que jo acabava de pensar.
mera vegaug,.

-- I, senyor, us ho asseguro ben assegurat. Jo n

vostre poble, ni ningú que hi hagi estat me n'h

Jo, però, no ro' acabava de deixar convéncer. :LU
havia estat mai a la vila ni que ningú Do n'hi
però encara dubtava. No he estat mai partidari

ris telepàtics" ?e l'existència d'elements d'a

lant objectes voladors, ni dels parts sense do

;perquè un senyor que no ha partat mai vagi rep

"Això no és res, amiga meva. Només és questió

fino li :farà cap mal••• Relàxi's, ralàx:l.'s ••• Ho
'
.. com no ho es
, ••• Qu
"tures é s doloros.
Ja veure

•
partera contestà: l/ Si, he disf'rutat
molt, senyo
I.

..

i)

la tingu'lS vostè? •• I com que no era partidari

bonaventuristes, encara em vaig posar a penser

la vila. Si aquell home em seguis els pensamen

no hi hauria més remei ••• No deixà cap moment d
mig somriure que el caracteritzava, i, tant si

petint:

- .•• i una vegada vau :rer aloalde al senyor PinyonerC!) ••• e

nauf'r8Q'à als volts de Cala ;"'edros8 quan un petl@1 li es
d'hora exclamant: "S8J.vese

a~

que

p~eda!u ••• tenieu

un g

de bombo, per nom ~igi Xeix.;•• el rei us va dir que ten

Sant Sebastià mal col.locat••• en X1fJ.U6, de Llaf'ranc

garoinEJS vives, amb punxes' i tot••• el senyor Eduard . Gen

Carnaval, va :rer el sord tots tres dies ••• "En Tuix8 va ps
manès,' una central d'En

HaJ.àn~ma

per Pla9a Nova •• '~ tm pa

noyr Panx1t.o 'Gic, administrador de l'Hospital, li

Va

tel

una monj a anava dé part,¡' ••'qUS'l els taps costaven de sor
un calador

t'ocs oficial ....

Vaig voler :fer. la darrera proya. Vaig fer sortir motJ.us
m6s de quatre-cents, vé anar repetint:

P

...... Garoina, Boira, setze-Grams, Hitja-armilla, Xuf1o,
rra-Prim, Ir9-Cènte8, poe-Oli, "ltlltNye, Patrapé .. ~
~

O aquell home endevinaVa realment allò que jo pensava o
atreVidissima,pen~avasonorament.

- No, émic, penseu com els altre&. Ja ho anireu entenen
steu seguir amb la vostra companyia.. Puc continuar?

G

die Bernat, com el meu pare. '• • No, el vostre nom ja el sé

Jo noli havia dit el meu nom. Ni el sabia el cafeter. P
t'eter, jo era el senyor del 'primer, primera•••

•• •':'i el meu pare, era esperitista. S'hi establi, ja ra a

blet de la costa. El meu pare es Va casar ja gran i prec

una eêperitista, i dèl meu reoord ja era un home vell. U
i d'\D'l geni molt viu. Massa.

Un temps, l'ofici rajava.

fet creus, llavors, de la gent pa,.tidaria de tenir conv

aperita. El meu PlW8, no solament t'eia bellugar taule s

1a a òisposici6 de la parròquiB(;J una varietat d'es

rava. Ara, q

t'eia

s· hum i t hagués valgut més'

!ntrat ninIM. El ore natia de reUma, un reum

ni curanders,' ni esperits li Vàn poder t'reure mai d

feia vent de- mar, a caSa només ,s'hi sentien gemecs.

tal de no nerdre, clients, que aquells geme.cs que se

passats seus que ja patien af'eccions reumàtiques .. l

ntrar-h1 en dies de l1eW1C1lts repe,!-its ja que méa d
mig d'saue

ón1:

oc1etat

de

~mecs

algun 'clie
.

tat' de diverses articulacions.. Davant d'alIó el par

rètol'a la porta que deia: "Visites nomé

dies a

ue tramontanejava tothom en sortia

vors, en dies

el pare, les visites"i: el mateixos esperits.
re era esperitista, però se n'hi deivax

Ja se

r. Al Pa

sempre altres coses pitjors que e1's esperititstes,
~s

remences, 'els carlins, els cops d'Estat, le

o

contractes de conreu, l'economia dirigida, les dive
tI'

al CongréB;~.Al meu entendre, tot el mèrit de

casa el pare era de la tia Graci&ta, la' mèdium, la

,_ sel"Via d"intermed

. comunicava amb els
i les visites.

actuava d'hipnotitzador, ciè

p

anrès d'un oncle

Ut

de part

mare, l'o:nclé Pep

•

ra pastor d'ofici i mirant-se les ovelles les deix
onxant.
al~des

t.ractava d'ar
de taula. teni

tenia mig

ar-les-hi algun os

lloc al menj alor de la casa

s fosques ja que s'ha provat que el

ha un excés de llum es fan pregar massa per a 'fer a
s tractava d'una tau

lleugera que jo, llavo!'s er

al~ar-se

havia vist

moltes vegades ••• Sl, ja sé què p

tinc de dir que la taula

s'al~ava

sola. La fe mou mu

l si la fe mou muntanyes, la que tenien les visites,
bé podia moure una senzilla taula de fusta.

El 'Ori'

d'estar enamorat de l'ofici er

que.res ni ni..
J.g(¡ les bet'es.
m~

interrompés leeesslons, i
ra

caDa~

.vant

del 'seu ofici

daven pla bé

1 pare, 1

ho.

d

nys., m

de fer qualsevol disbarat

d'el~.

1~és

Els familiars ho. sab

encara, ell sostenia que

tia anar a pla9a modorad3m&nt, i les coses que perme
taula cada dia i

trenar ualces de tant en

s'hi pot justar.

só

s veu Que l'avi ja ho era esper

ofici heretat, i les herències s'ban
uartos co'

:tant,

'o:f'iei. Al

i

con servar ta

ia una cambra

pre estava tancada amb clau., No hi podia entrar ning

cambra. Ara, jo el dies de 8$88i6 hi havia' vist entr

mona 'a la qual no veia sortir. Jo llavors tenia pocs
que potser aQuella cambra era el dormitori de 1à ti
lieu que sabés un vailet de la. meva edat?

El pare v

guis l'ofici ••• Us parlo d'un temps que el pare no e
dir, ja ho de.veu saber, 'Do?

Però a mi aquell ofici

la meva i1.1usi6 hagu'sestat ser viatjant, uns elem
sen la vida anant d'un lloc

,e

l'altre. Estar "tancat

viure maJ.humorat, negu:ttós ••• Però el pare insist.la q

tieta, que a petit piom'aniria ensenyant l'estratèg

els secrets, i que el quid era que la parròquia sort
parròauia, deia,

ha desort1r sempre contenta dels

li fa que mass1qu1 enciams, com que compri roba, com
ber les

o~in10ns

dels e

ite:t.

tant si c

cés a préndre part en les ses'sions, de momen t com

anar-me preparant quant -ros temps, a portar la. eas
d'aquelles trobndes que va tenir lloc 18

~ptura e

La senyC?ra Estrella, vidua ella, preguntava aqu~ll

a mèdiuem, a son marit, si trobava bé que es torn
degué haver algun ~all humà perquè quan l'esperlt
va dir: "Jo 'tamb6 ho be fet!", a mi em
Ramona r 11 •
t6.

Va

escapar

El pare Bemat arreglà aquella interven

Dissortadament

els cops de bastó soI"!-1ren m

,d'elles, la de més contundència, quan la.noia Gar
bava manera de sorUr de la solteris, feu demanar
ho havia de fer pere a prendre estat. El

par~,que

s

quella visita, donà previament unes instruccions. a

li que t'es sortir el sastre Mell ton, el qua1,ma1gt
,

cama molt més curta que 1'altra no trobava casador

'os que t'eia. Però acompanyà la recomanació amb un

UVs clar que paga com els altres, però jo no sé pa

guer a la noia Garriga amb aquell nas que sembla q
Ho, sento, però abans que la tia Ranona pogués t'er
sastre Meliton, a mi de noS
pa!'é.

m'escapà de:f'el" sorti

Aquella vegada els cops de bastó' foren <itf

xar de casa és una mala cosa i un mal exemple pels
ben cops de bastó paternals, ja ho sé, però també

perava a casa. L'ofici, ja us he dit que no m'agra

que noves intervencions meves es traduirien en que

d'esperitisme en convertirien en sessions de basto

pare, jo ••• Vaig passar un temps a casa l'oncle Sal
Il

es feien amb el meu pare ja que l'onc[& Salvador d

stava

cal"re~at

de rOmaJl90S i que allò que volia era vi

1lar. L' onc:e'le SaJ.vador sostenia que treballar era

tre

nances, llaurar, podar arbres, munyir vaques, fer carre
ne~ats

de l'aigua ••• ara, deia, fer d'esperitista no és

no és res. No són ni sindiCats els esperitistea.
dor 'era home de sindicat. Deia que si hi hagués

si, l'o
lm

sol

tota la gent qué treballa; 'en lloc d'haver-n'hi rtanta,e

coses 'de la maners que els sindicats voldrien.·•• Tenia u

ro vaiR convertir en noi d' abord. Allò era viure, em de

c1ria seguir la carrera de viatjant, però aquell contact

era nou per a mi,' 'i em plevis.. Dormia de dies i, de ni t
ve~ar.

De tota manera ani, coses que passen, em deien e

riners, l'esperitist8. Era una gran barca la barca de l
dor, marinera i ben quil1'sda, g.ans· ge10ea i, sob'retot,
Les

vai~

recordar molt temps aquelles nits passades a l

Veureu, veul;'8u, sense esperits ••• L'oncle Salvador ea m

fici del pare Bernat, però val.g anar descobrint que tam
n amb

Wl8

vergassada •••Mentres :t'eiem mar, em solia co

de l'aigua. Jo era jove encera per agafar-me aauelles c

i al principi me les creia totes.

Oh, és que l'onele S

ia llue a la mar hi ha tanta gent negada de tants any
u~nes'nits,

si escoltes bé, en pots sentir les veus. E
•

tes vegades: "Sents?" que algun cop em va arribar a sem

tia aouelles veus. Ja era trist haver marxat de .casa
tir els esperits de la tia Ramona i
de l' oncle Salvador el Qual

haV6 r

8' entestava

anat a parar

en vole!"-me fer

veus de .mi,lions de negats •• :. "Ho has sentit, ara?" em re

dient jo,. quelcom sento però no sé què diuen •••
tar molts anys a

~a

mar com jo par a entAndre aquestes

erò que no saps què diuen ••• fi

Devia tenir raó perquè jo no les vaig entendre mai aqu
l'oncJ.e. Salvador deia que se

U8

, si

gosar dir: '-'Però, or)"

us no

u per

ntendre les

n'tien a la mar.

Un

la mar hi ha negats de to
C08~S que

diu.en?ft . Mós. l'o

àtic amb la slNa dèria per les veus del

or era ta'

1. pare Bernat pela seus esperits. La coneats :rou:" El
parlen esperanto. l jo el sé. Per això els entenc.
"
. !... t
Jl
ntendre bauràs d'aprendre e8Peranto....
,

.

No hi vaig p
-

~o

gaire temps a la bar-ca de l'oncle Salvador.
r~to

àc1a haver d' aDI'enèire

'ats oue sentia l'oncle,••• Va:lg
ren

c~c

per a poder entenare

p~nsar

germanS"" l'onole Marcel

em feia

e~

amb un altre

qUal

o

menava un ma

Hivia am"b la "tia ;RP!1I6ta i no tenien fills. P,l mas era
l

s camins en passaven lluny, però l'oncle Marcel s'ha

a n'aqu

,8

tarr

soledat.

~enia.

bona, i

presse

molt do190s. La tia Carmeta en :f"eiaaonfitura,. i l"onc
verdura i :t"ruita a merca;t., amb el m090 Retort

e~

qu

que tots p~egats comptant-hi els cinc germans de l~ fa

m'hi vaig presentar l'oncle em. va dir que la vida al m
r~

la mateixa, que si la. terra m" agradava bé, p~rò qu

dava ho passaria molt malament.

Ta'Ilb' em va dir que, t

qe

--,ernat com l'oncle Salvador estaven carregats
,rAient au

ls oncles

diré jo, una mic

olte$

-neraciona

c~neguent

~

forces ocultes i

no~av,

19

CL8S de tribus antiquissimes ••• La co

si bé

:tots,. anaven,

cranc, potser herència d'uns pass

_otser llavi en practicat
de

,va.

Q'.le

roman

dies i en temps norm

'elle
cer

ane~

a sa

a:f'ecêion
~

d

ue l'o

treballava com e ls bon

11

gut trar.aunt

°1 rodal hi

tfnó que han dln"at. tma setm

des que no han mo

"mIDes unes que han entrat quan

Que vi vim ~

98

d'

, i

cantava

~a

Passi

"dies! Què et sembla? Sigtie" a neutral, no

que

'perquè sóc la teva tia.. ,." Jo, a mida que

sort

11

quina s coses

Uone

r,

r, és e

l'i

"

li· anava troba

t:r an1l.,mtana ,

i

tda vent, després tot

uest de

ssar fora

trobar defectes

comenqar

"un no el tl:"obes 'sol. Si cantav

erque, cantava, si

natxava auen

nia de l'hort per

"no

java, si

uè cridava, si no

"cridava amb el mosso Retort p

l i deia quan s'a

uli àei:xava. passar tot.·••• l qu

"sortides en nita de vent.,
u d'entendre

i que

1)'

testava

fi

temos.,.,.

t:J. 11

Jo em donava co

qu

mas&-\ rines. l co

, de joves','

se

s

l'oncl~.

Va sortit

f<mda emboli cado.,

ti

''''cio

tingui

qu

la manera

ibtrfand

s de no veUX'A-

massa

xiulets d'aquell vent que baixava Canig6 aV

tot :ersn
ti

~a

siste~es

lloc

la finestra i va

m vaig èleaoena.;r

de tor

ven

qUi

110

..

us del! vents.

d'estudiar les

dev

r

J

xiulet.s, i fort. Per més que intentava posa
l, no aconse.talia de sxi. fi..

la siQDific

let. Po'tS9t el vent Xiulava en francès i jo no l'ent

via e

'a1can9

'oncle el qual portava m

de

Vaig veure que no s'aturava
d

dreta del

s segui

Pelat. VaÏJ! pensar qu

traduir e
l'S

1

xiulet, i

ova, a m

, onc~e potser seguia oami d

ent del cim del Puig que allà
e1 . que els xiulets hi
.
t.ramoa. Ja era un sacrifici, ja, aquella at"ecci6

1 ••• Però a mitjant Puig l~oncle es desvià a l'esqu
vo~ta a~ comal i s'aturà davant . d' tUla CabéJl8-ref'ugi
,

havia viat. Potser aquella cabana era el seu

~bserve

xiulets del vent hi passaven méS' aViat alts ja q
dòs almenys de la mena de vent que feia aquella

que l'oncle no e1"a sol a descobrir el llenguatge de

gú .Li va obrir la porta. Vaig pensar dir-ho a ia tia

veiés

que hi havia.

a1glÍ

més que 1" oncle at'ec.ci~nat.

vents. Em vaig acostar al portal i vaig sentir una

c

l' segon parlant a les coses que deia l'<:alcle era un
També ho diria 8 la ~ia Carmets perquè veiés que, ,si
nya
aquelle

tam~

li inte'ressaven ele secrets de les yen

conv~rs8,

la tramuntana, des del punt de vis

intervenia per a res ••• Ua canso?

Don es segueixo.

llLl.costa:t't més al :foc, Marcet - deia la veu :t'emenin
11_

Ja fa una nit ben gflldosa, ja - era la veu de l' o

"és fort això nostre que s'aguanti en nits de tramun

'!-A mi devegades em t'a tma. mena de cosa pGnsaramb la

t'-Jo ja la vaig avisar abana de casar-nos que Quan t'

Ea la única manera Tomaseta••• Qu

11m! no hi comptés.

"nits com aquestes?
2- Tu, que ets ben boig i .jo., 'boja de mi ••• N'o sé què
11_

l cada dia tinc més ganes que en faci de 'trsn.l.IDta
gu1 una conversa en veu baixa i

i assegurar-me que

el vent,

va!

jo~

per tal d'esco

allà no es tDactave. de
cost.ar

8

ortQ'

cap mister
S'

s va

taixa i em vaig tr

bufarut '9seapat. m'empenyé contra la

sos estan~a endins. L'oncle es -pensava que mai ningú li
¡

el misteri de la tramtmtana i s'emportà un gran ensurt p

anenuig després al veure 'm sense saber què dir ni qu
l'abast •••

mena de vod&vi

que

"- Bernat - em va dir -, amb això no hi comptava.

Em

se

lIgur ae! dine 'en ni ta de vent, Que en el. castell més 1n

'Però tu bas deseob&rt. una

COS8

que no es podia descobr

.Ibi sobres. l no òel que hi tornis a di l' ~e8 p~~què t'h
lj

l ara - i al dir això déspenjà un garrot l'8nngu.1.ss~

"xemeneia-, veuràs com tr·aets l'oncle Marcelele trapas

de garrotades fem.iliars _i am

o ja en sabia algun a

cabana enllà corrent a to't
vegada. Encara tot, eorihmt.

e

órrer i no tombant el cap
.

aig sentir la veu de Toma

1I1íiarcel, no et perdi sI Il • • •
ls altres onc1

Un

disponibles, era l'èncle Jaume. A

a la capital de provincia. Per qu
tia Beatriu, tiX'adora de cartes?
monre's
xer

~a

enmig de coaes

l'oncle J a1JIl6 .à
To'~s

els oncles tenier

1 entendre.

tia Beatriu aben

vi

Quan

l'oncl

tia Beat.riu, ella j

cada en l'art de tirar lea cartes. l va dir

l'anc

q

i venia gens malament, ans a~ contréU'i, <1ecsssr-s'hi,

tar plats
ni
de feines de la casa. ttiUa- tenia
una profe
.
..

ria p1'8cticant-la. Devia baver 6stat molt .guapa la tia

que l'oncle Jaume no li va pas discutir les seves cond

que l'oncle era passant de notari i segons sembla ~eia
tures Que la gent sempre ty'obava

CUI'teS.

A la casa hi h

essos 1 podien tenir minyona. La tia Beatriu, tirant

erA. tan bona c

l'oncle Jaume fent escriptures. Ultra
dispo~a~ d'~

tenia pronosticant,

ce.nari

amab~1i.s3im

el.

tía uns paperets de colors que portaven impresos uns hor
generalment ooincid1en amb la interpretació que a les

N()rmalment els nronòsti

iu"

la 1Ii

ooosti 081'.. creia. De tant en tRnt

dien fallar si
un ciava

bon resultat, retrendstspel canari
tots els cSForis h

d'

ri1l hi

•

el 0011, vostès t1n

1)

de tenir

l'b

écessari
e

lm

un noi ••• U li sent

.osà el coll de de

• DeveS!ad
u.

9

,.

r.

francès au

l'

rt

una ri

r tot narau"

voli

trenre.-f Allò el
teni

la

saben." •.• 1" l un dia l

consultant oU

va marxar

ien

nossib111tats d

"Hi

D08ar-~1,

,ment ••

d'acabar ..

noi o e

~,

ue el
oosequi

Ui

dir Bren p

volunte..t, é

si s' hi Dosav

d

i dec1

dona qu

en

que el tenia encara

Wl6

11"

mica

enu~jat

quartos. L
era que la dona

ha

.mb un viat.iant francès, amb la gran quantitat de viatja

ue llavors hi havia•••No s'hi acabava

10

~ent

sol. l

is de la t1a Beatriu. ffi. havia dics que ni ella ni
odien donar abast.. l tant hi anava P.ent

bur~aa

com de

rac16 o ,gent principal •• ~Hi. heu estat at'ecci.onat a fGr-v
rtes o a tenir

conf'ian~a

amb un paper presentat per un

ve11.?: aue no, però an aquest món hi ha d'haver de tot••• O
tots f'óssim

i~als

el món seria molt avorrit ••• Els clien

broaos eren lels aue tenien matrimonis embolicats; i als

a de l f'este is;!. Si les cartes no conve

concurrència del tot, la tia ho fiuva a la per a ella
del canari. si, hi havia clients que no quedaven pro

el pronòstic de les sotes, reis i cavalls, i, en can
el del canari. Si sortien massa espases,

p~r

exemple

actuar l'ocell ••• "Marcialet, tu mateix" l'hi deia. l

sabia molt bé l'ofici, escollí.a un paperet de la dre
era:

"1~aT'cialet,

centra't bé!", Marcialet triava un

tre, i si la tia deia: "lA:arcialet, dona'm un paperet
aga~ava ~~ntilm~nt

un pronòstic de l'esquerra. Mai s

Era un canari de con:fian9a, d'aquella con:fiança d'ab
rra que es troba tant a faltar, no trobeu?

L'oncle

molt de la tía Beatriu. l de l'ofici que :feia.
l'oncle era un client

més~ i

~~és

d

mai, mai, ni la tia ni

daren malament ••• No hi quedaren :fins que jo vaig ent

La tia quan em veia a mi deia que treballava nervios

tics se'n sentien.

un dia la tia Beatriu va predir

moni a una senyora que havia vingut a consulta. Jo h
natural perquè

tot~es

de moneda. La senyora

les cartes que van sortir eren
Va

sortir contentíssima. Recor

tir va dir: lI A1x1. dóna gust :fer-se tirar les cartes!"
9à

en una nova consulta també davant una senyora qu

rada. Fes les combinacions que :fes, a la tía sempre
tos. La dona, però, que
ha de sortir content,

Va

e~a

de les que creia que el

predir un casori econòmica

sim passar. Jo, davant la diferència de sota, as, re

el mateix pronòstic, vaig dir: "Es la sota d'oros la

moni, tia! 11 Ui mai ho hagués dit. La tía Beatriu que

que em mirRva malament, m'hi acabà de mirar, i va co
cle Jaume que tant com jo :fos en aquella casa

~lla

n

a gust i que els pronòstics li sortirien al revés la qu
portar pèrdua de negoci.

Va 'fer unR prova davant l'onc

ze cartes, van sortir onze asoases. Jo era al davant i
senil': " Ja ho veus, Jaume. Les cartes no m'ban fallat
ten espases vol dir Que s'ha de

pati~.

l la que haurà d

jo tant com tinguem aquest teu nebot a casa. Onze espas

a any per carta, són onze anys de patir ••• "Aquell dia e
cialet va treure un paper en blanc.

~egons

la tia era l

havia a la col.lecció, i el canari sabia que no l'havia

L' onc~éY tJaume em Va agafar pel seu compte i em va dir q

a ell, era fer escriptures, la tia Beatriu i l'ofici qu
si la meva préaència

B

la Cflsa hAvia de portar conflic

ell no ho podia paB tolerar ••• "Ja has Vist les cartes q

- i jo amb les cartes de la teva tía hi crec a ulls clu

vist quin pape,.. ha tret Harcialet ••• Tu potser ara ho tr
ca fort això que et dic, però si mai una dona et fa el

fa a mi la teva tia, veuràs que un home per una dona qu
,
~
pes, primer es aquella dona que tota. altra cosa••• I arn

anar a veure un altre dels germans del pare, l'oncle Ro

qual vivia a ciutat i tenfa un bon passat"1ent ••• Us enutj
no. Millor.

s1,

vaig anar a la capital. L'oncle Roderic tenia sis f

dir que no li venia d'un.

va

parlar molt malament dels

mans dient que tots estaven fluixos de dalt i que l'úni
la fanilia era ell ••• "Tu et penses Que ser esperitista

na cosa? l En Salvador, què mè'n dius d'En Salvador? un
après

l'esper~mto

muntana?
muntana?

~s

per entendre què diuen els negats ••• l

cosa de gent centrada f"er col.leccj.ó de xiu

l ~ tJaume, quin altre En .Jaume f Es vicasar a

que només sap tirar les cartes. Et penses que són no
german s meus? Jo, de jove, com e lls/ no acabava de v
prou clares, les veia

8

la meva manera. Jo havia ar

me el Kaiser, Madame Butterfl.y i el president Wilso
em creia

J~ussolini

i

ja saludava els vein s en llengu

vaig veure que no anaVa bé i em vaig posar a les ma
d'un metge eJ. qual era director d'un establiment on
rada ciutadans

amb cervells independents.

~

Va de

~

nosticà que la única manera de no anar de bracet amb

compromís era que passés un temps entre els seus ma
passar. Allà tothom es feia passar per gent de la

q

n'han parlat moltes vegades. A la Casa teniem imprem
internats

~s

:reien fer targes de visita amb els nom

sentats. l jo, la veritat, al veure que tothom tenia
teixes afeccions, m'anava centrant. "(ecordo que em
diverses vegades pel senyor Echegaray,el moro Musa

Ningú em va retopar, i els meus companys em parlaven
de l'Alhambra i de la conquista de Mallorca. L'únic

:fllcte que hi va haver va ser el dia que em vaig pre
I

neral Prim. Un co-resident em va dir: "Alto I El Gen

Vam discutir moltR estona. Cap dels dos volia afiuix
opinant va aturar un passant. "Senyor - li Va dir •

creu vostè que és el General Prim?". "Ni l'un ni l'a
Prim sóc jo III

Era el dia del GeneTa! Prim aquell j

consultats per a decidir qui era el gran militar de
que ells l'eren. RI director del Centre teniem molt
munt els reclosos, i el vam anar a trobar. "Doctor,

sequi de dir-nos, de tots nosaltres, qui és el Gene

General Prim aóc jo I l', Va dir el doctor. Allà manaVa
creure tots. Ens n'acomiadarem saludant-lo

mi~i tarme

Allà vaig conèixer a la que amb el temps s'havia de
teva tia.

Allà es canviava molt sovint de parella i

caps degut a la variadissima col.lecció de noms que l

sava. Bs natural que no tinguéssin durada aquells fes

cap de tres dies de passajar-se el princep de Dinama

d'Anglaterra, els mateixos dos personatges es conver
Zela i l'abadessa Adelaide.,i, naturalment, d'aquesta

acions no poden durar •.• La que ara és la teva tia se

com a Julieta. Què havia de dir jo si no que era el m
'U l'un ni l'altre vam mudar de personatge i aquella

en :festejar ens va valer l'alta. l ara ja ho veus, vi
sis criatures i no n'hi ha cap que s'assembli amb el

ue de què vivien aquells dos oncles, pregunteu, si _

passat tant temps a n'aquell p.stabliment? Haureu sen
,

hi ha pintors que pinten

amb els peus, amb la boca,

l'oncle pintava amb el pensament i la tia era l'encar
tar-li els pensaments als quadres. La primera exposi

la Casa i :fou un veritpOE èxit. Tothom en restà mera

els residents hi havia un element que segons ell hav

xant de pintors de fama i va dir que seria un pecat q

bra fos només coneguda per "gent en curs de recuperac

digué al director que aquella col.lecció de quadres l
,

a la normalitat i demana

l'alta. La hi donaren. Prom

na a l'oncle ••• No, els quartos l'oncle els feu

3~nse

hi intervingués pe"" a res. D'aquell marxant no se 'n
res ••• Espereu-vos, espereu-vos ••• L'estada de l'oncle

aprofitadissima. Algú el va vaurê

allà tancat.

espantada :fugia de diversos paisos i tancar-se
lla es oonsiderava segur de tota seguretat. Un
va veure que l'oncle Roderic tenia tUla gran
t'eu la gran proposta:

a~a:rar

el

sem

lloc a l'est

99U

hi posés preu. L'oncle tirà alt, però quan un r
veu que l'espant li pot passar, no regateja. l

Quan la que avui és la meva tia conegué 18 xifr

feu decidir a casar-se amb l'oncle Roderic ultr
de Romeu. No, en aquest cas no hi

Va

haver hipn

'L'oncle es creia Romeu i la tia es creia Ju1iet

era el pare a la tia Gracieta. Hipnotitzar és m
tra cosa que produir una

alt~ració

de determina

ha molts. Hi h8 diverses coses que alteren els
I:S

tracta de que un elet:lent no sigui ell durant

que cregui al l'hipnotitzador. Si l'hipnotitzat
negoci. Per a hipnotitzar bé es
llum, la poca llum és

d~

nece~sita

una h

primera necessitat, u

molta importància - sense sofà, per exemple, el
6CfJ,

de la seva importàrcia -, un objecte llumin

hi ha de fixar la vistb, sis passades de dits p
te i repetir-li, sense deixar de mirar-lo, amb

templacions: "Ara ja no .ets tu, ara ja no ets t

"no et posis trist .•• i no et despertaràs :fin s q
"tard que sigui .•• " D'aquell subjecte l'hipnoti
vulgui.

Aquest adormiment a mitja pensió no po

hipnotitzadors, potser ho sabeu, no?

Hi ha alt

voquen, com determinades potències femenines, i

da té altres propietats, però, ultra hipnotitzar per

Entre elles les de sentir coses que la gent que no b
dubteu, ja ho veig.

Si teniu la gentilesa d' anar~'ne

bareu donat-me la raó ••• Aquests detalls sobre l'hipno
~et

desviar, perdoneu.

Jo davant la menera d'anar pel món del pare BamRt i

mans, vaig decidir anar-hi per les meves. Ja m'havia
una mica, ja, el pas per

c~sa

aquells familiars. Tem

visme em podia tornar com ells. Hi creieu amb l'atavi
veig oue no

qm

·voleu cC'ntradir. De ve gade s

~ins

a la

no .apareixen els trets d'un aVUBtpassat. Els llampat
ganes de ser-ho, és

qu~lcom

que porten a dins que el

grillar i no hi poden :t'er res. Ara els metges ja pre

de segons quin malalt es troben, com anaven guarnits

acabaran, tempa al temps, assessorant- se de com es m

besavis ••• Ja ho veureu. Jo, no sé si us ho havia dit

ben plantat, molt ~n plantat .••no, no em mireu ara,

en vaig treure Avantatges d'aquell mau ben plantamen

extraordinària perquè sé, i Vos també ho deveu saber

molta gent. Si heu llegit ••• hi sóu afeccionat a lleg

tant, però heu llegit. Doncs si haveu llegit ho haur

llibres la ca:r"'qrp. cpe han :ret homes de bon veure. S
pot mantenir bé a un home

~n

plantat ja ho té tot e

cuida, l'ensenya a les amistats, i tots contents. La
1 'home no s' aga:f'i la cosa com un a:fr'ont i que porti

nitat. Si l'orgull s'hi :rica pel mig, malament. Ha d
~ut

que la seva missió en aquesta vida és fer de mar

:8s absolutament necessari no anar pel món com si s'ha

trimoni de beneficència. Els casats conS0·0t.S, si treb

ciència són uns grans casats. Hi ha marits que al ca30
efectiu metàl.lic, modalitat de moda durant segles, i
hi apo:rt'9n pI t:ra cosa que nn :t'isic notable. Una dona j
litats econòmiques, preferiré sempre

marit pobre pe

tm

presència a un marit de bon compte-corrent però manca

o, a mi la meva bona construcció no em Va servir de g
primera don11 , llevat de le s tles, és clar"

que es Va

meva vida, era princesa••• o en podia haver estat. Us h
~_estió

de :t'ilIs naturals, en :t'i. En deveu saber molte

de fills naturals de reis, emperadors i gent principal
vegades, si haveu corregut món, haureu vist quitxalla
res

oficial~

no en té res. l potser al vostre poble m

qual com reu dit e s coneix tothom, potser hi heu vist
bon nom, un vé3ilet que és igual que un vel, un barber

de roba de senyora ••• Home, és clar,de tots tres a cop,
haveu dit però hp haveu pensat, oi?

si,

tot és questi

lles. Pense'l que no tenen tanta importància?

Tot són

rò si no hi haguéssin faldilles, amb dones a dins, nat
món seria un altre món. Us heu
nes?

No, home,

t~poc

a~ribat

a imaginar un m

vull dir un món especial que el

ssin ous, com les lloques! Devegades teniu

pensaments

gats d'ironía ••• Vull dir que havent-les conegudes, tra
tades, ja no es
ue no

~n l!~ta

pot passar sense. Jn ho sé que també

i f'a anys, no saoom com, nerò en fa. V

gent d'església, però de segons quines, ja ho sabeu, n

Lleó IX els eclesiàstics partidaris de Roma, bé es cas

s'han perdut els d'ara ••• No us plau, veig, que us parl
que en sou partidaris dels capellans solters?

No us h

vaja.'•• Perdoneu , perdoneu, no us en parla:r'é més ••• H
e~ puc
avu~

recordar, conversant, del lloc on m'havia im

me'n recorao per:fectté::Ullt:H.UJ' o

UI'

ho pentio. U~ hè

princesa. La cosa va llarga, però voleu que segueix

temps que no n'havia psrlat de lea coses que us dir
prou. HavAu estat alguna vegada a Suissa?

Ja veig

xeu algun llac, les vaques, les mtmtanyes, el rello

carreteres tan netes, la venda de diaris sense ven

numerats dels bancs, la neutralitat, la història d

la poma, la c'T"emada de Miquel f>ervet, la Societat d

ho saoou que un temps la va presidir el senyor Lerr

da tingué molts partidaris ••• Quatre radicals hi ha
vila?

BIs devia tenir en algun altre lloc. No, mé

perdent. l<'ls

"êU

que e 11 e",f.,\ devot de governRr i pe

amb gent que n0 deia mal de les novicies ••• Sabeu, d

sa sempre s' hi ha refuEiat gent de tota mena. Qued

bessiu els elemqnts dmlsts per a desapareguts a llu
s'han establert a Suissa. Conspiradors, esta:fadors

o no, princeses ••• Si, la meVa princesa la vaig trob

vaig entrar de refugiat polític després de la guer

va t:r-ooor fent de ballarí. a la capital. Hi vau ana
rra?

Del costat que va perdre? Com jo. Però

110

en

rra. He sentit a dir que .cada espanyol ha :fet el se
guer:r-a ••• Vos també l 'haveu fe'.W?

sl, les esses van

i no serveix per e res ara dir que podien havar an
no, no en parlem ••• QUan

ml

és jove, les dones de m

aionen molt. Es una mena de llei universal que ben

capen. Com tampoc ens escapem que, de grans, ens ag

,.

o és cap teoria meVa aquesta, ja ho deveu saber. S
s'accepten com les quatre estacions, els Set Savis
189 co~rents

del

taula del davant,

Qll~

Stream ••• Fou a la terrassa d

~lla

furgava din s un moneder cerc

monedeR per a pagar la consumició, i no la trobava.
s'estava pal-plantat arrID cara de

tr~s

déus, esperan

gada n'he trobats de camerers que ••• vos també? Us h
troOOTeT'1, no?" Aauell no deia res.

~V eap~rava.

La n

era la que després seria la meva princesa i era d'a
que la meva, a la :fi, s'arronpà

d'espatlles i mirà

Només la mirava jo. :81a al tres entaulats o llegien
,

ven enlaire ••• sl, és el que jo vaig rer, pagar. Em
lSociet8t de somriures i em digué una pila de coses
tendre

~ent-me

uns signes que jo traduia que la no

nia un cor molt gran, i que m'esperés que em torna
Creieu quan succeeix quelcom, amb allò de
ho sé,

~a

t1~stava

e

de molt hon dir quan una cosa ha passat.

a què atribuirieu que, &1 cap de temps, al mateix c
xa taula, la mateixa dona deia al ca:narer que s' ha
ners a casa?

Qui ho havia escrit això?

Si algú ho

no calia que patlssim jo, la dona i el cb.rnarer, no'?
va mirar de nou, com si m'esperés i, al veure'm va
no pagués ••• Es clar que 'vaig pagar I

Home, encara h

llavors mig vivla :fent de bellarl en lma casa de n

qua en aquell temps jo, :fisicament, p,ra de bon apro

nou, somriures de regraciament i tot el què volgueu
de

ca~è.

l la vaig tornar a trobar ensenyant de nou

No us anticipeu, mostrava un moneder buit, però ten

,

la mà i es veu que el servido!' de tauJ.a no tenia can
vaig tomar a pagar jo. Oh, com ho volieu arreglar!

amics. Sempre es comen98 fent-se amics. Ella parlava
lià i, si ho t'eia poc a poc l'entenia si no del "tot

ses. ::sl, ja ho sé, és u:nb pen&. no entendre la gent d
~studi

erò j

hi vaig anar ben poc. Per a ser es

volia el pare que fos no era necessari
turisme aui
un di

~

on e:ra! l

estudi en el temvs que j

la setmana, els dijous, ens ensenyaven l.llle

f10ancè s per si mai
ua anés

idiome

.b"3I'

8

s.

ssim a

F!'an98 si no

mes el món s'acabava a

~ra

poble no h
ver

per anar-hi

Fran~a

pels mestres del poble

ue parlant francès ens í'aríem entendre pertot arreu

parlava una mica italià i jo n'anava inventant un :f

mots en uini ll i ho acabàvem tots rient. Si la coea s
qui, mireu•••
m va dir, o jo

ò es veu aue la dona troba
h~

vaig entendre, que

er~

falt

russss, ru

i Que tots els exiliats d'aquell pals els Guals hav

a de Rússia part rie llurs fortUtles li passaven

unA

tat mensual que li permetia, Va dir, anar .fent :t'ins
nées1n les propietats i rendes de

~a

va. familia, l

moltes, que deuria ser aviat, segons deien els que l
•

uota••• ItJa es v

cabant", digué que li deien. Jo p

cosa que s'estava acabant era la quota, no la situac

on n'hpurien de passar de grosses perquè s'hi tomés

tsar ••• Us sembla que poden passar aquestes <.loses? H
ara no, ja se suposa••• eh, mireu, fan por

8

Qui en t

encara serveix Sibèria. Es veu que servirà sempre, m

Els d'e"'a han canviat moltes coses, però SibèriA no

si,

primer purgaren molta gent, es purgeren ells am

sembla que totes les coixes abdominals funcionen ta

ment ea vol que funcionin. No purguen, però siberia

guanyar quelcom. Feu mala cara. (Ja vaig que sou :t"r

bèria ho passarill molt malament ••• De tota manera no
thom a Sibèria, nomé s hi van als que no creuen. Es
però al revés. A l'in:t"ern s'hi crema i a Sibèria s
No us plau, vaig veient, parlar de

~ssia

i de revo

també n'hi va haver a Anglaterra i a França ••• I a l
que no n'hi han?

Cops d'Estat, cops d'Estat ••• tot

d'Estat. Ja ho sabem que hi han cops d'Estat que ea

arreu, però molts es fan contra els governs. Si els
foqsin una colla de ministres i

~ls

del cop no foss

sin tanta a tants, vaja, la cosa no passaria d'una

plantofejant-se per uns càrrecs, però els maldecaps

sollevats i governs tenen partidaris, o sigui que h

que ministres o aspirants a ls ministralització que

com va passar aci, que hi va haver tres anys de can

ho sé que són teme s de mal tocar i que segon s a qu
d'acabar renyint-hi si sou d'opinió dif"erant ••• Sab
hi 'ha Etl món?

8aheu de quin ~ manera pugen els preu

no us haveu fet fer un
a la perruqueria?

~

sti t?

Us diu quant gasta

sl, penseu que no sabeu com s'han

aquestes coses i que les arreglin els que en saben

ha algú que les sàpiga arreglar? Si hi fos ja faria
serien

d'arre~lades.

Potser s'hauria de fer un món

no sé com me n'he anat de parlar d'aquella dona a l

ger la consumició tres vegades, a parlar de canviar e

gades el cervell no em treballa prou fi. L'he fet act

anys endarrera i sovint se me'n ressent. No us hi vol

Algun cop ha sortit de casa amb la intenció de fer qu
he estat al carrer no he sabut què hi anaVa a fer ni
anar. Els metges en diuen llacunes mentals

el'

això. A

de gent així en deien que se'ls plovia al teulat, que

pensàveu ara mateix. Temps endarrera us els hagués en

els pensaments. De fa temps he perdut facultats i nom

algun, i encara algun que no es necessita massa prepa

són pens8mP.nts que es veuen venir ••• No, no, més que d

. no us els m pas endevinat. Mare de Déu, anys endarre

gués quedat cap al descobert, vull dir sense descobri

També vaig pensar, doncs, que aquella dona s'ho imagi
que deia, però què voleu que us digui, imaginativa i
oue em tA;obava davant la dona de la meVa vida.

sl, ja

trobeu una mica fort això, o cursi, però era veritat.
conegudes moltes de dones? Poques, dieu?

Però no us

que davant d'una determinada haveu dit: "Aquestal" i
aquella?

Jo .jf'\ us he dit, em penso, que aquella era

que veia després de les ties ••• No, quan ballava balla
ballar, no

pe~

a mirar-me la parella. I, si la mirava

i prou •• Com us ho diré jo ••• Haveu estat mai a un mus
•

tura? Bé, doncs, haureu vist molts quadres, molts, qu
sat de donar-vos un plaer als ulls, però, de cop, us

d'un que se us fica entranyes endins i, si tinguéssiu
barieu si

rjO

M'~nteneu,

el poguéssiu cmmprar, per a mirar-vos-el

senyor?

Ah, vos també hi haveu passat per

llor, aix! ens podrem entendre més bé ••• Ella era més
ja us ho havia dit, no?

Però era molt formosa o a m

va ••• Penseu potser que em va enlluernar allò-de ser

de dir-ho o aquell bitllet del qual no tenia canvi e
~IT'agrada

que els meus interlocutors

tinguin un cerv

estigui parat, però aquesta vegada l'heu deixat
Em

cór

va atreure ella pe,.. ella mateixa. M'agradava sen

m'agradava el seu posat, els seua ulls, és a dir, m'

Quan t'agrada una dona, d'ella t'ha d'agradar tot, e

mans, i a mi, d'ella, :fins m' ag:r-adaven les sabtes qu
m'agradava, ja veieu, que ella bavés, perquè, amic,

Sí, sí, ja ho sé, però si haveu decidit escoltar-me
ja ho anireu veient ••• A la tercera copa Va tornar a

princesa. Ella sabia poc italià, i jo no en sabia ge

feia sortir noms, aquells noms russos de tan mal ent
11en9a'1"-n9 un ,jo, de nom. Jo havia sentit a di,.., un

uns russos V8n decidir trencar quelcom més que les r

la :familia del tsar, algÚ s'escapà dGl drama, la gra
Anastàsia, si no ho recordo malament,

la qual passà

casant-se i anant d'un lloc a l'altre reclamant la p

:fo,..tunA rie la casa imperial dipositada en un banc su
molt dir tot allò
tendre? No ho sé.

amb aquell italià inventat :feia p
~s v~

limitar a a19ar-se d'espatll

vos que aquella senyora es va escapar
quet anti-tsarista?

de l'actuació

sí, ja ho sé, se n'han :fet llib

les, tot el què volgueu, però ho creieu o no?

Tot é

clar. Uns russos exiliats van dir q 11q la :reconeixien
dir que no. Potser la suposada :fortuna dipositada a
dir una cosa o l'altra. Sabeu si s'ha aclarit si hi

:fortuna en algun banc suls? Si ja en aquell temp s p

comptes numerats qui és que el sap el número que do
A mi m'han dit que a SUissa els bancs si no hi ha
diners.

No, no és que em pensi tenir-hi cap dret,

El que us puc dir és que la "meva" princesa quan jo
tir aquell nom que us deia es va limitar a somriur
durant el temps que vaig passar amb ella a SUissa,

pas que tjo sabés, per a saber a quin banc hi havia
pe~ial

per a saber, donat el parentesc que podia te

perador Nicolau, si l i tocava alguna cosa ••• Quan e

llBeniu?" hi vaig anar. Podia dir que no, donar mil

la vaig seguir. No vaig poder :fer altra cosa. Això
caminàVem es mirava la gent que trobàvem perquè

v

al costat. Ja us he dit que jo llavors :feia planta
que ella també s'havla prendat de mi i no per les
li havia pagat ••• Arribàrem davant una caseta volta
dl. Tan petit

eT'f\

el jard1 que només era fioral. S

plantat arbres anb ganes de que es :fessin grans ha

plegar la casa ••• '81s primers dip,s em parlava en ita

:fer un petit curs de la llengua de Matteotti. Sabe

un socialista, un dels úncis que es :ficà amb el :fe
Duce havia fet la marxa sobre Roma. }.Jls :feixistes

es convertl en el slmbol de les llibertats democrà
sabieu?

El que potser no sabieu és que al final d

rra fou detingut l'autor de la supressió de Matteo

uns dies jo intentava dir-li amb el meu italià, ja
~at,

que sense treballar no hi hauria efectiu, i p

la realitat de la situaCió, almenys a la meva mane

butxaques al revés, gest que a casa nostra enten toth

veu que a Rússia no està de moda, i ella s'ho prenia

em semblava entendre que deia que valia més un mes b

sense diners, que un any mal passat tinguent-ne. Du
dia més dia menys, aquell
~inal

~n rassa~

dels

d

prim~rs

d'Aquells trenta dies 1e meva princesa

u

~eia

cursos en rus, malgrat que jo li digués que no l'ent

deia que era igual, que parlava amb la seva gent, am

vien estat abans que ella i que ells ai que l'enteni
el meu naroe ne'!" a nosar la parròquia en comunicació
precisava una mèdium, la meva princesa parlant rus
de vodca a la mà ja ho tenia tot entès ••• Ara us hai
tari d'un gran

La meva princesa, m'havia ob

~ecret.

que es deia Tània, no era com jo em pensava

qUA

eren

la majoria que feien la diguem-ne vida d'ella, això
una dona de la vida, per a f"e1'1-ho curt. Ella volia
parlar en rus. l tenir un stock de vodca. l tenir-m
dedicava més

a~ecció

a

l'am~:r

de Rússia i al vodca

d'arnor. l al dir al meu, espero que compreneu quin
jo. M'enteneu o no?

A la casa hi havia dues

rò dues oombres i era rar que hi
entès, ara? Fent un
plantejar-li el cas.

esf'0'~
E}n

h~ués

cam~es

comunitat d

de gramàtica italiana va

contestà en rus. I.J.avors li

tot allò era molt bonic; que a mi m'agradava cosa d

vida amb una princesa, però que b4 s'havia de penaa

cuina en funcionament, i que aniria a ce:rcar feina •
f=mtendra

p~"'fectamAnt.

No em va deixa'!" acabar. Segu

sar que m'havia cansat de passar horea al seu costa
va intenció

~ra

anar a cercar una altra parella.

Aq

va haver una mena d'abraç

de Vergara ••• "No, tu et qued

Si algú ha d'anar a cercar diners sóc jo. A més, la quo

caure ••• " Passà tot el mati fora. Tomà a migdia carreg

viures i rient com una boja. Entre els queviures hi bav

Hagué de fAT' més d'un viatge del .j ardi a la casa. Aque
va parlar rus prescindint de si jo l'entenia o no.

"- l has de beure més vodca, que fa venir ganes de riu:m

l jo bevia vodca i reia. Les dues coses li plavien molt

Passàrem un altre mes. Fou un bon mes. Jo tenia bona ve

en tant li cantava cançons del rodal. Ella, en a>mpens
tava cançons russes.

I Tània va aprendre tmes quantes

talanes 1 jo unes quantes russes. l com que el vodca pr

gria, tots estàvem contents i, sobretot jo, durant molt

vaig pensar que els mesos només tenien trenta dies i qu

tava esgotant. si que s'acabà aquella vida d'intercanvi
Es

veu que en una de les sortides no en tornà com ella

sà el dia al llit somicant i sense tornar-me contesta. p
que li digués.

.To em passe.java pel diminut menj ador de

i ja, sense l'alegria d'aquell aiguardent rus, pensant

moni sortiriem d'aquella situació. La vaig tornar a sen

en rus. Ho feia en to de reny, i en collia només parau.
Rmanov, Tolstoi, Kerensky, Alexandrovitx, Lenin, Potem

Kutuzov, Past.ernak, Rachmaninov, Gagarin ••• Em vaig dec
me n'anava a cercar feina i que no tingués por jurant•

naria. Tingué un atac de histèria i es posà entre jo i
sortida i deviA dir en rus que si volia

s~rtir

ho hauri

amb ella de cos present. l ho deia xisclant sense parar

gués pensat que les dones russes xiscléssin tan fort. A

raules i moxainas la vaig anar calmant. Vaig escriure e

en italià: "No tinguis por, tornaré. T'ho prometoI
dir que m' ho traduis al rus. Ho va fer, i li vaig
~n

rus. Va quedar f'9.és tranquil. la, i vaig sortir ••

veieu I

Vaig trobar feina cuidant

un~

barca al lla

ri era un banquer, però que per banquer que fos, p

que tenia la barca o aquell di_a el maT'iner li :feia
sortia de deixar-la amarrada al ganxo de la riba.
fer servir un dels nusos que vaig aprendre de fer

d'a bord de l'oncle Salvador ••• La demostració em V

No viviem com jo suposava que havia de viure una p

menjàvem cada dia i a casa hi tomava a haver vodc

"jar ha estat sempre un afer obligatori. La humanit
prescindir de savis, de generals, de literats, de
tistes, però no de

men~ r.

A més a més, tota aques

anomenat han de menjar com els que no tenen ofici
temps, quan érem pocs, el menjar estava a l'abast
el món es feu gran i hi ha gent pertot arreu :fins

hi ha sorra, no hi ha pagesos i la gent passa gana
se'n

Véln

d'aqnests lloca. Rgperen.

n~uen

haver sem

al món hi ha ~nt de bon cor, i esperen. La seVa f

esperar que els de bon cor es recordin d'ells ••• Ja
però la noia, d'ençà

d'aquella sortida fula que f

més altra. No reia. Es una mena de malaltia no riu

lla a n' Rquesta meravella que algú diu que és el c
es riu. Ja ho sabeu que els conills quan es van a
No, no m'ho va dir ella això. M'ho va dir l'oncle

pescant••• Mé~ secrets. Us plauen els secl"ets? A mi

si es diuen j a no són secrets, però jo penso que e

dient quedaran entre vos i jo, no?

No era :filla de ca

en podien teni:r, la meva Tènia, dqls que

:fer~n

mala t'

rinburg, com jo al principi i potser també vos pensàve
s'hi afinava. Era filla natu:ral d'un princep, de nom
gons deia ella,
d'estiu al
~l~

mBS

~l

qual embolicà a la senyoreta Vassi

del princep,~mb el neixement de Tènia.

:fills naturals estessin molt de moda i potser hi

pre, el princep Alexiei, el qual sabut només havia tin
dència masculina, tant natural com sense, se'n senti

hagués sortit una noia, i po~à a di~posició d~ la sen

lia un bon passament corn a reparació de l'anada de na

trar a Tània en una escola de preu, li donà pro:fessor
de cant i,

ql~

:fou l'hora, li donà entrada als seus

de les amistats que en tenien. El princep Alexiei era
d'una gran :forttma i les gran A :fo rtune 8 gaude ixen de

tatges en questions de fills naturals, i d'altres que

'.

vingué el drama de 1918 i de Rússia en fugi qui pogué

Alexiei :fou dels que tingueren sort i pogué sortir' el
Tània inclusa. A tenir en compte que el princep, e.mb

per les coses del senyor Lenin, es descuidà els diner

sa que no succeí a la seva muller ,la princesa Natalia
se n'anà carregadíssima. Si no s'emportà el palau on
pe~què

s'hagués vist massa ••• Primer s'establiren a Pa
•

altres nobles i gent principal russa. Es absolutamen

ho sé per Tània - que a Paris pT'in ceps i noble gent :

ters en hotels i C"l8es de nits. S'havia de viure, ent

plicar grandeses de quan s'hi vivia voltats no se'n v
~lq

quals havien passat peT' acadèmies de ta 11 i de ca

el prinJer :f'.ranc a Franfta actuant en espectacles noctu

..

veien llurs noms amb lletres. lluminoses, en rus i amb

que usdefruitaven abans de les <Daes del senyor Lenin
una bona ballarina i comptà amb molts admiradors. Un

mirà. més que els altres. Es feia dir marquès, el mrq

i era l'acompanyant habitual de Tènia quan sortia de
al pis on vivia.

Tènia vivia en un pis de renda baix

grans dimensions,

~b

la familia de son pare.

un

pis

considerava com un anexe rus. Tot era ple de retrats

tsars i tsarines i, així com quan eren a Rússia parla
ara qu"'"

er~n

a

F1'"an~a

parlaven rus.

~an

l'admirador

princesa demanà permis per a entrar al pis, el prince
Va dir:

"-Aquest pis és una continuació de Rússia. Si votà h
seguir relacionant-se amb Tania, l'ha d'aprendre el
princesa li agrada prou, el sacrifici d'aprendre el

sacrifici lleu, com en són tots els sacrificis que e
l es veu que aquell admirador estava disposat a fer

cia que fossin per tal d'emparentar amb russos da gr

aprendre el rus. Holteslliçons les hi donava la pròp

rant el viatge del teatre a la porta del seu domicil

ció del marquès Epiphane devia ser molta ..i a que en p
dia recitar set planes de "La Sonata a Kreutzer". l
ta:r-da e s pre sentà al pis de Tània, conve rtit en
•

i~la

va dir "bona tarda" com si entrés el mateix senyor T
ho deia molt bé. Tota la :familia el rebé abillat a l
monsieu:r ~iphane no quedà endar:rera ja que entrà ve

quès autèntic. ~s convidà a l'acte al pope Basàrov e
ní.a encara la gran barba. que portava quan estava en

Ions de la nobleJSa del Moscova. Es tractava de peti

els uns pensant-se que el marquès els faria anar bé
que qui el faria anar bé serien els russos, le cas

:fou brillantlssim. El pope Basàrov :t'eu un gran disc
la SantA mIssia,

d~ls

cosacs del Don i de que si no

deixat escapar revolucionaris de Sibèria a RÍlssia e
tsar, prin <BpS i grans ducs ••• funcionà el samovar,

ta orquestra de balalaiques, i entrà en acció el vo
alcohol.

O

pre:feriu a1cofQll? Ja sé que no en sou m

l'anomenem de la manera que sigui. Jo ara sóc abste

tallat •• Ara, en el temps de Tania i temps després •

portat molts disbarats, però han begut de gent desc
Quelcom hi han trobat els uns i els al tres, com en

trobar jo. BIs desconeguts has estat despreciats, p

cantats perquè beVien i prou. Els genis, com que be

ses genials i han alabat el beure, han gosat d'amn

Ja hodeveu saber que hi ha hagut gent que n 'ha ting

co:foll. Ha estat un bon remie contra disgustos matr
tota

~ena

de contrarietats ••• Bevieu en temps da gue

passar aquell estat inexplicable que hom sent quan
havia d'entrar en foc? D'acord, d'acord,

he~

quedat

lariem més de la guerra, però és bo que sabeu que a

d'entrar en :foc alguna vegada ens donaven conyac am
t

vora. Quan s'acabà el conyac ja no s'en\e stia amb a
quan n'hi havia.

P~er

as va perdre la guerra per m

en els MOmp.nts decissiuB, aneu-ho a saber ••• ~l beur

brir temes a pintors, literats, jardiners i violini

s'ha :fet tard. Si voleu us acompanyo. Oh, jo no vai

dir que us puc acompanyar allà on vulgueu si és que
rrada no us ha fet mal en algun lloc.

Si voleu pod

tirar una mica les cames. No, no, jo amb bastó anca
molts lloca •••
Teniu, doncs, el Parc Güell a la vora. Jo crec que

escoltar a n'els que diuen que hi ha massa carregam

nes. També algú ho ha dit de l'acabament de les tor
grada Féfnilia ••• Voleu que

1ID8

vegada més us digui q

a la vostra vila tenieu un drapaire-poeta-filosof q
castellà : "Qué saben ellos r".

No em mireu així, s

tant-rre ja ho aniTeu sabent tot. Parlàvem de la Sag

No s' aCRbarà mai. Jo sé el què em dic, cTeieu-me. S

Gaudi, de caritats. l ja em direu, de la manera que

com estem de gent caritativa, i vull dir gent carit

bar una cosa com la 8agTada Familia! Sabeu quant co
comen~à

o un picapedra,.. quan es

l'obra? l sabeu qua

Un cop de coll per acabar-la amb ciment armat potse

tal de què no fos dit que tUla generació que ha fet

ports, Bingos, que paga jornal s quan la gent va a v

ja gambes al preu que van, no acabés el Temple, per

el somnià Gaudí, no hi penseu pas ••• si, el carrer G

Gran de Gràcia. Gràcia havia estat independent, com
Proven~als,

Sant

Gerva~i

de Cassola s, Sar..t s, Sarrià

orta, La 'Bar'celoneta, Sant And,..eu ••• Sí, van voler

allò de Barcelona ciutat gran ••• Jo no tinc cap pres
això ja ho coneixeu, no?

Ui, qui l'ha vist i al ve

de Gràcia! Abans era un passeig de debó, ara se li
viar el nom. No, ja no

en

surt la mateixa aigua d'a

Font de Canaletes! 3i la gent hi torna ara a Ba!"celo
haver begut aigua de la Font ••• HOI!le, és clar que si

:fer ara no es :faria igual aquest monument. La gent q
no es vol situar en l'època que es feu.

Diuen que s

dit senyala on cau Amèrica. S'havia de fer pe!" 6ubsc

nal pe!"ò la subscriEpció no s'acabava mai de subscr
calde de lA ciutat t'eu consignar vuitanta mil duros

de posar l'Almirall damunt d'aquesta colunma ••• si, j
els nQu-casats de casa vostra venien a Barcelona hi

site s obligades: el Parc, la Sala Mercè i pujar al m

10m••• El Palau de la Música Catalana. Durant un temp

de dir Palacio de la Música. No, no us en parlaré d'

L'arquitecte del Palau :fou Domenech i Muntaner, el d
de Manresa.

Les sabeu le s Bases de Manresa?

Home,

rò què me'n dieu de la quarta? "La llengua catalana

.la qual amb caràcter oficial es podrà. usar a CatallID

les relacions d'aquesta regió amb el poder can tral ••
Els cà:rrecs públics, únicament pels catalans, adhuc
I la sèptima? •• Catalunya, única sobirana...

No ca

paracions. La gent, llavors, era així ••• Barri de Rib

gué al món l'Auca del senyor Esteve ••• EI noi Ramone
fa

tul

ninot a n'el llibre d'Inventa:ris!

Per les ide

La Puntual està en perill ••• I quan el senyor Esteva

liquido! Nois, em liquido ••• "

La

Pla~a

de Sant Jaum

ta en proclamar repúbliques ••• Us ho havia p!"eguntat

blicà? Ja sé, ja sé que a un conegut de poc aquestes
li

pregun~en.

:No hi ha p:rou :t'ranque sa. Però jo sé qu

de republicans, uns que ho són per herència, i altre

vegada que entrRva una República es pensaven que s'
glar tot •.• Al país, però, per ara, hi han hagut m
sidents de la República.

s1,

sí, hi ha paisos que j

al món republicans. l aixi com ací és possible que
hi torni a bave:r president de la República, en aqu

han nascut Tepnblicans és di:ricil cue mai hi hagi r

és questió de temps. Sabeu en cent anys Quines cose
vingut?

La llum elèctrica, Barcelona terlÍa 340.000

families eren pTesidides per l'avi el qual presidia
comen~aven

les obres del Canal de Panamà, un rei es

~spanya, es fa l'Exposició Universal a Barcelona, 1

seria la RP.NFE va picant l'ullet pel pais, neix la
la gent

comen~a

a telefonaT preparant la vinguda al

Telefòniques, ~fnstein fa pública la teo~ía de la r

la Setmana Tràgica, passa el cometA. Halley, la pTfm

EAJ-l Ràdio Barcelona, la Televisió, Prats de Molló

lina, s'estrena el vot femení, ha passat una dictad

República ballant sardanes, els no republicans pode

República durAnt RnYs i panys, passa la guerr& civ
la gent afeccionada a numerar les

~lerres

en diu la

l~ondial, Mister T:rurnan farà parlar d'ell per anys q

món, 18 gu~rras'acaba com s'acabarà tot, i es veu

segDBs declara el Tribunal de Nuremberg, té la culp

parteix Palestina i els" jueus no tenen aturador, B

primer trasplant8ment de COT. En posa un d'una noia
del
al lloc d'un oone rciant de 56 el qual temps després

diaris que ha passat una sp.gona nit de nuvis anb to

els TUSSOS tanque gen , cosa molt diferent de tangue
,

vaquia, a

¿~

FI(..an~a

celel:r en a la seva. manera el mes

trong,Col11na 1 Alc:htn van a la Lluna i en tornen,la

paletés i manobres de la manera que sigui, arrioo l

ta, tots tenim cotxe, les dones ja no renten plats,
democràcia, se n'inventa una, s'acaba una època de

i ja som al ball ••• Doncs si en cent anys han passat

tres, aquestes coses, ja em direu quines no poden s

anys més. El món, encara que hi hagi gent que fa la

de quan les granotes portaven sabre, va mudant de m
s'arribà a l'any mil, 1ma gran maj oria deia que el

No. crec que quan s'arribi a l ' any dos mil ningú dei

d'anar al cafè o de :festejar, pensant que el món s'

La gent s'acostuma a tot, :fin s a que el món no s'ac

anys. Fins ens mm acostumat a n'aquests objectes v
denf'ic~ats

els quals un temps feien venir pell de g

que sempre tenen por de

qu~

se'ls a cab ai la bona vi

Es que hi mei.eu vos amb els extra-terrestres?

Oh,

també hi crec que les estrelles no hi són per a :feJ

Què penseu, que si nos al tres hm fet anar aparells a

nus, 1mB ciutadans de galàxies enllà en poden :fer v
tra'? No us dic que no, és possible, és possible. S

gen t de galàxies que hagin superat les reivindicaci

els estats de les autonomies, les esquerdes de par

i la rebel.lió de les masses, és 'Oossible Qlle ens e

voladors que ens preguntin encara aue no els enteng

de ventre, acte que hem de supo sar està en peu galà
si hem aclarit les coses del divorci, com tenim la
cional de futbol o si hem acabat descobrint qui va
l'~u

o la gallina••• La catedral. L'antigua Seu. To

vant és nou. Si, el senyor Girona hi va posar molts
què s'acabés. Temps endarrera la gent que anaVa ·oé
:feia francesilles d'aquestes •• ~s van acabaSt aque
gent. Qui vulgui :fer coses, que se les pagui,és el

No surten gaire MunéBts, ara ••• sl, ja sé que a la v

us van fer unes escoles, les va pagar un senyor que
llargs a Amèrica, i li haveu dedicat un carrer••• l

muralles romanes •. Ara hi ha molt intarés en conserv
pas dels romans pel paia, sense pensar que :foren u
f:ln6 invadiren. Si ha vist en cor tothom a

caSé:l.

nos

gots, moros, francesos, castellans ••• Veureu, també

si algú se sentis al.ludi t, que em refereixo a gen
L'aigua. S'ha d'arribar ben bé acl per a tenir la

tem en una ciutat que la mar la toca. O mirar-la d

d'aquestes muntanyes que la volten ••• "ni eixos turo

d'una coron a, que e t donà Déu II que de ia el Poeta d
be en va dir:

11

Ha tastat la carn ••• Il • • • Si us plau

veurem la ma!' passat el po!'t .•• Aquesta gp.nt pesca
l'estona. Si mai agafen algun peix és

tm

peix fora

xos locals estan guarits d'espants, són peixos ens

riuen d'hams i d'esquers i, naturalment, dels prop

Hi ha gent que de la missa només en saben la meita

.

xos la saben tota. Un s'arriba a pensar que són pe

s veuen piquets anant de canya en canya aVisant a
d'edat que no es deixin fotre. l els peiXa adults
anys i es moren de vells ••• I acl teniu la platja.
questa platja en

I
f~ll.~ní

festa major. Ací, ja ho ve

no hi :fos ••• Les onades avui són ben educades. Arrib

l'altra, sense presses, segures i, avui, a dotze

no les he comptades avui, pe,...ò he passat molts a

i ilé la mal"Xa ('¡ue ara porten. Heu vist mai una p
avió?

si,

és clar, una vegada més faig pregtmtes

de f"er. Sempre e s veu, doncs, ja ho deveu saber,

devantel d'escuma, i no es veuen rompre les onad
ens tornem a trobar demà?

.tU cafè de ~mpre, do

Teniu cara de son. J\nit us vait: fer anar a do

demano perdó ••• <¿ua què s'esdevingué amb Monsieu
ma~

monsieur.

~ll

creia que entre els familiars

algú emparentat amb la gent de Yekatarinenburg a

mosa fortuna dipositada en un banc su!s. Quan se

fortun a res, que Tània treballava per necessita
ne es refredà primer i s'ho deixà córrer despré

pujat a la familia, i la princesa, la madastra d
que tot venia de l'afecció del príncep a anar p

princeps i princeses naturals. Passà temps, i qu

es ficaren a Rússia, els exiliats pensaren que s

de tornar al seu país, i, alguns j a tenien les m

rò ja sabeu com acabà aquella anada nazi a Rúss
s'hi estava bé, i la m2dastra de Tènia, la qual
que sortí de Rússia carregada, decidí anar-se'n
com a condició que

c~m

que ella tenia els quarto

seus ja que el princep amb les presses de fugir
ella manaria. Que ho sabés tothom que la volgué

no s'embarcà. la deciasió de monsieur Dpiphane l

rregada de pena i es plantà a la part italiana d

marxar,son pare li donà un medalló amb la inscri
Tània". Aquell medalló li valgu~ tma moderada p

russos exiliats, f'ins que a mida que les coses pujaren

:feia curt, i :fou j a en hores baixes que j o la vaig trob

El príncep Alexiei hi anà en molt males condicions a Am

Paris hi havia tants russos quan hi arribà la familia d

i scb:'etot tan ~s russes, que el prlncep AIexe 1 , el qual
feia goig quan s' hi vestí a, tingué mé s :fills natural s.

ller havia passat perquè els tingués a Rússia on hi hav

gent principal que n'hi tenia, però no passà perquè e~s

F'ran9a. S'emportà el príncep a l' altre costat de mar am

d'un criat, el redu1t sou que cobraven els criats russo
nava el tsar •••
Amb Tània seguirem junts molt temps. Jo

se~ia

treballa

ner, però Tània,d'ençà que la pensió que perrn ser prince
se li passava, rallà, tingué un molt mal concepte dels

com us vaig dir, passava dies i dies sense ni somriure.
:fora de casa hi pensava amb aquella pèrdua de rialles,
tornar-hi i al passar davant un establiment de begud 38
veure la beguda nacional russa. Vaig pensar que potser

solució perquè Tània tornés a. riure. l ho va ser. A cas

ren les rialles. Ja tenia el secret. l reiem tots dos d
nia estava tan contenta que em Va proposar ensenyar-me

dir que bavert vodca l'aprenòria molt aviat. Ferem un pr

extraordinari, ~ò ••• Si no fos aquest però, amic, totes
tÒJ01e8 serien de bon expplicar. A Suissa hi començaren
ponesos que treballaven a meitat de

pl~U.

L'amo de la b

va posaT ep coneixement. Li vaig dir que jo també hi tr
Hantindriem la ració de vodca, i reduiriem reiJassos. A

el meu propòsit, però el japonès que s'havia of'e!'t a. l'a

barca reivlindicà el salari al rev6s, per baix. Amb e

aquell home demanava nosaltres no en teníem ni per vo

piteari de la barca em va dir que ho sentia molt però
~ ponàs

li :feia tot un jornal només cobrant-ne un qu

naren a acabar les rialles, és clar •• Vaig intentar t

de nou dient abans de demanar-ne: "No tenen pas cap j

casa?" Em :fou impossible. No vaiR' tenir altre remei q

Tània. "Af:"ò que re1em tant ••. " va contestar. Em va es
li: "Doncs haurem de plorar, Tània••• ". Aquells dies
comoanyia del vodca, però,

l 'havien transfigurada. "

riure, Bernat", va dir. l sort! de casa. Us he dit, n
bavia actuat de ballarina a Paris?

Ja no era la figu

uan rebé les primeres lli906s de ball, ni la figura

de quan actuava a Paris i passà la cosa del marquès E

les ganes de que a casa es tornés a riure amb proveim

da, la :feu decidir. Es va llogar en un establiment qu

de nit. A la

se~ona

vetlla que passà :fora de casa la

sense que se n'adonlts. t1Tània, princesa russa i balla

veia en un rètol 1lumin6s. Era un antre fosc, amb pú
madura oue e s mirava els ,giravolta de Tània bevent u
de cervesa espessa 1 negra. El presentador, cada veg

havia d'actuar l'anunciava en rus fent sortir els nom

parenta de la princesa. A¡lò s'escampà per la ciutat

hi havia molts més russos dels que semblava, i l'esta

unes grans entrAdes. S!, a, casa es tornà a riure, pe
convertint en

refU~

d'exiliats russos, tots nobles,

propietaris de palaus i fortunes, tots emparentats am
principal. N'hi havia tants de nobles russos a la ci

s'hi feien passar, que els que venien llevors a casa no
veure amb que temps endarrera

havien passat aquella

pensi6 a Tènia. Cada dia veia cares nOVes jo a casa. T

bevien fabulosament i acabaven cantant en rus. Sort que
llant

es t'eia un bon jornal. I ella n'estava contenta

ta aq\E1la peti ta oart de Rússia bavés vodca a la seva

gràcies als seus giravolta. Algtms que no tenien on an

àaven a dormir. Dormien al sòl, damunt un coix!,. Tènia

tenia de menjar, beure ·i dormir a 'molts. Què penseu, q

a mi, per tUl home jove era tUla mala cosa? També ho pen

com que Tania dO!'rnia de di,es, jo ho aprofitava per ana

porta darrera porta cercant la manera d'engrossir .el p
~om

,e Tània.

oue ja sabia una mica ele rus, em .oresent.

fugitiu de les coses del senyor Lenin.

sl,

foina, tma feina impròpia pott3el" d'un home

a la fi vai
jov~

i ben

deia Tènia Que jo era. tn restaurant de vora ,el llac,

ponesos, em va llogar per a rentar estris de cuina. Ho

brar portant un petit carregament de beguda a casa. Ho

tota, Tània, jo i els abonats russos. s1 que m'angunie
russos, nobles o no, però si

fi~s

llavors jo havia vis

nes de Tània, vaig considerar just que jo ajudés a la
nir aquell m1núscol estat rus a SU!eea. A la princesa,
coses oue l i deien al cabaret i les que sentia 'a casa,

la impressió que no s'havia mogut de Rússia. I qualsev
nava
de

lm

be~e

disgust. Un tal ex-comte Alexandrevitx no en
1 fer

a1~

V

repàs a casa que va arriber a dem

ners. La oue faltava! Davant d'allò i veient que Tania
a la demanda, em vaig revoltar a la QUal cosa encara l
vaig' ser

8

temps. Vaig proposar

El

la noia que deixés d

Ge coanaTar en mantenir aauella netita provincia rus
vaig fer eridant__

mm

contestà en rus prot8stant però

sabia prou rus per a dir-li què si no plegava ella p

Va estar \ma moments mirant-me. VaiR' deixar els crit
ctuar moxaines i compliments •• ,¡

urem més p'oc vodca, però ens el veurem nosaltres
i j o sols, com temps endarrera ••'.

Potser estava enamorada de mi de debó perquè a la fi

raó. Deixàrem aquell accèsit !'"Us i ens n'anarem a vi
restaurant en el qual jo hi fregava estris de cuina.

un temps en repòs i com que jo ja sabia diverses can

ns podiem :fer l'eí'ecte Que seguiem en territori rus
du!t que el de debó i una mica més radu!t que el de

.viem deixat. En lea hores de mal passar ,el vodca h
tot ••• un dia, al l"estaurant em va venir un diari a
en la s'ecció d'anuncia n "hi havia un que

d~ia

que el

xei sol. licitava noves de la princesa Tèhia. L'anunc

adre9a. No en vaig ,dir res a Tènia i m'hi vaig prese
98 corresponia a unes golfes d'ma casa d"lm carrer
SU!ssa també

n~h1

han. L'escala era :fosca i de mal p

trucar a la Dorta indicada en l'anunci. AJ.g6 de dins
fred, va dir en rus "endavant!".

F)n

vaig trobar amb

n mal estat de carns,. barba de mesos i f"regantJ..se l
vant d'una estufa apagada •••

i no us :fa por tenir t'rad, assenteu-vos. En :fa mo

Sibèria amb foc i tot. No us puc convidar de res pe"'

res. Potser us farà extrany aquesta rebuda però jo s
~anc ••• Ah,

veniu per l'anunci ••• Altres temps un cri

dalles us hagués acompanyat i jo us hagués ofert el

dé Sant

s que

Avui, els ru

tersbur~.

VEll

~

fugir

quals anys enllà assistíem a balls de gala en els sal

lau imperial, m'han dit que ~rda era molt cara i qu

sortir-me'n com pogués. l la mateixa cosa han dit a m

perquè de Rússia en fugi molt més personal del que us
Es clar que us ho podia

inar •• Enteneu el rus, no?

semp~e

e passi misèria un que

a'\fiat.
gica,

a, qu

digui!

i

n'ha paaada és

passi tot un Vl&dimir Ivanitx, què
i hi pogué

qu

,..... tomari

lbar

enyor Lenin. Vaig s

diria que sóc partidari dels de
prince

Tània actuava de ba11mtna a la ciutat, .

diari

sortir temPs

arr

van donar el seu

•

1 va;.g trobar tancat. Vaig pensar que la princesa.

son

l'Ell\mci

h~

.t snb ell. V

n'havia

i

u

ja que vos sou ac!. Jo coneixia son p

•

és us diré

rents. Per això éll, en l'anunci,ha donat la meVa adr

• BII '
l'
gir

ma~ament..

~

però tanbé

s~que

·si ho saoeu.

la princes

bé i potser ara el meu parent hi est'

'Natàlia
v

n bones r

1e*i era un bon home, però tenia una a:B
Am0rica no la té aque

tenir fills naturals. Pots
i

les e

eanviat entre

9

cop i volta aquell

bó

l'i t i muller•••

m va dir pel dret:

ateu de diners?
, vaig dir -, però necessit

podeu t'er un anticip?
anar a pla

:No

aber l' adre98 del p
p

an

a

ètica,

alguns dies.

Vai!! veure aue

11 bom

:ro

anar a pla9a uns dies

r sortir de nou l'aòre98 del p

de tenir son

a la vorClo.

"S

veia

t

reve.r~cie

no havia vist moneda fort

- Digueu-me on Viviu. Us vindr

...i.

viviu amb

'1 creia 1
donar una adre

ure. Us ho ass

,

'1 ere1

r Vladi

11

1 camí

falsa.

qu~

casa vaiR' es

n diria res d'aquella conversa a Tània. Vladim1r
fer el
vodco.

'nt'

•

ània, l

lal soVint

casa

lla nod

,l'altra gent no podia saber, em va preguntar on h
del restaurant que hagués trim!t tant. Vaift dir- q
fer un tomb

,-

p

r!OO ,del llac.

va dir-, tu

t

vaig tornar un
- rio veus com no
Va!

r l'

11.

pots enganyar? A qui bas vist?

vodc8 1,

011

vaift dir que el cuiner del
or,na Tànin .

ratll,

nea toma

taurarrt m' havia fet

f'1ora no

u .ia

e 'ten!

creia de tot ••• Des dal restauran

1 pnncep Ale.!, segur que l' adr

dimil" i fi

l'arnmc1 mateix no

ltr

l'amie Vladtmi.l-.

que

havia posat en diaris loc

de russos que volien

familiars i donant 1
hi

a

,via pensar abans

ixò?

Ib

con"testada - jo havia donat 1

ceo Alexi

com a intermedi
Però, s

resa, 1

enves del restaura

ia oue estava molt content de saber qu

eXistia,

a havia fet les paus amb ;La princesa

si voli

nviaria els diners del passatge ja Q

olt

tornar a tenir Tània a la vora seva

temps qu

ue

Tènia. Allò podia representar p

a un nou viu

a

riU d'navm-de tornar a mante»ir russos exiliats i
fer p

.es penes, quan en teniem, a

un altre dia? No, no, si

en p

vegada que conto
mo.lt QU

è

de vo

Vos us va bé s

s meves memòries

u vos qui 1e

gú

colteu, si és que les

tura1ment..

o, n
que~la

r la fI.1usió Que jo em pensava
possibili

.. rica a trobar-se

t d'anar

- 51, its el meu p

... Va dir- ,però pet fet de ·ser

que va tenir, va contribui

pels fills natur

hi tomés el senyor lenin amb els comptes fets de f

l'tma cosa com l'altre .•• Hi ha vodca a .Amèrica
àries hi havia de tot, i no li

Li vai

ir que

qui m'

&daria d'anar-hi era s mi per a no tornar

rx:

plena de ru

,b

el vi

pag

erò pagat. l vam trobar el pare de Tània. Però ~o

ret,rot>ament per part de pare, portà disgust per pa

ue la princesa Natàlia amb mi no hi havia comotat
nosa c,

casa 1

c

de quatre oncles. Jo ja fe

par tal de. posardia,.

bé .amb la prinoesa Natàlia p

l"ínces
i

après molt
CaP

Ib son p

qu

i

. 21

o siaui que

manera. Jo

in

'n queixava amb T

Al;

ia <:pe en aqu

i

I, si. us voleu ouedar

hi quedar..eu c

Va dir mirantprincesa rus

que

n

lloc de :fe·I'-

de convertirqua.''l
tetI1J!S

-hi tenir

la vora a mi

tenir Tània

Pel' tal di

.

t que

o

ills natU.rK..LM

u

11

otser no

n criat. d

princ

l princep Alemi aquest v

que jo havia vis cut

prin

ja

. quel1 h

que criat

,

1# honor
ceD Alexei,

punyet
concent
lqs ve110r

va fil

t'os criat d'

lsfille n
,

'n

u

eVa dona

i aquest vostre servidor, no

itav

a ella ni als seua diners dels au
La da'!Tera

ens

èosa qUé li va di

enriola

un grapat de moneda ameri

ul.et que fin,s

ma secreta per a nominal' al

, t'ou:

,

- Ja t'arreglaràs, tu i els teus diners, princesa Na
nidal
I

marxar de casa la princesa. IU senyor

t'l'es

e~s

tava, Quan podia,

un

,nya de russos exiliats••• si.

n'era plena ja ho anireu sabent ••• s'hi presentà i ob
re comana ci one •

tre

ells russus-americ8Ds hi hav

gener

el Qual t'eia temps que tenia planejada la inv

sia.

pla, deia, era perfecte. Només li mancava gen

tés

a cap. Fou el que donà les recomallacions al prin

fent-li prometre, a canvi, que ..uan

8' hagulls

fo

uria de regir

ria part d

ministeri que

,

d' invad
e~

1 prineep es donà a conèixer en tres o quatre hotels

feia cinc trobà plac;a

de porter. Li don aren

lm

llam

1 feia unes copioses propines obrint i tancant portes

fent naraigua els die s de pluj a als senyors passatge
Viviem

Utl

barri dels afores i davant de lea fines

del menj ador com a les de les habitacions

811S

hi pass

penjat, una gran invent per a no passar pel carre r, p
vent pels que vivièm prop

ls

l~ocs OIl

ue~l

tren t

princep AleXei, com que feia vida a l'hotel no els se

endimoniats sorolls d'aquell tren penjat, però tant T
no podie

ssar de fer son s de deu minuts.

sn po

cep ens proveia de vodes, i quan ens queixavem del s
ens deia Que valia la pena soportar-los per Rli'ssia.
seves propines eren per a Tènia, i l'altra meitat la

a butxaques d'un pope de molta in:f'1uència perquè ané
coses

8

nunt ner la tornada a

ssia del

gir per les coses del senyor Lenin.

ue n' havie

ssia, és cert, en fUgi molta gent. Si e¡s estats

aquesta dèria de les fronteres, els fugitius haguéssin
mar-ne

lm t

tm

estat petit, però estat a la fi. No have

xò possible els emigrats russos s'escamparen per tot e

ue ~s lluny Amèrica de Rú~sia, donc.s tam~ n'hi havie

a tenir russos a casa. En tingu6rem sort~ p~rò, de
nuat d'aouell tren penjat. Am.b aquella fressa

nC? hi. p

russos exiliats. Havien d'estar molt fotuts perquè

8S

casa mes d'un parell d'hores. Entre &1s que ens. visita
vint hi havia l'ex gran propietari senyor Pelstrussov
bava que si a canvi d'ells haver d'anar pel món. com h

russos havien llen98t el primer atêl.lit artifÍ:c1~, f

americans amb l'ai al cor per mor dels missils 89crets

prous bemQlts per a fer dir que sí a milions i milions
naIs, doncs que el senyor Lenin havia de ser consider
rsonat~.

El senyor Pleatru8Sov era contradit. -per la
retmi ta, però la oontradicci6 durava· poc de resultes d
s dels trens penjats quin pas el senyor Pelstrus80v

a contribució, deia, als contants progressos russos •. E
trussov, quan era rus de dret, tenia una

f"àbr~~~ de

vo

en seguia tenint una, clandestina primer i legal ara a
u~tava

.

que el senyor Pelstrussoy quan treballava
. d'am

una fotuna, però quan s'abolí la

~lei

seca davant.. la p

de fàbtioU8S de licors de tota mena s'havia de conten

viu-viu. Però li abellia de tant en tant fel'-se un. tip

rus encara que se sentís contradit 1 per això era dels
java més a casa
trens penj ats er
cions, i d

la.p~1ncesa. La

superio

majoria considerà que

les seves forces i
només hi solia venir el

1e

n

Aix! com els altres venien a parlat' rus

de :franc c
sola'
' . '
' .
ue la presència d'ex grans ducs, comtes i generals pag

BOV.

cr~

les reunions,. ell, el senyor

a seva assistènci
.da v,

sov,

par~ar

rus

VOàca. El senvor Pelstru8sov

discut.ir entre eq

a

dOS personat~s,

ssa

nyor pelst

el

r consigerat com un

,.ens havia de

a

1e

ant de vodca.

"S'ha

digué. Ens el mirarem somrient.

bat el vedes, almenys al

emooll,

cremat la fàbri c

m'

•••

l

ón Quant l'E pOmlt recollir ••• "

s mai venen soles. Això, e

s àesgrà

rò hi

lco,

'cies es pot riu:re,

"- També davant la s de

:en

otser hi

sabeu passa p

ue té més desgràci

q.te l' &ltra, no se

nt que j

ci

l

ix des

, o que consid

• .l-otser en

cies fets que altra gent no els hi consid
quec massa.
del e

ie

horea i hores a case resistint les

d1acomparagué amb un gr
VO~! u

russa s'hagu

s convertl en un

8IlY8t de llarg. l l' h

d" aquell

rus agestantat i·

tro

lin. Si la qU9stió

l

ame qu

s, a beu're#

s

ls altrea hi venien, a

quatre ca'

vo

unions no sortis tot ja quo si ell hi v

les

nos GI'

ortava una bona ració

.e veni

a

amr.

i

'. no ho sé.

ellS

vega08s

afae

gl

n qu

ciats i

converti

les

un

de l'incendi de la fàbric

'iei: l'OI"i
1

més ma

des~racia

n serem

ja

p

'

nyor l:'elst1"U880V,

rinceo Alemi. La prin (Bsa Natàlia, com que ja no el v
li feu :fer un ants rrament :i.

sia vestit de gala i se'l

rial. No se Gap si algú s

ixà. sortir amb el comprom!

assistents a l'acte
de gran

~rala.

acomoanyaren a Alexei Alexand

S'hi veien militars carregat·s dê creu

senyores anb vestits enlluentits amb gran s llassos
cues a les cames,

COSS8CS

a· cavall amb casquets d'a

mitja cama i bigotis a mitja cara. Quan es donà te

18 eossacs t'eren uns dispars. AlgÚ Va dir que ~a p

via dit als COBsacs qlE en lloe de disparar a l'a
damunt del. nrinceo Der tal d" assegurar- se que era

jo tsnbé ho vaig trobar \.ma mica :fort això, D6rò s

compte oue la nrinC8s8 Natàlia amb l'afer dels fill

vint havia perdut el eont:rol, saDeu••.•

'ns havia acabat el viure. No_u que no die &1 b
l 1 am1e Pe1stru88oV qui ens assabentà que les

volien

nin~

~rit

oue visoués dels aires del cel i q

de naei()nalitzar americans si D-o. tenim lm ~itjÀ de

hBJluéssim de refiar de la

~nt

de bon <X)r conf

les del senyor Lenin. Hi Mvia 'fl1olta gent oue hav

rica fent-8e passar per fugi tiva de Rússia. Al prin
ricaDs deien "Mira, que passin, pobrets •••

J",

però

grants no paraven d'entrar ja se'ls feu parlar dav

pret rus

~1

qual costà molt d'aconseguir ja Que, lla

hi havia molt. pocs americans oue narlessin rus- •• "
papers" aela el

.se~ycr. Plestrussov.

coma" ha de fe r

'081"

nostres propis medis"

"De tota maner

a seguir bevent vodca i dir

Ho va veure d'uns còmics pa

.ven un faltir el qual :feia migdiada damunt una fu
claus de ptmxa enlaire, ja que fer-la
l'abast de molta

~nt,

1

po~taven

damunt le8

unexempls'1' Qu

ntaus la bufa••• "Pewe-me f" ,va di r

fer ja que aquell hi

,

,

,

~ncara

que fos rus, s'havia

l'anic ir,rt:f.m de Tania i meu. Va insistir:
"- PAgueu-me, home, no tingueu por. 1JZls hi havem d

vida d'ara endavant••• No, no, m's fort, méa fort ••• !
la tBrce:ra

¡

r sen

u que tenia una cara au

resistent

si, vam.

cornv

debutar.

lm

,

bó. A

saber-ho ell

la v1.da asseR'U!"8ds
el.,

la bufatada" dei
amb

el de

lea plantofaoeo.

8

ta no

"-Si

t'ei

car'tell que portava Tània. P.r'im

lm

gr

pmbu1ant 1 de peu.

El

11 de soroll, fins que el senyor Pe

nava pe'!"

ls exercicis de pre

rir la

i

al públic a deu centaus el. cop.

a

hi na a1.m1 oue es

caJ.ental:."len~

ixa no-rtar par la. propaganda. He

Meat.s aquell h

qu

l

, o aquel.l que ven nint

anguent de serp con
que tall

ca'bells

la. V81n\è!a, o peces de robe ••.• 01 que sembla que no. ha
res? Tot és comenc:ar. A la qne un comen98 a. comprar
,..~t.

A nosaltres ans Va succAi'!" la mateixa cosa. '
l'aJ1ic Pelst:russov. IU ha m.olta

.

des, es

caba.des les p'!"fmeres :f\meions deia a l'ho1It9 que aqu

lE\ Vida, pe!'ò e

manera molt dolorosa d& gl1éIDyar-s
va Que ho

i

1ta goent qne 'l'ebi'''

que hi

:rehre ••• Almm9s
raJ.ment. ner
'S

~

-r,

jU8ti~icava

la

franc i que ell

des per tal d'encoratjar
68908 ..

a la pegad

nat~8.

r RC1ss1a 1, de m'l'l"lH~

a

~'hora

~ls p~g

d'exposar

popular es presentava vestit de dete
,
erAtes sortia Abillat de prete

cà i viee'-versa. l la gent pegava' a gust; Un dels d
fou

lm

Que es disfressà de negre en

minacióoe

tUl

barri partid

als negres vestit d'una

Deixà fer la p

del Ku-klux-klan. uEs vest!.

d'Hit~er, dB

Mussolini,

Gaulle, de Chsmberlaiu •••A la sortida d'ma conven
ntà

abillat de Ben Gur1on. El dia, oue sort! v

no rebé ni

tm

cop. s"hagué de preaentar seguidamen

lxaren

nvor Arafat. Aquell dia els jueus el
just que
a~s

en

K.O

n2èsslm i beguéssim vedes a co

nosalt~

de bufés rel:udes Del senyor Pelstru880v que s'

lm

da.

rus heroie.

ho vaig dir a Tània ni em co

Devegades ensopeix i altre

ixiribeix aque

rus. Tan aviat et "fa caure al fang com et fa 'fer m
ue s"hiassémb1en.

Sabeu de què és fet el vodca?,

blat de moro i esperit ••• Oi que us ho havia dit que
no venen mai soles?
enyor

si,

Pe~stru98ov.

ho recordo que us ho havia

Tingué

la bona pe1?seda, l'er

lix, de disfressar-se de l'enemic públic n6mero u
per la

una mala pens

que per coses que mai no

va integx:1tat :fis1.ca. La
S"

aclareixen, aquell núme

:fet .13 fi que deien les informacions oficials, i e
e~strussov

no es pogué disfressar
mai m's de res ••
.
-

Us les creieu, vos, les informacions oficials? Dub

:l, en un temps hi havi

d' Itl:f'orm.ac1~~

miniat

una, informació controlada, vigilada, d9scafeinada,

co,ses ara oue Quan s' inum

t

rodueix

lm

primer, i quan
gon 1

nou. I.J.a'Vo!rs què
~

scatir un

esd~

t'a? Es tira terr

lloc el tercer, la terra es tira
ivament, per a veu

i

la s:tent v

ganes

saber ooses. l

nt,

1~

Val'lt

cia1, ae ~ fa el~~ la informació ••• s1,
j~igar.

cap a

Si un, es creu saber coses

la moderada
•
e1,S, minist::e!
h~.

1'\a de pos

deració del con 9911 i la informació ja surt a la llum

suIta que només diuen la veritat els minis

:f.iJ.t,re •
1J..e

nt, acostumada a descon

pagar,

s'

tan poc can pot ••• ~s veritat, o no?

n1st'!'e8 p

que haurieu de pagar, vos?

sl t ja sé, ja sé,

Pag

l'exeu

que hi ha molts ciutadans que no paguen el que haurie
1 ministeri diu que ens té ratratats a

·els quartos que guanyem,

el~

que. tenim, la vida q!le

ressopons que fem, les matarrunguetes que fem córrer

ua J2.'astem, les propines que do.nem., quin t2.bae fumEm

tes

s,

bon us, si oo'Ct>rem qu
coses qu

s:' comprem 1
'ns moque,

1

Ull ci a

la televisió,

b q

vegade s <:pe anem a Andorra, com fem

i som afeccionats al Bin

,

auinR barberia anem,

••• és a dir, que el ministeri ho sap tot, oue

reti

quines especiaLs
rast~s

les ouals no s'escapa res, dea de

per la Festa Ma..10r

tem d

si

Ko cal que insistiu, el dia Q.19 pa.
's propietaris varie,

l'i

s corb

'r',

dris revartir dividens alts a molt

s de fer

tothom, des d
en seP.'Ur, qu
'ant ••• No

é

ix

.r

dir? Ja ho anireu sabent, però deixem als contribuen

guim en la història de les desgràci ea ••• No em faig p
Jo, si a vos no us plau, me les puc dir per a mi ma

..

.

mO!'1.9S,

La

fi

d~

sabeu?

No, no, si us plau, tira!,8rn ex:dav m

l'amic Pelstrossov ens va <?eixar afllb

mo.~t~

econòmics. Jo veia venir que molt aviat no en tindrie

dU.ctal'-nos a la begu:la
nel, no?
no.

1'~1

ciOllal russa. Tets tenim una

Penseu en la festa nacional, ho sé. Hi ¿neu?

brau és

dels animals de més bona fe que hi h

tJ."'fl

dr~

que el món és un

vermell, i s'ho pensa en t.anta d

sl,

aauell draP vermell l i costa la v:i.d8.

hi ha afecci

teli. Hi ha elements que es deixen m:l'tar per un a don a,
nYa!" tmes

è:te CCí.OT'lS'

:r

o per a eal'Ver ur..a cooperativa? el

drap v9~eJ.i. No, no ho :ra.ré llarg

ml

meva

que sou d

:tftixa opinió ••• I,

dia:

UI:

s.

- rrània, no t niM
- N·i vcd
- Ni vodca.

- Tornaré

a

ballar.

. no 'tans lea cames d' aban a.
tiraré al réu 1
- l jo?
tm no és :rus, nc és rus. Si tu

uns sego'

s celta ,

.~prêS

T~.nia,

nt'

:ross1s et tir

d'hever-m'hi tirat jo.
o'

S'Del"

uns diea

t cercaré feina en oJ.Bln

tirar-i.~

'oc, pero tu PoL

1 riu fins que jo t'ho digui. Promès?

Us hi haveu trobat mai sense feina?

Per question s po

•
vegada? l1'.làn un veu que de

tot ha

ja f"rerlant, que no carn1Da per

r~o

CÈ

d9pend:re dels al t

ge,>:Jt.ar

saOé.'tes,

Que

I

el conViden. aue passa 00 llart2: pals cafè 3 , que no p:o

noia ••• tMJbé h6vieu sentit gElles d!t tirar-vos al r

via de sa'her oue a la vost.ra vila no hi ha riu. Però T

lia t.irar i jo devia evitar-llo, alme¡;rys fer tots els p

uè no s'hi tir'a. l ho vaig fer. Qu6nea coses sabia,
llencé~ al

tal de privar que Tània es

riu i m'hi hagu

jo al darrera? Fins llavors, malgrat anar ferit de sen
via demostrat una gran capacitat per a viure a costes
primer a costa dels balls de Tània

~

després a costa d

de les propines que ens donava el prí.ncep Alexei, i m

ta de les bufatades que rebia l'heroic senyor Pelstrus

negareu que viure a costes dels altres' és una gran m

re si no fos aauesta cosa que un porta a dins que se'n

gull, orgull que, en el meu ca s, retallava molt la meV
incipient dedicació

a la

~guda

mal que fos la_nacion

re'alitat, llevat de viure d'aquella manera jo no sabia
concret.

si.,

ja us ho he dit di\erses

pecte, un magnit'ic aspecte. No feu

vegade~,

jo ten

comparacio~s, tornan

ara. Avui sóc una sombra del que havia estat anys

e~ll

cabells d'ara, blancs i escassos, eren una mata de ca

neR'I'e 1 llustoró8, 1, a 1008, ten1a un clotet a cada ga

temps vest1a molt, les dents eren meves i blanques ••• E

via donat un caient melanconiós als ulls, cosa que tam
tenia molt en compte ••• St, les dones em miraven al pa
no? Si, sé que en

Val

trepitjar tma ballant. Ballaveu

ja, però aquella trepitjada us va desanimar i us mirav

de lluny. Ara, tampoc se li ha de don sr tanta in¡:>ortàn
No, home, no •• '•• Us

imagin~u

a Plató ballant tangos? Ja

però qui diu Plató podria dir Villarroel o Don France

gall.No, no faig comparacions. Fins ara escoltaveu sen

sa coses i ara us noto ganes de protestar. Ja ho sé qu
que n'hi ha més, però també és ser alguna cosa.

si,

ho

maLalts Que metges, més lectors que literats, més esc
músics, més eleeteDs que diputats, més deixebles

qu~

si no fossin els malalts, els leetors, els escoltador

tors i els deixel:les, què seria dels metges, dels l i ta
músics, d;els diputats i dels mestres?
ser un de tants tampoc es~
lm

Ni se'n parlar

tan malament. l penseu qu

pitjor. N'hi ha que ni estan malalts, ni llegeixen

música, ni voten, ni van a estudi ••• Oh, d' aspi!,a?~ons
..

•

'

•

-,.

1

un moment o l'altre, pl'O no tots podem ser Cbaréot, G
1:1 que cal és, ara

hó

he vist, estar content de la co

i. no voler fer de número u si s' ha vingut
vint, enteneu?

si,

~

mÓIl per
sou Aquari, ja ho sé. ~ ~Avui us ho

T teniu tendència a fer versos. Que els voldrieu fer

els hi volgueu fer. Feu els qué feu. Per més que mald
fareu més bons. Us penseu que fer bons versos és com
de "Ducados"?

Es clar que hi ha diferència entre ser

versos, però si vos no podeu tenir el titol de poeta,

de pas, se l'ha guanyat molt poca gent, feu els verso

volgueu maldecaps, home de Déu! l també sé que la nov
treu hores de dormir. Els Aquaris sou ai.f. l

tam~

h

més 'té'. No us basquej ell. La gent com Vos té :t'ronteres

hi ha molta gent que les té senyalades les fronteres.

passar ja que dewgade s passar fronteres ha donat mo

,

tats.

•

Que escriviu perquè us agrada? Demcs aci teniu

en ceraeu d'altra. Escriviu l'el goig d'escriure ••• Dei

els altres. Que es fotin! l perdoneu el mot eneara qu

vostre rodal el :t'eu anar molt ••• S!, si, a tots ens ag
com

G~arre,

tocar com Sarasate, tenir els diners del

feller, les llistes de Don Joan Tenori o les cames de

però som com san ••• sí, he sé, ho sé, sé que no 'heu canta
instrument, Que el

din ers no us han p

de 'Can ina~, que res de llis tes, 1 qu

a la guerra veu c6

que no toqueu e

endarrera Que endavant ••• Allò de les cames ho he dit

'h1 l sia la guerra vau córre-r tant- no t'ou pas perquè t

cames ben t'etes, almenys

com les d'aquella senyora que
t

l sou lm .home Que podrieu haver

fet. l doncs, hOm&?

~antes?

menys coses que les

Set aspirin

en tOta la

l el vostre pare, Wla? Can voldrieu que la casa. Bayer h~

l'anomenada que ha agafat si s' hagués hagut de refiar de
riMS?

sl,

m'he desviat altra yegada. La culI?a. és vostr

interromout. Ja

araula, no., però oi que le

que

sades la majoria d:t les coses que us he di-t?

'lle ja no

Ja ho anireu sabent, ja ho anireu sabent ••• Erero,

qu~

en

viat ••• sl, que vam restar sols amb Tània sense diners i
i que existia una amenaS8a d'una tirada al riu, i qu
decidir fer quelcom. Vaig explot

1 meu fisic. No, amb

Fa unes estones qul9 us torneu mal pensat.,..

vaig atura

d'un bar. Tenia uns pocs, poqu!ssims oentaus. Vaig entra
pa, no

dieu un entrep

ra de dues llesouetes de pa a

ntre llesqueta i llesque ta? , ultrapassava els Céntaus q
ta.va. Unes noie

que menj aven i bevien em miraven riole

mirava més els entrepans que
~

mi~

menjar. Sortiren i,

El

elles. llia havia deixat
l
.

unt del taulell, hi restava a

i uemil indultats. Aprofitant que el camarer estava d'e

anava e fer us del matvial indultat Quan la noia oue l'h
xat es tombà a mirar-me 1 va veure l'acció. Hi ha petit

tenen grans consequèncieo,

ve~ade8,

naturalment, no se

noia deixà les companyes ,i se m'acostà. Segur ql1e em V
I

~.

•

,

I

tenia diners, però jo com que, no la vfl1g entendre em v
al.9ar les espatlles, i a dir

ja ens entendriem. 1 vai

tU1S

mots en italià.

uposar que havia

- Francesca! - Que era el n

~a

supo~t

d

.bé

de camarer el Qual n' hav

Sic11ia i era protegit de la màfia. l a través de F!

vam dir

aque~tes

coses:

- Teniu diners?

... Sl, pero pocs.
- Que no teniu trebalJ.?
- T:f.nc .treballs ..
- Us agradaria treballar?

o sé fer rea..

...

'OllC8

de ouè heu viscut t'ins ara?

voleu seguir?
on?

o us esvareu. Intentarem trobar-vos feina si jana
cesa, prj,ncep i ex propietari. Us

da el cinema?

-- Fa anys Que no hi he estat.
-

HA

podeu convertir en un primer actor. Anem. No voleu

aandwhich?
0,

em faria mal. \

- Podeu parlar francès?

s~

unes dotzenes de mots.

'hi ha que no en saben cap. Tenim Esther que en sap ta

uants. Si ella sap els

ue ssbeu. vos estem s

ateixos

an ens reunirem amb Esther s9"m feu un petit interroga
méa o menys dir les coses c:pe ja coneixeu.
a

..... 1
S9V

~l

final fou,

tavall, el senyo

ho veuen, el princep p

també, i. Tania t6 ganes de tirar-se al riu i de

~e:r-I

a mi •••

- Si jo fos director en faria una gran pel.licula de tot

haveu contat I - va dir una d'elles segon s traduf ~sthe
urant tot el relat, i

1xaren de mirar-

les noies n

les grans prç>duct6

ren molt. Elles treballaven en una

110\11es, de moving pictures., com en deien. De moment t'ei

de tercera o Quarta mà "i 6'1"a, deien, una sort ja <pe cad

resentaven centenars i

cen~nars

de noies plen98 d'il.lu

no eren acceptades. Elles, amb aquells papera que

~

tan

:feien podien festejar i tot. ••• Em presentaren a un manege
les noies em feu d"advocat defensor content al maneger,

va semblar \ma veritable Odissea ••.• L"haveu lleJñ.da l'Odi
tota, ja ho veig. Ja m'ho penso que no sabeu grec. La tr
Carles Riba, no?
uè

Gran traducció, amic. Grap traduc-ci6.
tota la

en penseu-

~amilia

Potser teniu r.aó. Amb le s cose

de la gent de l'Olimp

.
fer molt bons ..

tors grecs s'hi v

~s

e

Es cle);' Que les sabie

bé, ja se sap. Ara no es tenen a mà
Oh, si els

de l'Olimp li deu m

els recursos qua- 81

de llavors, els que ho feien bé, ja va

hi fossin. ara, en lloc dels

ics de l'

doncs farie

el senyor C1lIDrch111,el senyor Lenin, el senyor Hitler, e
Fleming, ei.

s~nyor

Macià, e'l senyor Carner i potser la s

Passionaria. Si tinguéssin la mateixa tra98 que van

parlaven de la senyora Afrodita, del senyor Mart, d
del senyor Euseulapi i del senyor Neptú, quedariEID

vida i miracle sd' aque ats senyors d' al"a contada pe

que en ca

mida d'Homer, no us ho penseu? Oh, .io vei
dels arecs d'abans L això que fa
ve S I

Vos sabeu el paT't1t

qu~

se~les

Ui

llurs a

en treurien Anacreont

ipides, Aristofan, Plutarc i companYia de'l desem
dia, del Procés de Nuremberg"

de la Batalla de l'E

'eneral a Fran9a, de ls Revoluci6 dels Clavells, de
tòmiaues" de

llT~stat

de les Autonomies,

• neres d'entrar i sortir del

Congr's~ de

de les de

l'anada a la

reus dels paletes., de la contam,inaci6, de Don Rele
c4a de diners als bancs?

si, si, erem a la present

feren \mes proves. No se'n presentaven cada dia

mus s 'havien mogut entre prin ceps i princeses, . pe
t1ecto:rs

feien anar amb els ulla tancats i vai

tres ve

a una actriu a la aual no havia d'en

de dir ouelcom trobaren que la meva dicció no era c
meves maneres eren afectades, que la màquina n'O

s'h

Aix1 com amb les dones, si elles hagu6ssin manat, h
l'rera 'Oos1tiva, els que em :feren les proves eren
s m's aviat

miraven•

lament.

La meVa actuaci

icturee fous discret!ssima. Feia de poble, de creu

de galeres., de pell,roj a vist de lluny, de solÇlat r

uelles meves diguem-ne actuacions pe:nne-,.,ien que Tà
1 riu. l això per a mi j a era una gran
va emmaniada oue si ella s'hi

ti~s

C088

perquè

jo m'hi havia d

ània volia que al Tiu ens hi tiréssim

rrera.

r-a

1 riu i no n

Ultra aqu

•

la princesa i la meva propia ;el

var la vid
.Vi11~8

ra no t'er r

em permetia portar vedea a casa, i amb elv

'haver-hi problemes. Ja sé que penseu que amb v

pense.u maJ..ament

de probleme·s, però

d'havar

us puc dir és que Tània, quan tenia vodca_" era t

Normalment ja no era la princesa esp,lendorosa de
havia

•

~vellit

i passava estpnes i

amb una

iositat total. Ara.

qu~,

es' posav.

l millor \la stit qu

teni

I-m'obligava a beure

j'OV6o

_8

m:t,

s estones m
teníem
ot

.lo

v~dca

s tornav

de la mateixa m

sats m'obligava a tirar-me al riu si élla s'hi,

a 'l'ània m'havia. de tirar al r1u~ per aquest mat

companYar tevent. O l'estimava o no l'estimava.
va havia dé beure si ella

be~±a••• Si,

ja ho sé,

tingut 1" hàbit de beure això us semblara estrany
heu estat enamorat d'alroma dona a la qual li a
vo~ia

que a vos el cant us complagués?

lla li plavis?
que si
plats

lm a

No si

O qua v

u irònic, senyor.

dona renta plats i vos n'esteu enamo

:"" a t'er-la contenta, o sargir mitjons,

r~se'••• ?

Tampoc s"emborratxava Tània. Tània b

conservar la nacionali te.'tf. l jo observava que q
conservar la

nacional1~t

em donava oompte que p

tats que amb la sobrietat no es tenen.
de

nacionalitat, esteu en

Amb la

punt just de di

a les noies, de discutir amb qui sigui el tema

lea paus amb un convilatà amb el qual feia temp

,

r
El

rtit ~óu"

eu, de quin

dir com

qui no podeu V9UT"e, de fer
o:rota bmy-es, de trobar

minist,."

lm a
I

rélació de la gent
.

de~etes

stra

ui

a

Ob:T'88

premiades,

fer declaracions fa

raJ

se necessitat de beure t

)., oposició.... Vos ho dieu

Ah, només ben parlar de l'opOsició, vaja••• Jo, doDlJ

stic s

i

en lloe de directors hi baguéssin

tores, hagués arribat al
em

cEp

unt ja que lea dones,

miraven bé, però hi havia ,directors. No

la form

b!

d'ara s'

bare q

trobat el

..

1"

en~

potser creieu q

.

ro

ra no han sorgit números

ara clos tancat dels homes••,

corrent-, salten, defen

..

xe •••pero en

hi po

les dones ataquin fort? Moltes

n, i t'a temps,
quins r

,
on •••

to

,

p1e.ts"

sl~

t

box.

són diputades, nede

llen. Saben oue han d

ben oue tma diputada jove s'escolta :f. se la mira amb

016 au
1tt

una dinutada

ssaoe. d'

t. Fins

~ra

coses que teien s.empre. Hi han hagut

11

sem

cam

dinàries, modistes de renom, hutif'arristea da perol.
sal., portent.oses

s

s de familia, monRes t'en
de prestigi, di

na1

excel.1ent!ssime

rablea, rondinadores de prestigi, i, de totes, mplt.
n estat pr&ci·samen t lea dones guapes .les Que han
mitja humanitat. Bstà 1>er' veure quan arribin a caps.

revolueionà....j.~s de prilJ1e,..a fila, a tinnntes coronels
civil" a tiradores de bombes, a directores de banc,

mines, a pilotar astror.aus a la Lluna o més amunt, a

de reuúb11aues, a mestresses d'oh' es, a passadores d

a sa1vado'!"9s de nàufregs, a capitanes de bombers,8 p

bres, a defenses centrals, a descarregadore.s de mol

de la guerra, a d1rectol'es de filharmòniques, a tras
membres de compromís i
com
B

8

bufadores d'ampolles" està

se'n sortiran. C)egurament se'n sortiran bé a ju
que d1-.m

'1d& la igualtat de drets ••• Ah, vos

p~

:pes se sortiran de tot? Guapes i joves, no? l qu
tulS

cosa ni l'altra?

Es clar, hi ha molts càrrecs

no es neeessita pe'!" a res._ •• S!, aniria molt llarg a
n aquestes eonverses hi prenglÍes part alguna dona.

nom.és parlem nosaltres dos i, encara, vos no feu al
'·~ir

la parlada de pensament•••

De tant en tant sortíem amb Tènia. Un dels dies, que

assisti'" a un a cur-sa de cavalls. Hi havia apostes.
a un cavall quin of'1ci erA guanyar cu:rsea. Tènia em
ssim. A mi no m'ha agradat mai f'er apostes.
ua~tos e ls

haveu t'et treballent?

-sn feu

si, però se' n

:fan

ha cap ase gras. de treballar, es diu. En la vostra
~eu

anostat però haveu posat en rifes ••• Oh perquè

què no fos dit ••• i si haguéssiu tret, una rif'a gross
llen~at

S8

els quartos?

Res, senyor, tothom que. posa

treure,. De no ser aixi ser:ta bèstia pos8!'-hi. Es

dels que concorren a

p~is.

Hi concorren per a

gua

t

penseu que un que ha pss8.at anys, mesos o dies fent
por-ta

8

concurs per ganes de port.8r-l'hi?

l doncs,

sou •••

- Aposta pel cavall número tres! - em Va dir Tania.
i no ha guanyat mai d'en~8 que es fan curses.
- Es igual. Aposta-hi. Sé que guanyarà.

- l corn ho saps?

len,à que a casa hi torn

haver vodca· sé mo

dia ja no hi torns:rem trEfmés.• AT'a ja· és

se~r.

H

giT'ada de truita de la histèria. Els grans ducs,
princeps i els grans propietaris n' hauran de ser

sia. Poden Dosar a 8ubhas
ls van donar al titol de

ans, són un dels cin

s més grans de

volent ser

tots els titols. A
t.ots~

Són molts ·i el

t'reds com quar. hi havia tsars. T de bombes prohib

que els altres. Em vaig conve:t:'tint en una mena d

'que ningú em posi en trànsit. T\"hi posa el vodea

ls diners que tinguis a f'av()r del cavall número

nyar, llo Sé, ho sé segur•••
anyat fent caigudes d

ubstltuint

l'actor de mod

8

,

lent

1, salta

1 vant presonera

ón guanyats amb molta suor i mo

ia era Tànfa i jo no la podia contradir ••• T el

va guanyar r A la nostra manera vam fer un a fortun
cesa,

a dir Tènia, havia vist tarlts.diners

- T ara no t'hauràs de mour

pl

s de casa i ens p

dlletar al vodes •••
clar que vaig deixar els movings ••• Mi

hi volia viure
noi.a

, jo

havia de beure vodea? Don

b~.

•

al'" ensinistrant en 1" art de beure b

.'in s al migdia parlàvem italià. A la tarda parl
,
guda la nit,a casa n es
p lava rus.
uan jo

petonejava
- Ara paT1

k1ova,

lea galtes•.'.

,

deia,

b el gran Ivanov1 tx,
b

~

Gorld

Llè6 i amb el gran Boris, el qual em dirà moltes coses de
Rússia 'també hi

nitx Ulianov ••• H~ sabies, Bernat, que
Aquest V1adim!r era cone~t 'per

Lenin. i a Josep Viasrio

hvi11, li deien Stalin, i a
ien Trotzk1, i

Gregori

~n 1:1,

con~gut

per Ha

H~

CP8a vostra no, pe~ s'hi dedic~

com

tius a 1R

fimovi tx, era

!3ron

exerc1ssirl l'art dels motius?

abieu que a Rússia
'n

Ó Dav1doVitx

i dels noms propis en :feten dimimJ¡tius.

nyora CIarà, pe r s

en deia la Clarana ••• Ah, a

Ja m'ho penso que ma1gl'"at algunes similitut

vila també?

són una cosa i vosaltres una altra. sl tots vau fer una r
~ò

els

~Ug80S

la van guanyar i ac! es Va perdre •• No, no

lar6 de les' cossa d'aci. Les deveu

s~ber mil1o~ q~e.jo•••

Doncs a les nità Tània deia que parlava amb tota aquella
dit. Si us

hai~

de dir :18 veritat, jo no vaig sentir m

testa, només sentia a el

preguntar i m'

gosar pir-11 que jo no sentia

1'\1S,

p:reguntar. Alg

i, la contesta

d~ella

f

no Bra rus o que portava poc vodca a dins. Li conte!ltava
nia?

Jo

recol'dava

d'aquelles ja llunyanes sessions d

nat amb la eol.19boració
hi

du

ties, però en el cas de

via trampa, en el suposat, és clar,

qU~

el

re i le

f'essin eemore. Potser sl que alguna vegada un espèrit ea
a casa, ara ja n

n dubto tant com tempsendarre'Ml, però

a casa la comunicació es feia per mèdium, les possibles c

dels consultats oer Tania es :feien per mediació d'un esta

minat d'infusió de vodcs,. o .No, no, això és la pura varita
Jo tinc l~obli~ació de creure'tn a Tània. Ella, fins a mi
,
xava el vodca en·
"os, era
normal. }-Ti ho provav

sentades amb prime:res figures russes. Ho comen9ava a pro
nou en anunt. I, segons ellA, li contestava to-th0m ••• Ja

penseu, ja, que qui li cen~stava era l'esperit del vod

• Però heu de ten-ir en

u per a enriure-vos-

1 vodcs,_ no

ie1'

igual. Sabau 1-9 co

~s

,p 1 J espe

'nseu

són unaéosa viva ••

ra que sigui rus_ Toth

q

de coses vi ve

lemJdes està 'form

im1alment que altre s

comp~

11 fa a 1

ai~

un

ard

,era l'

ha que s'acontenten a diluir ~'alcofol1 pur amb aigua. E

de paladar el pe'!':rtlmen anb anise D'aJ.tms hi po",
d'arbó.. ,

i

osalles i

d.

tres hi 'f,

Un

cire

interve

lla, celiand'!'e, clavell i vainilla •• ,.aquest és e:x:act
penseu:

~atafia ••• Doncs

la patata, el sègol i el

bl~t

da

vodca són coses viw s. Bevem coses viVEta i malgrat aque
iure d'inc1mdulitat tenén itL-PJ.uències deve gade s ttés
ua les muen. No, no, ês provat. tTa ho veureu si no, ~c
ciència escoltant-me •••No, amic, ala que fan aiXécar la
',blic di

de

~ent

110itad

\b un a llistó

de l' ame:-s i cana • l els que diuen cent noms distinta dona
mero

8

cpda C088,

oaÓtl olementa

ClUC!

tenen més memòria Q

tres, o es rèt'ien d'tul apuntador dessota

la gent

qUê

do :ramili

Ibl
malgrat Que hi ha mol
n'hi oblitroi.

vi ai

'al

IrA

l

condició,

~uc de

fer-ho. Aoui no hi ha

.8

el q

paga un número, apunta a l'endevinador la c

qual correspon el núm~Q t¿,t
a

l'es~enari

cap mena. Ara.

, n.1 tothom val per

nt

ent

....

rmid

e

n

6

Il.')

to

cleixsl'

c~ssitat

pnts ent

d

és cosa. provadA.. Ara Vos us Ò9mAneU quina relació tl:t tot
les propietats del
. vodca, i jo us di:r6 que si aque sta be
(

relaci6 amb les coses entre vius, en té en conver$es que

am

els vius

~ent

que .j a t:l0 n' és ~e la manera <pe, e,ns pen

té, i aquest és el meu css com s'anirà veient, en l'endev
pensaments ••• Si us ho estic provant això i jo ara ja :fa

estic aconductat amb el vodea!

No eatic ,p~lant de mira

m1raeleé són una cosa que els humans no hi podem dcma:- c

t oua se 'n 'tfelñn sovint.
so~••• Doncs

da

.

qu

viVia la

treur

~':xolioueu-me,

si us p.leu,

doneu-me explicacions de coses més arra

~ent

quan tot estava racionat?

No és

lm

una r1:fa, tenir bons m:tnistre8. l'enamorament d'u

un home que m&i no s'havien vist, tenir bona v9!l, haver
le s ulla ""e8, el foc, 1.8 Santa Espitla... no

ac~bar~em

mai.

i s' han t'et tot.es aQU9 ata s coses, i vos les accepteu com

, trobeu estrany que Tània tingui l'èspostes
:Pe te s s

nersonat.~ s

els Quals fa. temps que han e s'tat don
Ho, no, el que passa és que el

dels censos mtmicipals?

s"hi haurien de mirar méa a donar
b6 donant... !es t

o

•

se

cond1eren emparentad

coses qu

a l'a

ora

baixes de:fini.tives. Q

,

de la tècni

com l'altra

~nt?

•

iu i esteu pensant q

amb la r.liraculosi tat
eu qu

II

coic

Oh, veuneu tampoc tots ens podem comun

sperits ni endevinar pensaments. només faltarfa ai~! E
tats per les coses qu.e

Si~lin

eón miracles vivents,
no e
.

Veureu, podeu tocar, Vos o mil d'altres, el Viol! COOl To
reu-vos, coneixeu gaire gent que faci els
:r~ia

&1

el Cant

yor Castelar? l

gai~e

que pugui ter el. Cemen

iritual. la Quinta Simfonia, el Colós de Rode

Familia, l'oli de -retge de bacallà i la teoria de la

Doncs ja t1miu explicat perquè els que tenen· convers

erits n 'hi poden tenir, i els que endevinen pensame

devinar. Amb l'ajut, en aquests casos, del fanóls aig
Ara bé,

no tothom que en beu obté aquestes facilita

elasses, amic meu. ?\fo us penseu pas que bevent-vos m
copes de vodca els de l'eltre costat ja us diran Que

tra disposició, ni tampoc us bo dirm ai bevent, passe

S'ha de t5000r el ptmt just. No s'hi pot anar barroe
aneu acabareu malanent com hi

vai~

acabar jo •.

si~

els

ls que 1'81 dir mal del vi els que no en beuen. Mai

a exemple els borratxos constants, dic els borratxos

què hi han els ocasionals, ela que sostenen que aqui

nal és beneficiós per a la salut i que allò que realm
el

betn"8

sense mida, a perpetu1tat. No hi insistiu,

la raó que un excés de beguda porta dificultats

d~mè

ques i econòmiques, però beure raonablement és posar

trober eA consonant d'un sonet, l'acRbament d'una me
de cases barates,

l~

mF11erR de t('car la barbeta per

la senyora, el cop de pinzelJ. just que 'fa passar un
a genial ,la troooda d'un impost nou per -el director

nacional ••• i és l'estat recomanable per a discJuti.r an
Notem, però, que hi ha

ou~

no es conforma en tot aix

i beu mite, conveçut que farà millors versos, millors

llors CAses barates, millors tocades de barbets, mil

imposto s mé s ben vistos. l ac! hi ha la falla. T.ambé
essa.!'

que

eal ser

un predestinat pe"" a parlar- amb e

no es gens :ràcil. Molta gent ho ha provat i per vodc

no aconseguirà

parlar mai amb el senyor Lerroux, per

o desconec si bevia vodca. Vos no ho sabeu tampoc?
,

te'I'essant saber quines coses bevia la gent que ha ting
\

blios per tal

d'~le9tudia,.

,Si aan'alant de beguda ho pod

millor ••• 'l'amnoc és 'fàcil que es presenti qualsevol es
esoerits que ja quan anaven associats amb la ,:Datèria

parlar-hi. Per això la meva Tènia que havia estat pri

la petar una estona amb qui volia, sempre és clar, qu
t:M costat regués estat o fos 1"119. Que no pretenR'ui

tu

de batxillerat t,ot.iuBt iniciAt posar-se en contacte a

Kant, un afeccionat, burgès amb el senyor Carles MarX,

tieta de poca volada amb Al~-Dabà. S'han fet~assa el

que ara Ja no paga ccnt:t'ib~ció 1 tot aprenent d'espe
dria parlar amb

aQuest~s p~imeres fi~8~

S'ha de se

pel"it.ista i t'han d'ajudar les tomes de 'Vodca i has d
manades de c<nrerea de

L'en

or a majo.l". ITo es pot,d'entr

dre discutir amb t'iolièTe.. el
llevat de ser

princ~sa COt!J

G~"an

Khan o amb el senyo

la tD*,,\,'s Tènia la

~ual

s'hs

car molts s ve.e:sdes la victòI'ia del vell Kutusov damun

no us penseu que sigui com fer una truitA a l,a f'rance

s com les que mantenia Tània, ni com les que jo vai

pe.,. mediació d'ella •••Mireu, a mi Tània m'ho deia que

taven e~erits i .io a Tènia no la podia contradir, ja
:ro dia de contacte

t ho vaig

~er

8t1b

gent del més enllà el reco

ben bé perquè ella m' ho demanav

ue el meu rus .ia seriA acceptat i que anava bé de vo
assegumr que aquell dia a cp.sa no hi havia

ningú mé

jo. Eren dos quarts de deu de la nit. A instàncies de

sar a la consideració dels esperits el siguent question

1)
2)
3)

Si els bancs estaven segurs

~)

Si creien Que el socialisme se'n sortiria

S)

Si s"mvien trobat

6)

Si trobaven just el preu d'un jornal de

.b els homas del senyor Lenin

paleta.

Jo no vaig sentir res, però' Tènia sf. Em va dir que l'es

posà a tret parlava molt baix i que en lloc de conte atar
ho faria a cops.
~egons

Tàni

Ch cop voldri a dir sl, :f. dos

i havia esperita aUé

signific

pre hi eê>ntestava

ue es oodien sentir de qualsevol lloc. 'No hi havia barr

fronteres aue impeclisaiI4 l'arri.blda d'aquella cops espe

meva bona

dis'008i~i6

ngroesC8dora. Hi l1aGroé
hi vivia

Wl

uella nrimera sessió n

int~i':fel--ències.

si,

al pis del da

ex-combatent aue 'Portava una cama de :fusta d

bans, no

erna amb sabbtes i mitjons, sinó un

tros de oa1, això sí, polit, d
nir son i es

sse.iava ne:l:'

no11, avall, el qual n
seva canbra.

Els cops

a portàtil es va.n barrejar amb els que donaven els esp

iMPossiblè aclarir si estavan content.s, si anaven o no a
si es podien portar diners als bancs, ai al social!

.

o no, si convivien amb els homes dél senyor Lenin, i ai
-

.

que els paletes eobressin el que oobravEB1. El tracte amb

rits fou de què donarien un o dos cops, p~n"ò amb lea int
del cois del pis devegades se'n sentien tres o més i ho
deixar córrer.

Jo s! Que em' vaig- desanimar una mica, pe

va dir, això amb tota

r só, que els e apa ri ts no ten

pa que al. damunt de casa hi visqués

tUl

ex ,compatent

fusta, i oue la nit de la meva urimera prova no t.ing
gués dedicat

passar l'estona passejant-se per la se

8

hi van haVe-r noves sessiona. Tènia em va fer perfecci

us dient-me que davant el mal resultat de la nit del

nost:re s tro1Ec1e s amb els esperits es f'arien a vi va ve
de l'altre ...

tat e

<:i, no 'Gra p

olsto1, peò

antel"'nir segons quines converse

rus pe

tertulis que teniem a

els l

Ib

sa, ai aquests no parlaven m
tra mateix tam

o ho heu observat que e. cas

tro

lant ea cen.j a lle tre s i no l'en teneu prou bé,? Don
esperits ami.cs
dien

Se!'

Tània n'hi havia algun aue costava

tartat9uts i més d'un cu:rt da 'PAraula

si,

~rò

de l1inatP,'e 9 tan amunt que volgue

devegades,

lt

,

,

qUfl deia les ro

dir': "Ara ban

M'havi

n

Al

jo me la creia sense r

cop em mig revolta

ver de pnRsar la vida bevent vodca per
mb les

aconseguir en

'ona pert dels dos
aaue1~

tenir

canve

una mica. la ve

istatR ò9Tàni

va començar la

hi b

~ans,

deacobrime

tenps i que us halr1en d' expli ca

ue he dit de vos sena

ue vos mo les hagiu dites •••

se"m ve plarrtar- al davant, 1 em va dir:
- Per què

U8

enutja tot 'això?

A mi no m'asn-sdava, no

UB

ho tinc (I:)

repetir, donar m

la 'OrinceR8 i. vaig negar que estés enutj at-.

Bernat. no em neguis això perquè mirant-te sé el qu

.a :fa molt tamps que ho sé •

..

- Pero ••.•

- Fes-ne la prova si no em creus. l ara mateix!

I, creieu-vas-ho o no, em

anar repetint 1e s coses

sava •••

- APa penseu que sóc la més formosa de Rússia ••• gràc

.ble de la vostra part però l'afecte que em porteu

lamot la meva pesona ••• Ara que un guariment de vodca

manera d'entendre la vida ••• Que el coix de dalt es d
que us plauria deixar-vos la barba ••• semblaries més

qua si Tmi em tiro al riu no em deixaràs negar sola •
pensat que em seguiries a sota

a~gua ••• i,~ra?

que el

ens t'eu guanyar el cavall nÚIn¡eo tres vindrà un momen
ran •••

Tal com ho sentiu, tal com ho sentiu, anlic •. Espereu-

Una de les coses curioses és que només em podia ende

ments tocades les nou de la nit, hora en la qual ella
vem la ració justa de vodca. Durant la resta

de~

dia

ber les meves trifulgues interiors segons la cara qu

molt bon endevinar sense cap ne cessitat d'estar abon

si,

sl, ja arribarà el secret de la 3egt>na part dels

descobriments. H'agrada Que tingueu pressa per a sab
de Tàn1a:
-

I ara tu pots, si vols, endevinar eJs meus de pens

bé. No, no en saps prou de mirar. Sembla que em mire
•

de quin color tinc els ulls i no pe r a endevinar les

so 1•• De què et serveix tenir aquests dos ulls tan g
més inèenc1ó al mirar ••• Aral

Què penso?

Ho endevinava allò que ella pensava, o ella per a ten
ho :feia veU!"e?

Jo, com· sempre, m'havia de creure Tà

hi trooova en mi 1

,as'tó?

no, no,

Amic meu, no em mireu ara••• Sabeu

res de c6mp11ments. Porto bastó perqu

més. Segons nuin

.

amb dues came

oostó. I,

un

neces~ito

s1 ja ho

ies per acanin

que hi ha molta gent qu

p.resent

Heu vist

l porta per

baston s tmldat s, peT' a enseyar.

l meu

oisàs i de

pro~et

s d

gurament, qu

mina.do:

un

......r-"o ho sé s

algun incrèd

ls b:wien fet

natur

tres cam

b

cop

nt

s d'una <1e

ls primers d·e dir que l

,

,vien de viure sempre

~·t

eos ••• sl, sóc d

teix:

millor sou del pafs.

Si

u:ria b8gut

i.

, hem de tenir e

&nt"

tor Ro'tert., un ab

~-ió.

nlD mestres ha

gent no
ml

Es

anat a e

trarca, un Ibeen, lm

Honturiol i. un Pep

tou\ aquesta gent i d'altra no se n'hag

mestres

U ni

111.:

•

t:res ni

tan

·nt

clar, home, d

a

1 diari ni toCa

poori

cu

qUi

iseut:1.u,
"
ib això

n t'e

squ

ls músics

u

otes que els l i t

de

ptmtu8ció, accents i aemè s

aticals.

• ,¿tlin litarat d

f"er una nota que duri molta
hricenta de 1.i teratu
completa amb tma sola lletra?
101m 'deu no'tes a la
m

l

al :fer la onzena

,
Un

vist en cor de

pianista, si ·"ol
at

VP

1

u

d'aou~ll

n

• Quin escriptor po

...
'

lletres to

teix valor. Una "d" no passa

i de ser tUla lidI', i

mai de, ser una ema... l un músic pot actuar amb not

.

,

g!'es, .cor:xees,que com sabeu son la meitat d'una ne

que s6n la meitat 'd"una semicorxea i les semifuses

tat

d'ml8

t'usa. !To, encara tenen més reetn"BOS els

tinRuts, ela

mols, els compassos,

diari, un Ui b

lUl

l'ebut de la Telefònica no el

ersones a coo,

mes da cent composi tors

co

r milers de pe

(?

ue hi

ata Ha.ior1

més gen

s, sonates, concerts •••

e e 8C'!'íu aue paa que fa

fe!' música, no. l qu

na ho prova aquella dita oue

sah

nir el titol de tal ha .el 'havl
ml

S-abeu quan

l cantates, motets, fugues, àries

està a ~' s'ba st de tOthO'U4,

bre i escrit

comaabeu hi ha

Quin llibre ha :ret bal

•

ardane s, havanera s, pav

é

:1,

le s quals, al mate ix tem

com unacobl.9 en temps d

s poden tocar

1.e s

tra, lea ha de posar una darr

o

ua àues o t'.

cla~,

de aemi f'us a a en un 1rista

siC por executar una pi
pot migpartir cap

s

.. ..

un

t.ingut tala criatura

llibre. No ea parla de fer cap òpe

perquè és molt més dificil

'l

ir criatures, pl

escriure llibres ••• M"agrada 8a~r que coincidim. l
,
que pensen e~8 que no
plauen. Ho vaig tot8èguit

mèdium o un mal mèdium. Vos em vau caure bé d'en9à

è 1 per això us 'faig dipositari de les meves me
us he endevinat una pil,

pens amen ta perauè de t

:forma esporàdica em !"evenen

antigu~9

Uo, ara

tlO

facultats, se

bec. Jo em penso que és cooa del temps.

vegada a l'entrada de Primavera m'hi he trobat. que en
No ho trobeu massa est:rany, amic.

saments.

No és m

que un nisprer que ha estat tot 1 'hivern sense dir re
oc de n:lspl'08?

temps e 9 'Dosi

Ja no, anic, ja no.

des de 'to solen sueceir en aquest pais a l'estiu. No
,

overn1 ja no m'hi fic • • • •

ui

:f. aue n'hi

vaig.

'nsan
VI.

ha o

s fiqueu soVint amb
'nsen mala'

ho sembla per a segons qui,

:d.n. A mi. j& no

t :1 d'

rò jo us dic,

foteran de gaire. ROIle, també

ue la ~ent no hag1l9S de donar tota la raó a l ' oposi

manera jo tota la vida n'he sentit a dir mal del gov

thom no. En mani de la manera. aue es mani sempre hi h

n'està content ~ ja se sap. Ara, si hi ha més descont

tenta ••• Sí, ja ho sé,ha tornat a sortir el govern. D
de govern,

qUEt

1B

~nt

no en perla ni en bé ni en ma

ré jo •••

b tot i que tio sempre estava disnosat a ser l'alia

de Tània haver de conV9rAar sempre amb esperits russo
I

asea bé, la veritat.

Rren 1.ms e,apeT"its especials,

entats i tot., volien seP.'uir mAntenint el

,..~

oue

da. l segons ells deien, si bé en el lloc on actuave

hi havia la diferència de¡olaa8es combatuda pels ana
als nobles, se'ls reconeixia la condició de nobles
gut. Es ela,. que hi ha coses
rou bé, entre elles aquesta de
s ol:Ire tot

e Jo ni llavors ni ma
~a

diferència de cla

a1grat sentir-le.., aue sanell.

tar. Il.1uaions

ves?

,nt pogués

No, amic. Si bé algtma vegad

de dir: "Ara han dit això o això altJ"8", us

888

ro

1.

jo sab:i.a llavor. prou 'rua per a entendre" 1, em Va

- El senyor Lenin ens ha ben fotut.! Ens ha tractat

a Rússia no tots els noble s eren oom els que explota
ro~s

i embaras.,encanper'oles.

ma~i

Algubs, com jo

tir amb els pagesos
de casa, i totes
les pageses jo
.
.
meu es van casar sense la meVa iDtervenció abans o

t'rimon!. l això el senyor I..en in no ho va ten ir en c.

que actuaven· en nom seu. Jo puc dir que era tan rev
e~

senyor .I.snin, però

e1~ h~s d' aquest sen~?r

no

escoltar ••• T tinc solucions Jo per a moltes cóaes.
meva actuació no pot passar \13 set minuts, però int
•

~ •.ací

ho sabem 'to't, que hi ha molta gent que

lem-ne. Quante s dones hi ha que treballen? si es qu
011

tanta :feina diuen que hi ha, hi hauria mol ta bom

treballar i que ara estan en atur. Això,

pel~

un cos

'iots b!mvolgut prOfP'esear. T sabeu què ba portat -e

soJa persona :fa anar vint,
via d'haver

tm8.

cinqu~~ ,cent

te.lars 1

al davant de cadascun. De la mateix

hi han màquines que porten el ciment :fet restant t'e

de manobres. l les computadores, què? l els tractor
màquinos que seguen, baten i ho :fan 'tt>t, què? l
intervenció de peua h~"l9, què?

18.8

l us penseu Qu

•

bon gust follat a màquina que quan ho feien peus hu

Jo, per si no bo havis entès bé, ho vaig :fer

corro

- Tània, mira. què ha dit aquest gran duc •••

T aauell gran duc va dir, ja amb Tènia fent d'escol

- ••• Són faves comptades" SenYora, si els meus Duntà

tinguéssin en compte. Quanta gent treballa en un pa

quinze milions? l quants parats hi ha, un milió i m

mes que clara, olar1ss:l.

els <pe treballen treba

•

.,

men:yB i ja no tenim parats.
milions que cobr:l.n i

ml

.. volen vostès,

.e

milió i mig qUe no? Es oobrarl

ys quartos se

però pe'!' altra part, com <:pe corrir1en
,Y'oe ••

limito a dir-vo

No hi esteu d'acord, ja ho vei.g. Jo
eions
CiODS

os

ja no ne cessi. teva anar a pl

dcne.des per

..

abat..e!'8 ni dentistes.

ra pogu6 dir

ero

,

- •.•. i penseu oue s 'ha el
pas portant e

.el

l'

temns fént vida d'

perspe cti Va de la durada

aque sta vid

tT'eballar, festejar i

r

llona, un sospir,

cara, és un autèntic vol
ho veieu,

et

ia,

n.Y' ,

el diari, ne

sava ·de

sot' no m'
dolen

ra eo·

Tan1

iOO

t

No menja.va

~rnat

ho diré jo, c0':O veure un

.

l"flir

aquelles conve!'sea l i
.r-a'hi i .ia no

-~lamellt

va. f,

-

converses arrib

S8'n

bevia vodca 1 discutia am
• Jo li

• l

11

de ·doDa. de p

, sinó que j a hi parlava

l no 801s

s

dèria d

s, sobretot al costat

l

'.

da

, però

m':ll.".

-

re e

di t, no, que a mi açuell seguit

us

1

st delit d'est

us servirà quan sigueu del
, de comprar

ue

lm

coses a'una Vida Qua dura tan po

arre.glar bonauen't

f Que

, s coses

actua ai ó. Aaue at

t minuta que havia de durar 1
,.

osS1ble Que

un esner1t, i rus. E

n

i~,

allò

revelació •••

,..its m'han dit que ja

tips de parlar ells 8J.là
.,

i jo ací, qlE la cosa mi

jo me n'anàs on ells són •••
- Però •••

- N'o, tu t'has de quedar. No és pas com tirar-se a
m's em

SSP

una mica de greu anar-me'n pe rquè allà p

vodce., però beu-ne tu, sents?

A rú potser aquests

ue encara van a mirar tan prim potser no t'accept

que et quedis per a parlar una mica anb tu quan es
de sentir la meva gent dir mal del senyor Lenin •••

sl, vaig quedar sol. l encera .que sembli estrany v
Recordàvem de quan ens

~

com ens haviem estimat, les coses que fèiem, les

c

Tania auan ja no hi era.

niem ••• Em va dir que havia estat amb el

senyo~

A1e

princep, i amb el senyor Pe1strussov el qual Va te
gria de veure-la i li Va dir que aix! que
a mi.

po~és

em

Em va dir tamb' Que allà no hi havia vodca,

no en podia beure, que ho :fes jo .•• Era T~ia qui. ~
vaig crem-e.

Que com vaig acabar?

Misèries. l no

o s6c, us ho puc assegurar, un esperit vestit. d'ho

potser algú ha tingut aquest privilegi, no ho sabem
coses que no les sabrem :fins que siguem on ara és

veureu, hi ha coses que.no tenen explicació honest

neu que, de cop, un ciutadà que era com els altres
puntar i ja no té aturador?

Agafeu el cas d'un pi

ne un entre mol te, que fa el retrat d'un client i

li diu que entre el quadre i ell hi ha grans dif'fjr

tor, que en aquell moment és un pintor de poques e
no li pot dir altra cosa, que potser amb el temps

assamblarà o ell s' assamblarà amb el quadre •••• I, tot

men9a a fer retrats que arriben a estar millor que els

Què me 'n dieu, d'això?

.

,

Hi ha o no intervencio extra

Oh, caTai, s'ha d'estar a les verdes i a les madures.

hem conen9at fent pals f ganxos. l tots els fèiem igu

dia, a un, a un sol, li surten uns ganxos que fal fere
fets i feia poc que els feia com els altres.
met~s,

',donc

i els poetes i els negociants de bestiar que s

dels altres?I els tenors, i les dones guapes i els ca

88wlga cosa, hi ha o no intervenció de l'altre éosta

dubteu però jo no us puc pas dir una cosa per l'altra

aig venir molt a menys amb la desaparició de Tènia. U

dir que els qua"'"tos que ens t'eu guanyar el cavall núm

ven acabant, i, amb ells, l'existència de l'aiguarden
Rússia •••

o et preocupis, Bernat. Diumenge aposta al cavall n
/

TOS

direu si no ho vaig fer! Era un cavall, aquell núm

només el feien sortir per

fe

bonic. Gairebé era se

:rrer d' arrioor, però era un cavall simpàtic. Dltra aix
Va .'manvar una cursa. Ela al tres cavalls, segurs Que

sempre feia tard, es refiaren i perderen. Al' altra c
ria apostà pel número set i perderen ell i la maj oria
tant algÚ provava sort, però el cavall número set no

Això sí, sempre sortia el 'primer i aguantava un córre
la cursa

p~eseindit

de si altres cavalls li passaven a

no. Que per què es mantenia en pro
bava

a un cavall que

darrer? Oh, veureu algun hi havia d' arril:Er dar

ja se sabia, ara, que hi arribava sempre ••• sl, hi vaig

l'efectiu que em restava. AJg6, al' veure-ho eGl' v.

i

- S'ha errat de númer-o, senyor. Aquest cavall només

.

vegada. Els altres, segurs que sempre perdi.a,es van
Podia

por~1'"

la contrària a Tània encara que se m'av

núns!'O set perdia sElDpre? .No.
rime l'S, senyor 1

- Avui ar1"'i12r

- '..-.II1e li so bren, els diners?
o. lle 'n falten.
e no vol avisos, vost9

- Ja m'ha avisat, senyor. Però el set guanyarà la cu

"·s clar que guanyà. La cosa de la qual tothom es fei

els altres corredors juraven que el genet del cavall
donava J.e s ordres e n rus.
Si joh

;t

pogut apostar més diners aque

dia m'h

nari. Ho'vaig dir a Tània, i ella em Va dir que a la
pals els quartos ens havien pujat al

c~ i

que l' hi

tot •••

- c;1, Bàrnat, uerò quan se'n teneJ:l prous se'n tenen
gent

i en té prous ••• Jo he sabut moltes coses ara.

que al tl3U pals els 'operaris no en tenien prou de se
que en sol"'f.:ia

lm

que despuntava una mica, s'establia

assava d'operari a burgès. Es Quan es Va inventar a
més ser un petit arno que

'lm

gros mosso. Van ser moJt

que van pe ssar a oorge sos i fou, aquella l'època més
teva •••

Si., ja ho sé, Tània podia anar mal infomada, perç, h

nir que s 'hi afinava molt perquè no em negar. que l

molts operaris va ser, un temps, pujar d'e'stat, teni

platja, portar barret i oosar la noia

~.

Avui, avu

de molts t'abricants que han o:fe'Mi la fàbrica als op
no l'hi han volguda. No volen

maldec~8

en cotxe, té

pararia.\fa a treballar

avui •• Avui

la casa plena d

domèstics i compra les coses que anuncia la

t~levis

no distingiu un operari d'un burgès. Es més. molts

n a er"sr vestits d'operari ••• Oh, mireu, potser pe
rada de t:M.lita que no se sap de quin costat

~s

pot

temps. sempre han estat previsora
els burgesos de c
,
.

vos creIeu amb eleccions ••• Si en quatre anys, pense
,
ho fan
s vo'ten els al tres i se'ls prova durant

,

tre anys. l si ho fan tots malament?

Oh, és que el

ban de :fer bé necessàriament?

mireu~

ireu,

jo' tam

I

ves idees amb això. Al ministeri d'agricultura 'hi h
un pagès, o dos; al d'economia,

lm

ric i un pobre,

treball, no falla, un treballador, a sanitat un
a obres públiques,
ria d'haver un
xements, c

paleta, a comer'9

lm

,

manY'~

un

~la

comer~ia

a indústria i un pescador a J?9

dubte." una tOOst:ressa de casa ••• a justi

t1 cia, un jutge. Gent d'ofici, senyor, gent d'ofici

les fàbriques, quan anaven bé; hi anaven perquit les
que no sabia fabricar?
rober?

Es que vos us deixarieu afa

deixarieu fer une

~

negociant de bestiar que mai n'hagués fetes cap1

I

un malalt a la familia, oi que no el portarieu a Vi
tanquer, a un salador d'anxova

8

a una telefonista?

caixa forta, nomenarieu caixer a un practicant del
si, tot ha vingut de que Tani

. va parlar de l' are

del nostre pais a :tenir di~!=,rs_•••Es que ara ve, la part
de les meves nemòries. Jo bavi,a ·dit a
nyar al

'C. avall

Tàt;lia que ,tornés

núm!JO set i ella em va
retreure
lea gan
,
"

ne!"s que tenim a casa,noat.ra, i, pensant tenir, jo i e
po:t de la princesa, ho ,vaig deixar tot a la taquilla a

oavall ••• s1. Va perdre. l va com.en9ar el map calvari •••
Ja t'eia dies que
el porter . em deia
que no ea podia esp
I

~

en realitat qui no es volia espers-r més era el propiet
I

•

_

•

.'

Jo ja li deia al porter que per a viure
rolls

enaquell pis,

e s 'hi sentien, i amb un coix al dam\1nt que es

nitS, s'bauria de cobrar en lloc òe pagar, _p~rò e~ .. port
nia que ell tot el que podia fel' era dir-ho al
propiet
.

si veiés que el pis no es llogava potser s1 que es dec

gar a qui l·'habit's...

~

No us puc pas dir, si vull dir la veritat, i la

di~,

s

cent ofici 9 aquell temps. El que a1. vaig fer fou cent m
tinte,s per a poder menjar cada dia. Tenir gana,.
pritmrs dies,

~a,

e

fer' qualsevulga 'Cosa per tal de fer-ta-

Si no reeixiu t'hi vas acostumant i

t'ent~a

et fa indiferent al pas de done s mudades,

una tnena de

que t'empe

rrers, qua et trep:ttgin o a que l'autoritat et faci

pa

tancat per haver-te apropiat d'un meló el qual potser t
gués venut

la pa :r-ada on. el ten ien exposa:t. Llavors co

via ni tenia domicili m'era impossible posar-me en

cont

nia peT a demana.r-li un cop de mà en la me~a. ga1do.sa a
clar que vaig pensar amb els moovings,

p~rò

aquella ma

nada per la manca general de oalories m'ho impedia •• ~As
'banc, dieu?

En p,..ime:r lloo en l'estat que em trobava s

entrat segur que no n'hagués pogut sortir, sobretot s

gut de sortir de pntSS8, i, en segon lloe, perquè els
al tre 8 m' han fet sempre un

ners.

r"U'IUB

cte. No hi pénsa

Mireu si no hi pensava que un dia deambulant p

sense saber on anava, vaig veure una cartera al

•

1111', 'Vàig mirar l'interior i hi havia dinars 1', a

talonar:La de xe es s.ignats en blanc. De moment vaig pe
1 nrooietari no sabia e

qu

'n nodia qu

ue

hi tenia a n'aq~el

algun, que tant l i feia sostreu

tre d'un mercat com els diners per a

. r • •pero"

,i m'hav

Dv,

comprar-l~,

tot

lc

no eren meus, i tampoc m'hi passà

\I

llavora-.~ •Que

un ca

tifica moltes coses? Tot el què, valguen. Que què vaig
vaig portar la carter

la pr!

a

comissa~ia

de pol

veura.
uesta cartera - vaig dir.

- He trobat

- Deixeu-la.
- Oh, no

i passi-ho

pas vingut a ensenyaI"-la. He vingut a

pOl..

•

- Alto, amic. Hem d'informar a qui l'ha nerduda.
s igual, és :igual. Passi-ho bé.
Un

moment, un momant. Hem de mirar el contingut. i s

.

..

.

d'e quan la cartera es Va perdre. Veura, on viu, vostè

è tA que veuré on visc jo en

ue hagi trobat una

portada!

- Miri, a la policia s'hi Veo no s'hi Va. On viu vos

- Jo havia viscut
jat•••

carrer tres-cants-tretze, on pas

,Ta és tenir Ranes de viu:re viure a n' 8o~est ca rrer

-

viu?

- Doncs ¡;¡ra ••• ara no visc en lloc, senyor.

iri, ntir1 t vostè no es mou d'aci fins que hagim l

de la cartera i ens digui que no hi :f'a;lt
- Oh, ja li

~ic

jo que no hi fal.ta

r~s.

res, m'e: t
•

.>

Ei, aJ.rne;oys

bada algÚ abans que jo i hagi fet 'rIs
, de part de l'ef
.

- Vostè l' ha oberta la cartera?

i, senyor •. Si no hi
gues portada?

h~es' Vist res a di.ns ee. pe

Què n'baguéssin fet vostès d'una carte

vostè s', esper'; 1 si mentre s' esp~ra vol

, bé,

- No sap pas el favor oue

guèS donar quelcom ne

farà!

l si j~t So?Jb el

sucar-hi, encara millor.

El policia em va rttirar més que de co stun. Un. temps j
•

P

•

•

què m1anava a dir. lJ.avors vaig tenir d'esperar que

l vostè, amb~' aspecte de passar gana que :ra, ha: 1

-

b diners a dins? Amb tots els diners a dins? A veu

uides, senyor.
Se

n'assegurà posant-me les mans a les de l'american

pantalons ja me les havia girades al revés.

,So~1 un

senti rcom telet'enava, probablemen:t al propietari de
,n

VE\

tomar a entrar.,

Senyor, allò. del cafè, ja hi pensa?

- Ah, sí t el cafè •••
portà un got de plàstic blano ple de cafè i unes

la manera que vaig enveatir cafè i galetes, aquell h
nts, deixà de ser policia.
- Si voleu, us en puc porta r

,mèS •••

- ;.>i ho feu us portar6 totes les carteres que trobi!

- Sl, ací mateix davant d'aques
- Ja ho sap que ac!

~s

casa de les palme

a casa?

Doncs es pari una mica més avall.

ms' igual•••

on viu vos tè?

nyo
- Ui,

olt lluny d'ac!. No s'amoïni, no s"amoini,

es hi a

cafi s que 11

e

- 'De ca

cap meoel·S.

,d

~.

sigui. fo faltava

rri dels i

braó

iba

nt.
ca a

1 d ixo

Fa e

a d'it lià'vo t

i

Just.
quatr
o que diuen q

6n.

n

s·

~,

i torn n i

l

anc r

no m'ho

v r-m

avi et 1

que

vui

t

v

ceept&

aq

,

1

vst.ra ••• ~•
alb

t,

.o

VOl'

ei torno

tro

vost' ..

p !'dI'

d bu

anav

cos

és servi.

'atif1~

t

i prou

to na

r

absol¡Jt.8 . t

sé que tamb9 di u blau

j

i

it lians,

1

ho f>

- S..l.

hi

",'

l

ca tera i es torna,

er

a

amable.

ue no

, si

s t

q

. nsava u

i

ls quartos, vaig .ent, vaig f

a cas
:1

é8

ba un

t

d ls din l'

(fl¡

. atif'i cació, tin

a:r--ll1, n ?

diu

et on

ja he vi t

oliei

r no l'h

ot
e

fet. A

l'lo

obrin

e

n goci de trob

fan

b r a l ' i te

les pren.

ar

'hi ha d' spec

salts, homè.

mil'

l'

s

t-m mo t.

!ac l'tera , m' sgr dris mo

,. òri s

'ca

a va!

vo, 's clar, no hi vivia al barri d ls italian , n
1 en

e desha i

1 ,

ho bagu' s sabut qu
qualls nou ca:f'
a l.ma c

ari

aq ull

3Ilb

la

t d'
ome

parc

aguia, llav r

s que vaig p

policia. 'lai

úblic.

d

a co

vo tar t.ma es

n

saltant i xi c1ant i

de criatur

!.Ss done s esteni n roba de balcó a b

Sl, tenia

:t'ri.

d 1

1 dia

posant

,s

gués

~ aqu

ra a la nit,

olts

p odies do mir

als

njat, i
pels

11

no

i lor

"br'e

guerra.

o di u?

ol

t rrat

T

gro

Jo no penso pa

t.

onada d

pel mig, n

mireu-vos-ho e

asp 1

r

el

n

Vos

mu l

ostr

or!

f

rt

enat
6u del

u

J , si, amb

eur u quant

h:hitant

,òn co, i .Andorra, i Alba

! l

noo,d I n

tió,

r can

~l

es.

rreglar'tot?

la1. Oh,

:fred que hi f

l' naa

ixò vol dir

fi 1'-10 e

is'

U

enisco a ho v

u

d

i

interro

m de p nsar i

és

do

ls bsnc

r an ven a tant

ot

t

p

Heus-aci

•

n

que p rd 11enc91s.

molt te p

tot.

canon

av

u

posa trist parla

l

s,

,

g'..lt

ta

p1tj de.

gu

aviat. Algú ha dit que

pro

s

hi
8

i

fe

oc t

unt ter a

bli es encara no h~ bari 1

gUia f

i

h

o h&vi

i

m'ho di

te

caf'

sobretot

tre

que 11'"

es ocup ta. Si :feie

dit' rènci ••• o" d

ir

l

l'dé • Al par

nt

el valuós a:ut

do

'bIic e

dedicaria a trob r

policia.

ue hi

n

pass

met ien man" .r uns die

comissaries

Al p re
i

l t

un del e rre

t

i fos

06,

o el

\mS

que f

transit

d)~_u_g

b

nt pots

ccionar pr u bé.
vulgueu, a

art.i!'

d'habitant

per u

,

hi

..
al." o.

via

1, alt s vegad
e Casp

m p l'du

ha molta diferènci· a dir "Nol li o a dir "Com vulguin
Ta bé sé qu

vos no us Vau mou.r
Fran~8,

de conc.entració d

cà, foren,

er a molts,

a:r- bé, no?

ue ea

H

,

us to u's

la vi 8. Vau ~ r

d

i això que e~ n camps d'un

ls camps. l a la vila

t.mS

fer

erra on s'hi tiren tante

no és 'per

8

tg& us re cep tà un eny

b ldat i el

l,i vau

queixar-se.

e l i t , i fi ieu

rector i vicari amb el vostre pare ••• No, no, avui tO

us ho havia dit abans ••• rens

,p nu••• ·o ta

Vau trobar gent que us va don r la

era

nt d

l pass

dir: I1N'hi

pos

ctam n't, aqu 1

tre

el deleraven tr

die

bl..

VOS CB

~

atiu

.L.8

..

mar

b

caure

8

oea

r~ba

Carn val qu

i un gov rn, del

tres di a d

ieu que el senyor FI- ge

per

st

C

o pot fe

això?

a tranqu1 At.S

8l~ò

d

la gen

dioactivit t d'nna

la

l'aigua. Oh, jo 'he di-t el s nyor FreO'

er a.

No ho sé si al sonyor Carr.1 lo 1 'hi va. mas a bé f
atre

que vagi ro s

bé-

fer-lo a altrns

joves que potser no han estat a
l~

'j

guel'l"8 el

Vt:Il

t eur

t

,

disfressat mai pera pe

a'h

T

festiu. Allò eY'sn

amb això coincid6m. Tant com no vin
gui, que dsclar1

os n a

u

osi al mi pf

ca ve tè em

arnaval , a n'aquel

eci Ollats a

governs qu

ort ....
l eal i

l vos" u re sp 0001' :"D

a:r:

mà pr scindint de

la vostra vila ••• l vau canvi r d' ofici tre

l no us' voli n fer

tat

e

mp

de la 11 i

ela", s 'hi f"ei n moltes c ses ò'

tat a punt no ens l ' 'hagué s810 tret mai

z- C

fil ,

d

t'er- o.

l

Carnaval••• E
gat ••• Si

1

e

1 gov

rn Va , i

Car a al

ol dir que no 1'h

tr ure. J

m' nte

r ant

ala nt

os

u, ro?

s'hi

t ne

deveu

lt

nia e

o,

i

ce

T' ia,
e

EI

fet e

l

c

de

discuti n

S

~ou

. poo
po~ti

e

ib esp rit

a

p

de

,

eo

l't.i 'ri

a ta l

unt

a qu

àlep nsi

ússia ••• ,1

jaI'

s re
lions

El

11

r

s dels j

ón. V

de

f

I al

nO,.I'lAl'l1P.rica1ls ela

u et no

ricà

Ang

te r

r par ar anglO, s
e

nt h

eu
+..e

un

com

P

1"

estin

tde

ci

e

ho tro

'esté

. gió ju v

ls a

in

ol'tant.
• 1

l'bavi n t

és o un
ctada

qu l digu'

g

ls

a

'ba

i

Pa1est:i.n
olt

eabada l

F

la l

c es

glat r a tenia
stina

B

als tUl'cs. P l'ò no ho :reu
olt

ci

• riur

n lt

gió Jueva ••• Això és

u,

'

l'ien

l ' n o parla'V1

la

g

lò

la

rvió a

~.J:I11nnlD,

?

art

1 sen

in, qu

er què
na

e

el vet a

b
l

l'

. entav

tingut m~s

h

call9.V • TO, .'

lloc, per

gu

u

saVa d

11

D

n

li , 9

durant la gl1 rm. lleui é
d·.I·~th

.s P

lin, igu

o

ieu f r

el s u no ,oiï

da cost t.

de

...

8

b u

l ta un bon eo pany••• Si

di

'l

erson

t na d

u

tu

s

h ~e

fi

no parlar-n

v

;:ll'[IR\'"

ali
eo

1

si, si,

ot

001, a

to

n

po ·t treure els q

ués·

ny"

ob

Q

no l i

tot perqu' e

pobre

bi bavi

pa.lestins que també n' ren.

i la. c

gut d'arr glar entre pobres haviat ho bagues estat,

hi bavi n els jueus rics els quals anaven aCODSe

bres que s' anéss1n a.fincent a P l

an

tina. Anglaterra

rada de maldecaps ja que

ra partidària i protectora

àrab:), i els àrabs deien

u

dei1l8t . a1est1na i que
àrabs sabien qu
i

ue si tot

ls jueus :feia molt s an

i se n'

vien

ón hi

escampats pel

tornav

lansnt. l ja hi

a P

comen~a

ua no en volen

aD

t perquè s

hav~en

aniri~n

e tina 198 cos s

a hav r batusse.

vint m1

A

a soci

pre>pos n un p' a per a

~tU8seS

entre jueus i àrabs, però aqu sta no s'hi avenen add

tina 'a s va i que si molts paisos s'han fet notar" p
sat jueus, no és just que ara aqu st
fer, a cas
seent

es t'i uin, tal

s va •• Però els jueus pobres

uan cinc p

e tà conven9\lt q

sos
el

aràbi~

ón tossuts

daci aixen invadir J

JCèrcits musulman 8 es passar

jueus de Palestina, pll'Ó es descuiden dels jueus rics
enyors Go1d

'.

l

té

Sé"

va a A' ica i en to

oc un fèt remarcable.

an s

b av

b vint

ue els à

punt de menjar-se tots els jueus, i la cosa s'hagués
algÚ convenq
alto el 1'oc.

la Societat de
'us s8mb

8:i

'8n

acions, 11 vors ja O

a durada d'a uel1 a

:fan bons i el senyor Ben Gurion es deixa de llar

c

ra la vinguda al món de ~.'·:tstat d'Israe"l. Costà s

grlmes i moltes bombes de mà el neixament del nou E

r

s fa un

a establir

llei concedint a tots els ju us del
Israel el

ón

usI passa d'un cens inicial

pocs anys, a vora els tr s millo a. L'allau d'immigrant
un mom

t donat a Israel s'hi parlen

nova Babel, però el gO'Y:Ml
Estat a canonades que

ueu diu

ue si

1 mmtinguin,

P 1 stina jueua i
1",

le tina

u

baguer n

ls ju u
co

te

rics i

s

,

rolU,bint

s

e ••• Uo,

'0

ju

.

inions no es vi

,

ie

s no anui

pe""

r uni

sl,

a

nt

te

e i

1

t:fne,

o a una pa t d

.ls

n

t

l'

r

rritori 1 ••• ambé ha tin

18

,

s

•

p ro no

8

uguin veu

a

e

cas

nya, e

US et

ib bo b a, i d'aqu1 n

;'"as~~~~

f¡

s s gueixin v nent
b

i

t o 1, teuiu
,

1

el t n n B '1

al'

t posar en

ls eonfid nt.s d

dit tot e

s'ho

r • .,. í, hi ha

,

v

u

n palestins r

e hi

pale tin

. s. p . e

fn1ó d'a

l'

gons

u.

d'acord, el

car

cet

i~

unions ,

di:rleil que

ia molta i .lusió

, i ha p

sen e

:re

el

1ngÚ.

1

la e n

vi

_9

in part de

va, no te

a 'l'ània, pe:r-o tot

~8tat

é

pobr

arlant anglè.

or AI' f' t n

1 8

~o

ls

gong ells Pale

n

e Londr

e

és in

b l' apo tac!

. .. i,

oldats àrabs

r oficials que

,

e

ueu

ofie7..a ls

al" biqu s, i

quan elB e xèrei ta

eria deLs
olt

s

a

del 7 ••• sí, hi

r, a

u

tant,

n tan

e

fugir ja q

r n de nou 11 nqer j

ha fet s

ue han arrib

ls

ls seJ¡;ror1S no

i

l

, l que tirar canon

he breu que éa mo t mé a :rà eil apren

ónvoa

tanta llengue.

1

t oli

d adeixin de
t e nv

8

8

ó. "",,stà.
l

palestin

l'ira

q

va

bon preu i
e

a ib e

v

reivin
rit

1,

ren quan sn

por

dei

t em

t

boi

bo

env

~n

,

iu

,

, un

. aris
s nt i

que se

o int com

nteni
a no

erdr'e la f

b

s

11, i qu

pot er no

f ns ar

i

11, el sen or Adolf,

q e

1

... ~1,
t

e

8

qu

1

:veu

a r t f\l b :rri d ls i

ni

v

no hi pot pas viure tothom.

Vo

"no viu

:red

lloc, i·

i

v

t.

u-

qu

etè

r

,

a

d

u

c"

li

-

le.
andar

ort
'h

. u di.na

l ntia d dir-les eo
di

aD

tot

ts no

s, senyo , s '

s e

s bi

tsar

ca tara.

O ,

sde

p

i

-

baq

gu:1

liana, no?

:l''':ri

.' n . viu al

1 s nyor d

/firi,

reb

8

n f

deia

-

'

a

et

5. ro

s
- p

'b

e

eria

er a fe .

i

n

o

un

rieans qu

rre

itistes alem

sp

de n u

d' 'ur
1

n

int'rp

ue

ell

n

qu

l'i

hi he e

ns un d'

ci

i

a: b

,

mig d'un bata ló d

r

o1'ten s

1

l el cas curió

t

vida qu

hrer, tam

l s n

.j

r

ot po

no

c

t

que hi

la

it

oun

ie,

gov rn

qu

sigui man

dolf".

pel senyor

r

n sigui

a
d

intèrpret I so q
,
ssia. 101ts
tir

diaeió

r

P

, con

•

n d'

só.

~

far
f

v n :n i s

cue no ." u

t

iri,

nI'

e1 • • •

pun

te !

d

,

rd

rinc

ny: r. J

~

·t

vi cut

a pri

b

•••

u

, no ho

11

l

j

tà bé qG

?

u

i

tota
-

Ja

t

s tat

t

a

r

,

u

iu

viur

i

t

n a u

i p' to?
no t.re

hi viun

poc

1v1 • l

no hi

ot v

.

p n at •••

-l

roine

8,

o

iu?

la

obr
n

t

tU"

ol

y

V"

•
o fugiu d'

No fujo

d'est~di.

•
J.,

o hi er ••• Va t,' 's af

anj

cavall '1

s

cu

:tudi, h

l

ua">li

r

a
vor d'lm e
Alt,

r

a l'

c.

tr

t,

, 1 aqu

~all

i"

va dir qu

p.ritat.

e

1

-"-1_".--'

1;1

tei •
_ Va ser

1. e s de l'any. Ho recordo p rf. et

ent.

tra cosa, aquella, que una i~tervenció d'algú de l'a
l recordo que vaig presenci.ar que algú apostava pe
i jo li vai
~

preguntar si els

cal~ava

tots •••

"8ra jo, senyor. Vaig ser l'únic que hi vaig apost

- Valga'm Déu, vostè?

olts pocs diners llavors. Veig viure en

- Oh, tenia

lla aposta, fins que un dia vaig volgue
i ho veig perdre tot ••• l
- Sabeu algun

a~

apostar pe

•••

cosa de jardineria?

No.
- De servir a taul ?

o.
:'Ja cuina r •••

ocI
o

es

e em pregunti què sé t'er perquè no sé t'e

sabia festejar a Tènia •••

s igu 1, al

na oosa t obarem!

Aquell senyor era ric de debó.
convertir

:feu aprendre de c

en el seu xofer. Quan sortia engalonat,

plat i botes de cuir, les dones que em veien ensaliv
he dit
done s e

e no fessiu comparacions. P rò a mi m'agra
1 'ssin. l a

portava al costat. A cas

' is t

iM li agradava. Aix

el senyor

T

odrow vaig per

mau apocat angàès. Tot "allave ~. Que bonic hagués e
llavors un " he andIna

Sabeu l'anglès, no? Us ha s

eT' anar 'fent, ja ho veig. Ben segur que en podieu
rof'it.

Podieu hav r t'et carrera anant

o a Austràlia on tothom n' hi

f~ ••• Que

8

Anglaterr

us agrada més

la gent que ha corregut molt quan hi arriba diu que
vostre, cap?

e és bo 1e estar en

orat d'un roda1

en

orat de Tènia.

ant com l

vaig tenir a ella ho te

l quan no la vaig tenir hi havia el vodes del qual t
enamor r perquè em permetia parlar amb Tènia. Un s'hi
bar,

a us ho tinc dit, per a entendre-ho això .•• A ca

odr

em tracta

i allò e

n a c

permeti

ània. Jra l'únic
tar sobri.

Aq

i.

de

passar,

b

ia

feia us, ja

e

lles hor

l ca pany vedes, unes

de cant cte

lla per

rencke:::ll' anglès. Allò va

quejar-

amb esp rita

or

e ela altre

b la meva pri

erm tre a la princ

mericans i em vaig assabe

tornar amei

f,

a la setmana

altell coses del món que jo no ~ab

servir pe. a saber

roje ctes d8

Jn di

l senyor

adat amb e l

ilI, no ho ,sé jo d'on ho treia Tània. No crec que ho
/.

de e

d(aque t

dos personatge • Tinc de creure que h

q e es :fiquen a
vors c

Its lloc

renia les aix cades d

hi h

del par

roat

de la meva im

fets que ho contrad ixen això. """ls dels cav

tres i, sobretot,

sob~t.ot

no

at t'iaic

ra

taul

otser tot eren cose

vegades penso que
r6

i q e ning6 ho s p ••• si, p

1 me

fi del senyor

ca

~ussolini,

1 del cavall número set,
Tt. ••• 1 de

rc a No

que jo no en sabia res. Com

de la retirada d'ambaixadors d'Espanya decretada per
dels esdevin1ments d'Ongria, ni del nomenament, pel
més anys ha governat a casa no tra,
capa9

1 rei que ara ten

d'haver inventat totes a u ates coses...

n tant llege ixo e I diari. V
con ixer.

erò bavi

voli u que 1e

p ss t

sab6s l~s c

se

11 gin t e l diati qu

mo~ ts

es

a sl

anys sense 11egir-n

el món?

senyora de la casa

La

plavia de tenir

eia molt.s bons papers.

t'1

xofer tan ben plantat com jo.

tUl

agafar Tènia, pe ò un dia m va dir que avi és a
que algÚ li sol~ java 1

don.

c~mplicaeions. l se 'n pr

8

A la vida hi ha

ntftr n. Jo, pensant q

que com de les an des i vinguóes de la senyora
amb ella m'hi portava honoreb1
princesa 8~
p r hav

-li 'tro

1,

vitages.
aturar

enyor

801

t

t

'havia portat mo

la c ort r • La senyora

,per

jo n

s f< i

d

dl'

xofer.

vant d'un domicili,

_ ~~ra't ac:!,
em

odrow.

nt, vaig tr

nts, Bernat maco?

"a. l jo m'e perav •

trava a

lm8

botig

_ Veni

de la boti a,

damtmt \ma taul •
_ Avi t n hi cab
coses.
domicili on

i c

la ro va

u

podi u

a ca

,.R'a i , i s

ro feia aturar i e

f

plmte

1'"

ue p

-¡odro r - d ia Jd ixent p

18

ra

al coixi o a llegir le

od1'o

ar

è

i ~

odro

ue si h
n

ix

ar-

1 'enyo

e dit cametes p
ns

gun ~ ca a

r v

d'algÚ que f'inan~~va a b
senyora."

"na. A la

68 dit
n a u

ratlles d

O ja bo bavrleu ntès igu 1m nt quins epissod
quell pi , si us bagults dit
d' hav

pensat, però e

avi t fluix ••• o cal qu

Ihi :feien

ue vós en cose
m'h

d' aq

jureu. Anant ju

algUna dona i he pogut veure qu

vós us les h

no psssés ningÚ, com si sentissiu plou e, vaj

tr u

ja

1 titol de fembrer, femb

é que de mirar no

n pssiu, mirant. sl, ja

prés~

n actiu prac

b tl tol si no p

en aquest canp, p rò el fembr r
sa, mira•••
Doncs la senyora
1 cotx

odr

nt. r

a un ap"'c

cacions. Jo, d

,p r tal d'evitar sospite

o1ons pri

d"

rita poden veur

d'lm ap

ta

ia senyora

dedi ués

1

vin
rou bé

què su

è no

n't, per

ovia del co~e? O és q

jo no

àni

ja en

a ses i ' de ma

digu' s a n'aquest s nyor que vigilés? Jo

t!
d

v rs

anent, no vaig ntendre

Tània. Si d t rmin~ts e
babi

u 1

<reur

a

ània, com l'

nyor ~odro

vi

- A qui tinc d

vi~lar,

- A

1~

cr gud

s

pr , i sl,

•
Bernat?

la senyora.

- A quin ?
-

A la

v.

3D?

urt de ca a.
Pe Ò no hi surten junts, semp e, de cas ?

- Per

ixò ens ha de

vigi~.

- A tots dos?
- A

i

mi no encara, però tot pot arribar. A

digué

UB

vigi1'

seny ra i j o no puc

a

8

r a

avisar-lo •••
l el

vi

ny r

ràvem i en
va dir re •

1 r.

~

va. seguír, va

va v ure sortir junts e ston

gui

d

spr6

extraordinari comptable, un t'orooidable quadrador de

quells quadradors que volen estar segurs de s núme
.

,

cim·i cinc -sempre han
treure q
si

de

t'er deu'" l d' aqu~sts deu n

tre si no es disposa de due s

seguiu. A mi els

num~

ve~ades

dos

os sem re m'han a ra?8

rien agradat més si tots ~ossin parells.

'e~licar

deu per tres, tindreu tma xifra de tresos que no s

..s igual, però a mi doneu-me sempre dividir vuit p
per vint-i-cinc ••• No, no en seguiré parlant de
volia dir
cl

ue el senyor

odrow era un senyor

es. 'i pensava tma cosa la volia veure

nú

que v

cont'i~

gues atrevit a dubtar d'un caixer per més mala anom
gués tingut, si

lm

arqueig no hEtSUés oon at la

~aó

que el caixer no e a t'iable. l amb la reputa<?ió

d~

.

rlodrow, actuà com a comptable partidari de que
per
.
-

doa i dos t'an quatre s'ha de sumar, que no val pos
perquè tothom ho diu que dos i dos :fan quatre •• ~.
1 dia que donà per acabad

S

les ~v s vigilades :f

calor. Jo, com que sabia que les visites de la sen

visi tes de durada notable, aquella tarda a l'aparca
tr ure l'americana ••• Aquell dia el senyor

odrow v

el que va dir després vaig saber que s'havia mira
moltes vegades ••• Degué se tir

a porta de l'apar'bam

S'amagà quan la aenyora 'odrow prengué l' asoensor,
•
m nt l'escala -l'apartament era un primer pis-, i

l'

arcament

usn la senyor , amabilissima ro' ajuda

mori<Ena •••
Vós què us hagúessiu pensat?
v

dir res.

11 polia suport

Tsnbé s'ho pensà ell
moltes coses, p rò

tar

lm

e e' .dol.

financer d

J:

gran r nom, un escàndol podia haver tira

una or anit..z oió e l
riean

a

pe

a qu

ten n aque sta

tothom contant.

i

nin-t en compte que ell formava p

nt hi creia a ulls

1

coses.

D

de

ri

iaa ma sa

rga o

e

corren

d maIl r divorcis add LHi

manca d'at neió m

s que convingui

\lIS

xò, fi

l' qulSCUJY t ho s

maIl

a

i m'

laeionada, a Amèrica, snb la Ca a
njava a b la fani is.

a l'hora no
odr

gu s pe)"

1 p ls f

n gent de
lan

6.

evi

. an

,sabeu? ••

quella nit s

serviren d

iIiars, i l'altre més t rd p

i un servidor. l era tan ordenat el s nyor' de

va

rar que tots haguéssin aop

del t

ps, de

que portav

~

m ca de vendes de
adam

De Gaulle-, p

-dur

t e

a General

sopar

otor

a dir:

ixo (~aria es Va tornar
riu
o VUll compt s clars. Amb qui et 'Iml•• de mi? sl,

aria , :fa dies
i

ue, p8galt,

escàndol, amic, que la senyora us faci

fora de essa, i sobmtot, soh' etot,

Jo

di ri a l'h

egeix

.

8

q~r

b el p u e querr ,

porta

s9mp

hi han

1, són de mal en

ir te.

m riean • -1 dia

que

gad s le s fan c

' altre s, s :bretot qu

mig,

divorcien la s

~

e et se

són coses do l'iur

aq estes, p ro amb qui et mofs

ml
8

teu

sl enci. Jo v i

lm

- No, no, vostè e

di, e

q

cc ó d' anar-me 'n.

fer

quedi. Jo l
~s

bé, si ' s que m'hi han avisat de bé,

vi i1~ , però com

el mateix que m'ha avisat qu

s

ue em fac

u

:t les coses clar s, les vull co

u, m'

m'b esperat, m'has fet e
nut, al' aparta
- P imer,

rar,

nt 47 del car

is ,

'1

i

ovt -

aria, t
l'

132, sègon pis••
nyora . 8,..1 ,

r pis ••• ! t'he vis

ns raó, si, pri

s qua t

ajudant a

cana a n'aqtEst senyor.
Jo anaVa a dir qu 100m, però:
- Vostè, ara, ca111 I
La senyo a

, anb un

s

on

Deu p nsaT' que si descobr ix el pr
l tenia
tenia e

a nom canviat i el qual
el

n gocis qu

ències podien se!" i

parabl

8,

a

va co

ietari d
r

balenc java

el a aquel es visi 'tes les f i
l'agraiment de la -r

fa

8

un d

l' sp
s qu

senyor

o

l' scàndol, feno

-opinió de Tàn1a-pe

ilia a l'aportació econòmica

del visitat en e s

fers d

son marit ••• l la s nyo

guit pen

olt' é

f'àcil

que

ra

QUè'

el s n or

o

1 seu xofer q e a b el seu soci de confiança••• I,
-

10dro - Va dir-, tu m'has vist

nat. A"Q
1 s nyor

·udar a posar l'

s l'havia ajudat a llevar-s -la.
~

odrow volgu' coní' ssió co

T'lcana i

rou?

1 ta.

o. L'ameri

odrow! -

enyora

.

sr e 1

"tup

stone

qu

8,

el

.., . ."

yi

q

si la s nva

ixi

nyor

odr

••• one9,

l"

pe

~ort,

8

v

n 1.

prop

dit: "Senyor
.

a

ti'

prèv~

joritar
als

ov

ra innoscEtnt, jo n' .era •

nyor. Vost's,

yora i

b l' se8

ra. I, d'aqu: sta e
v

o

a, o

e

rnat ••• l si es

e

ls dei o uns mant

jo

1
a

s

don

na ooa

qu

anyis

00

s nyor 'odro , fou:

at abans, no

'n v

s bi

i

,

i

nyora no

o le1ó fiua1. de

ixò és

1

1. s nyor X aeci nista

b

up

1. e

n goc! ,

'ent'n

"nyora

yora ¡o

11

agués iu volgut prov e r un
la f 1lida

p !"'1.8r

s d

pas sr d'aquell

vós

jo qu

squ

erò immediatament, s

nsst la senyora

1 dol

d' cci ni

ha

dir.

a1::ans. l no vai

lueió

"a

va~

sT' d'l1mA

rau, v ur u, '

ro ?

pr nda •

na i alt

ol •••

sen ora odre Ho r co

dir quele

•••

salv

rn t,

dat

olt que

¡t

el n geei. A s, tant
p n

que s'

.

vaig acomi dar d l

en e
ell

t,

em vaig
n cional,

di

m U'

t
enyor

1

el" . tant,

r1t hagués

Odrow no vaig di

A:

i m'ho h gué

imitar, segur d'

picar-li

pensat de vostè •••
v r contribuit a privar

1~u11et

ens

fur • 1'0

é si

Tània em va dir que 81. l que la senyora
m va :f.nn

a dir a s

aprof':f.
e~

as ,.. un

eia, v

aquella

cion

d

ny r d . con

d 1
arit

u

1

el

q

8

1;

r

i que

n

rof. et

'0

parau!

tenia culp

vi

li

q

11

'

vi

rea

_m

'Va

dir l

allò o

ut ••• T bé

nyor

v

nt per

deS4!s¡:>erada

ixar
s

u

dit

sacrificat (mic

tat de

n

t h vien e a

Un

u

nyer ''¡odro

rò

jo n

via ajud t a posar

dia de l'aparca

u.;

d'a~tnentiment

i

rit qu

D

odrow, toc

~'1'rA

nia

odrw

nit

n

passà "ompte •••

nou

1: in

s n

Un

dia qu

d

tornar

ho podi

Tània. sl ja

:fer v i p r

,
i

tari, a al:)AU 1

.

ixi

n

reu 1

gi

,

v

xo

té

Q

uin
b tota l

.,

e r'ter

s

l

bla

v

s

e

po argent qu

urant ••• Fou anant de

t o no

,n

s

en

SOT.)8r,

girar-vos

Den gen

aq

e ò !xa

ò

ai s

u q

q

e rbates

q a de

r,

ql

,

ro t

ta, no

di

o
~

i l' ~ ct1

saY

Va

li •

la

d

•••

vem:ide's s'

n

òl

.

cada vegada que s'ha

i

stat autonomista n'han pa

cordeu-vos-en' ••• i, un tempem volia dedicar a

A.

Veig que m'escolteu••• Doncs no, no la vaig collir

d aprés,

nyor!

p,
-~s

"haver p s t jo:
c

e nte ta •

l - vai

i

n9Ut

contes

q

r p

•

'

v ié

n

- Tingui, senyor, 2a
vull.

un

:.t_

r

ut,

vaig se tir clara
que

,

ma.

c r

r.

quall

nt q

s v u, i

abeu quantes denúncies porto fet
faig cap

PCJrò la llei é

1.q, 11 i,

i

tinc

1

d

t

rn

al

t

1a.

ja n'havia ~

qu

b g ut que havia pu at als au obus

lonar! i ja no e

sab

jo havi

qur jo no la

no est :va per més probla

dia

IlO S

v 19ué • fi' co

li d ia q

11 :.L'havia t60bada i

qu

t

a

'int

la cartera i no 1

t

1

-la I

uedi-

seant to

hagués

v

r

vi

ja l'

a'nb la c rtera

I I in i ti

- No 1

te al

,

8

i no v

ui?1

He

s.

eny r guàrdt • Jo h

u r

i

ri. O 's

a

ra la llei?
_ Ditxos8 11 i, que no serveix p r altr
maldec

s a nos lt

sl

quell senyor d'allà
-;)

c s to

-.t

e n

l qui és
u

v

qu

1 propi t r1 d
enl ire.

a-I - hi I
la vol.

l qu' vol que hi faci jo

_ S

ir

cosa que

l' utori

1 no la vo '/

t l'obIi

a pre d

-la 1

Passant i guàrdia se'm plantaren So davant.
digu~

nyor -

el guàrdia -, no miri més enlaire

de coll amb aquestes cases tan altes. Tingui, ací t
ha perdut.

Però •••
sl Vostè es a

ci

vui. Ja

s

me ni d'a

ca t

t

enyor

al' Q1lt
yor

1 s

pocs

~!'

tr bda....

st e i

odi

i no hagué

vi

nyor ,{odro • D nc

us i

'hi vaig tramet

d ixeva

n lloc

ue

r

di tint

ona1ment•••
s

t

mat~. Un

la

re són

teixa

latj • r ·reu-vo

un+ all a sempr

! ' . La

e sa viva eo

s on des se

el prob

b T' ia, vaig saber

agra

cara, no és un

uarto

ue l'b

odro

l'hi tornava pe

la

l'.

era propietat d 1

altre dia,

Veul'e

n

!"est ven pocs ce

tera qu
j

et

i port

contat aq

a qu

tornar!

i a callar. Ja he

acabat el talo ari •••

vol p rqu'

o us 'hegué

e

a

t,

l'i

V

- Si no I

Un

da 1

r un di

qu

J

marin r am

no es :fonen

de temporal. On

s rebot e ntra lea roqu 87 Torna a la mar. L'anie
ue la

onade

p l"Ò qu

r n on d

rius, qu

tUig cc
h

s

er n eo

empr

s:, qu

repetid

ls quala

donat: div

l'SOS

vant és

~

• L'ai

cor!-. L'aigt

ls Y'ius. l 1

la

I
no

•

i ên diuen la

d

l

ma!"

va ro
olts

'hi

v

DO

t

a de la mar n
al' é

se

re

una s la massa d
i

d

pos l' noms

s pensen qu

l

la mar qu

ar de Java, d l Japó de

ib' ri , d'Irlanda, d

Noru g "d 18
dav~t,

eva la mar q e tenen al
mar no tenia fronteres. l

i, hi

Uni ta.

Rstat

erò si

les multe
den p

r! .•• L'

els que

~.

Anar a

a certa és

grecs l

-r

havia

l

v:r t

via organitz t

poral,

rro tirat

tir r \ma

ca a1~ dofins del

ai no l'b

hi ha i
di s d

te

or 1

•

nyor Nept'

fa:fe,

r

l
un

cc

ue

ri

d'

hor

i
v r fet

lloc

Jo m'he pa

lan

1 vent i no hi cerqui

vigilar quan et

q

8

vist. A ro ny , a men

és

u

s~

gr cs també e s pod

8

mar l'esquiva

ta 1e

or, i

dofin ••• Ja

,qui l'ha vi t mai aNtú?

mar

r

8

tú ••• Sl, te'l

ravellose, però e

d

t

abien

uan s 'n presen

1

coses

u ti

sa, sobreto

t o r a l•••

lm

r

la

trident i dalt d'un

l

sr n temporal és

d 1 -. U

usn hi ha d'

Digue' s-

s

m deia que si es con ix bé la mar com l

tú -

l'

locs

ue a ell la

quan:fa mal temps s'ha de quedar a

teni n

d'

inio

squ n en

d i

ha de venir

f

a no dir-n

eix no es pagaria

1

ic
ort6s

dor. L'home

e

a mar de Turquia

tol rànci a d'

Ve l'

lliu

han de P

qu

.lt mentI'
Un

ha d'

r t'o

de fa

rquè la gent SlJ8en ada d

mar de BrasU o la mar, pe

tè.:L1a,

as

pèrò això

ai:x:f no hi havia la mar de França,

be,

.Antilles ••• s

qu do a

jocs de m
i no hi fos.

om

barear.

I

és por al

intencio

•

8

amb

1 vent,
gr es. 1

1 v nt

brir si, hi

la mar, 1e s pJ.ug
dona

ón el

urà tempora1s o no.
9
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squ del c

ondina

vents que ho
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tot
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n
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d
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r
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r d

g1~

p , 'f ia a.1guna

i hi veni

f,

• ,
A J.xo,

t,

-

.

rn

<'1a d l
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a

cio
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al

•
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C

~
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f
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Pujolet
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li vaig

l'

gtmt r-

.
a par 'o luna

no t ni n

Vim

tin guésain si no
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l

ctament les ron in

tenia con e1'

u
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l'

q~an

Esp

curiosa, co a euric

•
A la t
ntill.

ma-roine:r' Pujol t d ia qu
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e

que1l

• l
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ua Tània ••• qu~ die

u
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ki

a

1 da

jo t

n e
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ve
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ber.rut
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l i vaig dir q
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r
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ls i,

at i l s
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,

j

.aguI

1
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l

a de la

u
e
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l'
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P

escar e
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rot, p r' t
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a

,

r
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,

r
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v lt e

jo porto
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d

Palm t

·b la m va Tània, ja h
de tant lloada

tant amb gr

er _ j'!l

e ntentam nt

vam trobar els

uals es van jml'tar al concert. Pa

bre a galJ.sd s d'aigua, i ~~olet va entrar al seu
boca tancada ••• ')Jan vai

1

tar

tma

pila de ve ades

el' sol a la meva cam

ar1ar amb Tània, amb la m

Alguna vegada Tània, la meva, m'havia dit que algu
cial es

odia transformar en

lm

ciutadà de cam i

Tània, la meva, no s'havia pogut c nvertir,

i la

possible, en la noia del taverner, snb l'altra Tà

al' de pr ssa a treure conclusions. ·1 m

volgueu
era

ue e a i vaig arribar a estar

1

del princ. A1exei Alexandr vitx

conven~t

q

'havia converti

forces desconegudes péta no bevedors, en la noia
hi hav u

'haver trobat en c' os com el meu, si n

Tenia

nova

\IDa

ània a prop i això no m'ho podia

e tava sota els ef'ec

gú.

s de 1

nova beguda

Però si la nova beguda em ~rnava de nou Tènia vi
erior a l'a1gu l'dent ru.

'anav

t'ant partidari

usn sentia a dir que tenien millors coses que e

orra de marine

m'aca ' 1
1

n

1

01'8

Palm

a. l

v ig estrenar que va succeir quelco

cadires ••• Oh, me n'han p ssades moltes, amic.
Iem de l
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e

licav

d

la tav 'Mle

la me
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Co

vol

u. Ja f' ia temp

teix. Abr,uj ré. Tàni
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o, e cara

Ho

no era :fill

ue ew digués

igua

Tània. Hom , 's clar que era t'illa d'algú

càsticl l no us anticipeu en voler resoldre situa
qu st af'any de vol r-les

1dre 1iteràri

nt
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, nl d

ortar
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o
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u
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e
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ho er n per poc temp

t
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d
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,
beu com son els jutg

e utadà

i jurats noràam rican • Vol n
,
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1 no h

e~o
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1
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d

gué pas
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l
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c
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c
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e

u
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t aquell
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1
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'hi sobrave
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f~#J113
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primera
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t

oeat
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càndo1s d
co
gu

d

tenor e tatal. Les bor
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solen produir t
s són

se bla <pe no t n n r s

s, canon de,

leccio s,
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ls baròmet
veur

a b l'

,de cobriment

lni8tres ••• ~1 diner, que és el que mou l s borse
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spantadls de

diner. ,,1 diner s' spanta d

na.. o hi ha
l s

COS9S

es tan

s

més absuroes.

per altre
l

8

hi ha d'haver diner pel mig per a

qu

v

dones

e cursar le

adrid jugant a futbol gu

1

,

q

e

no dig

,i

copes

sa una

li p

tent-11 q

at s
q

dia diner

ie

e

. ta

rn

i la hi po a

i~ia

f'

ny

li do

de e nd' n ci.

st

entr

e. Re

in o

pogu

odia

mi

1

j

i la

v nov

1

Tèni

ngany

1 d

l t

,

o t'ho p n is
o1a1

'ha

d ia que si

ran

s la noia pens

què d ia la

tr

pr1nc~p

or

t

t

gorr

enyor prinei

solt

r t va,

° Ja

lloc

aro nt.

rner, p nsav

.

s' sn v n ene denant i
tant

'bavi 'fet aquell

re en

s
,

redi posició a e
•

d'a is. P lmeta d

Si

r,

e

dona,

la c usa d

Una 8uecesió de fet

po ta del

, i p e ci d

i

o bai

lla, t1n

a l'

fOll

l divorci s

via ttngut la fill

filla. l just, just

ua

~'

ti

lors bu's'til

ir cos

r r

r

l senyor princip l desc

ete

no

el de anà p

rit ho feu

1
d

qu

v

n.

. hagué divorci. La mulle

vant

a

f i

vida

tota

no cbrà.
v

n i

enyor

qu

d1gu

e

\fi

i

ocu

no

L'

u

ià a

a o

Tàni

d ad

a borsa"
,

nt d

de T' i

, a

fic

y v

t ni

t.L:Lant, don es, p

V

t'a1dilles, la bors

-1

a

'lm r,

I!s d'u

t qu

ve

lluir am
..otser.
da e

un alt

mat!

n

te

np

d

no fa les mateixes coses.

r¿uan vós

ls t'a il.lusió :t'es

us vau posar a festejar era ;a prim

ieu tant vos com la fe tejada? l us

ecord u d

s dei ? •• Doncs eren lès mateixes que Tània d
--....a

a mi ••• ls primers tante igs d'aquell senyor pr
I

~1DC.:b!:. . se

Tània, no reeixiren.

erò el senyor a ca

nes tenia d'empotar-se l

noia, i com que

......--..". . ,

fer un

uja t'en

n 1. Allò no hi havia

c~",~... tis,

ni t verner ni tavernera.

1, hi havia la

qual creia que era filla del taverner.

Aqu

rebuda, dei~ els embuts i digu' a la noia:
~.cM..l.4a,

'a ho saps que jo no Sóc el teu pare?

, sabent q\,le el taverner rondinava quan m'bi
~r:It-li

coses a l'orella, t'eia uns dies que li hag

a e i en va estar una. mica contenta d'aque

d

mer

p nsà que 1

noia no l'bavi

entès,

·_~'·--ció.

o has sentit que t'be dit que jo no era el teu

i, .

ho

e sentit.

et diu res baver-ho sentit?
eu eu,

otser el meu pare de debó no rondina

amb el mariner Barra t •.•

u pare de debó no· et

ixarà festej sr amb nin

amb almenys tres t lon ris de xecs

la but

té prou!

ota la vida havia somniat amb un altre món q
erò quan jo vaig entrar en escena •••no :feu
ara, ja us ho he dit altres vegades.

enseu

meu bon temps, si hagu§s volgut n'hagué
No, no, és

a veritat.

més

ens u que jo vai ,fer tel

regenaració ant1-alcofòllic i a u 1

centl'~

un

~ ••• Ja

que

ho anireu v i t !

vida de Nàdia, la noi

1

na i fer alguna escapa
n'estav

l'

~9

11

d

es

san

8

hauri

agué

volgut t

de petroli conv ncel' e s tave

e

com s'ac bà?

Vi

ur '1

mig.

ntà 1'h

•

rara, no h

casori i,

mp r at
d

i digué que 11 agradava

ue jo hi era

novetat? - pr

no

a c

alt

ny

ero

fer-nos tm ti

1, ens he mi

orar-nos. Axò

eano, n1ng6.

rò una taverna, filla
da

a

ulota

,
v , es

e co a d

ma, en s

a la

t

Bernat •••
nyor

s u

rincip

are, no

y,

,content

19u1t d ixar-s

T' ia

u
la

pA'rtirR

per tal d" allWlyar-la de tavern

q

P

tei.g

s

.

seu par ,
hi h

d

f

vet

,

nia, aquesta al

- Pe

nt e

tenir un pare tav

la noi

verner.

t" diversos pou

rat, ,e

ssar el

que

olls del vol

t

ra el p re clavat

car

Doncs quan

tari de la taverna que de la n

re no fos el

e

t ob

p 1

os

co enpr

per a fer,
ro

v

d'allò més contenta

aquest

a

fet c01.

sta fos jo. Pintà a la n ia un

cotxes i cav lla,
d'anade

a te tres a

i agr d

i organit

i tavemari

ón de cases am

ve tita
es llotge

mas cares, de c

gres o del color qu

voJ.gults, amb

ls sabons 'més cars

la t8levisi6 ••• Allò la eonvenc'.

re hi h via pen

,

aquells sabons ••• A i e
fet a

deixar n la taverna.

i, em

far per intent d'enreéiar a una pobra noia d'un

v u que no hi van
verner

amb això~

ensar

s'anaren a

part senyo í.c1ll d

Tània s gui

son

stablir amb la rifa dels pous de
la ciut t ••• l

amb alcot'oll a l'aba$b.

a

m teniu mo d'un

uè volieu q

fes si no fe

a consolar-me de la pèrdua de la segona T~ia? Fou
t o uir

1 vod

a la

v ma. ~o, la parrò, uia

whiski l'aiguardent nacional noramericà,
vos-ho

8

~i

erò el bev

rio, tornàrem a tenir converses amb, Tània,

llargues. l t'ou en

aquell~

tavma dels molls de la g

vaig donar-me compte, ultra de poder parlar amb Tàni
tat que al _nya a mi em don va el licor d'en evin
o a tothom el beure l i h

d

~

donar els mateixos resu

sé que hi ha gent que li dóna per a pegar a la senyo
per a tenir esclaus negres, a un

de més enllà pe

un corb, asfa1tar carre s o tren e
feia endeVi

r pensaments. l

a

vaixe lle s • r.\l me

anseu que la. cosa tingu

ment senzill1ssim,
- J

em pagaràs dis abtEJ! - vaig dir a un client

pag r-me el di

ue

abte.

Jo ho vaig atribuir a pura e aualitat ja que l'home,
butxaquejava desesperadament. Però és que tambe
altres que no butxaquejav n!
altre a llocs hi ha gent

u

Ja ho

é que tant

no paga, pero

senyals, en a u lla seti itat, com els q\

8

la

qualls e
senti

n

gade un cantant :f'anós, un c bdill invencible o un

parable ••• l ja sabia què pensava el botiguer Brown
Lafayette. Primer no ho voli
Laf'ayette

:r.

i

a la :fmest

p n

arri

:rroquians d

el

i

i en tenen
f t, serob1

es

?

t

bauri

qu

pagar qu

d

v

tro

n amb qu

g nt

any

donar- os- n eo
fotogr

, i

nt

1"n

ia p rqu' s

nys,

ue ce

all U

i s e

a p

eniri n

uaranta
troben

n car

te.

e

ua1

diu n

en e nt

ue!1 e ss!

n qua ant

a

b cent

'qu

ja s'havia de v ur
i

Va. Rav u

a terminat.

a

ha

uc dir p rqu"

o

ls cent ai s d'

• Ja ho

d

ieu cr
toth

e bl

~e

a gent

e

i

fi

r gistre

fer ecs

l

vin

s ho

d'un g v rn

ja n

nd vin

s. Oi

sobr

~a

lta diner,s, u

u ai iò. l

u

1 li

<pe ja hi

rrat si p n

tava

co

l

prou. Quan un pintor :fa lm

n voli

ateua

eu

rou d

b 1

118

ta fora de

vi
1

bl Va que am

n vaig t

n

ls t v maris,

d

9

banq

i1 o , no?

q

co

m s o d'ma me ys d"est

molt

.

~,

s qu

transe

s,

1T més

sc

tador qu

e

ib

v ma.

la

eB io s de

l'ho a q e m6

r,

tenir pTOU. Ah, amic,
vol r "

t

olta g nt

r

de casa sev:

r ••• Vai

1

acabar de creure ja

te

blés qu

ur

, . a tina

d'una diet dura
hi havia

s g nt

n

l he s

tit a dir que en a l t s mani:t'estst:ions es pa

el jornal als manifestants. Vos 'tambè? l haveu ana

i

:f. ve

us

o eret u ••• i que

qu

s"ha ia d'

fil

hi bavi

mi?

l'

s'ha: i n de p

us d ien qu

, com?

r

rere.

n files de cinc i vós vau dir. qu

A u et s ,cos

~

amb el

8

es p naen però no

8

diu n.

odien

u

f',

nd vi o ••• Doncs vaig

de ciutad

s d 1 car

a

tanyi

ml

ra

sa

no bavi u d'estar

guardados de l'ordre no us
ls

rx1eVinar els pen

r \IDa enquesta de cen

r. A tenir

n compt

qu

menge,

els e

barri del qual la gent que no hi viu en

rris d' ciutadans que treballen, qu

xos,

nom6s

troben. La maj oria n'e taven tips . de treballar.gu t al

1 sn

t t

nat

1 qual l'

encarre
D9at co

qu

l'encarregat ja se

er n llav
home

8

ls p ns

l'bor

vien ela

d

s es v

t'illa

nts d'aquell encarregat. Pos

veritat

uan l'amo li va dir que

fer enarqui ta,

ro

això

tser

desitjaven perdl-9 l

usn feia l'operació de pujar

port urbà. Uns n gr

ue v

n el bo de l'esp

di n el pas a la filla del calafat
es

h~via.

a veia coll avall. No

conjectures anticipades ••• Un 15

les e

r

.ean8a~.a

és bé, no e

amb la dona que tenia

bona. l 'l'amo di po aVa d'lm

Un

ball de eada di.

11 i que havia a ribat on

ermeté· casa:r-s

cosa li

8

nra nen cridant :f. que t1!'8n flor tes a

e

havia co

e

lla manifestació a

una senyora mbaras ada iqu

clar qu

',8

n aq

ls

ric

p

ls tre

a veu

ag

,es voli n m nj al' si pogulJss1n

del rodal..

Uns blancs pensaven trobar una mena d

Mir D8g:ryt.s, i male1en a "\:.ot maleir aquells negres

ven boxadors en públic. Els nom s de Joe Loui s 1 C

se ':Ls movien de 1 cao. També hi havia algú que pen
ltres

si,

'OOS6S.

questió de dones ja ua ho podeu

s haJ1 anat. molt mudades, han estat bones tiples
els anR'81s, han' tingut criatures la qual cosa no
e""it a

tenir-n~,

ssments. Potser sense

s

lt bé, nerò h

.n

m,'

, .,i voleu, per9 n';han

e que he pogut he

tat honest, vaig fer arr

carnisser Green fent-li saber atIe l'herbolari

1

dona.
rò com ho h

but, si

deia la carriissera a so
Oue què hi dei e. Tània

me ve s transi tade

87'

im

tall•••
tot això?

ells progressos,.

:t'éS

SC!ue st de

rit qu

esmolant un ganivet de gr

ue ,jo

i ens ha vist ni.rigú

Doncsd~ia

rò aue no en fes

la via pública eren hores q

jmts •••• Però a mi desenvolupar aquelles sorprene
:feien

tma

i1.lusió de no dir, i volia saber més c
.t

VA.

1

t

I

au.e això an

en detriment d

ig que llavors manteniem amb la

!ncesa••• l va

:Legòmene d'-tma varietat de divorcis quan encara c

n'havia dit res a nin

•

la havia pensat.

dos eren .iustificad1ssims. Ri senyor Elbo?1 va dem

va senyora li deixà en més d'ma ocas
fo
Bl.

, l'aixeta del

,

l

ual

ti

llar

s oberta. l el va de

nf'ermetat, pe uè la

feia ,sis mesos que cada setmana li fe.ia anar ·a casa se

tat de l'esg16·sia més propera a cantar-ll J.es absoltes

dels divorcis que es plantejava ja era més discutible •
eville~
li~

el qual tenia por

Que li entrés algÚ a casa

domir amb la llum ooort.a. i la

s'ha de domir
dorm de la

~b

maner~

ria

B.

Neville so

la llum apagada ••• si, què hi voleu

que vol ••• ~fenergia nuclear per a la

ció' de la indústria? La llufa I El
Truman, no?, Va

senyo~a

dil~

~enyor T:r'l.unS1!

va se

que a fer pl'ogressar la inòustria

temos, pe::ò que la desintegració dels· àtoms

s'~a

emb els japonesos als quals semblava que res' els esp:ta

no a' arriben a esp anter amb aouelle s due s bomba B :t'amo

d'altres
a

~'e8pai

unt t'ins! 'que s' espanté~sin••• quan els russ

primer sput.nik, els nordamericans 'no ho p

!ncara aue qui s'embarqués' fossin uns' altres, viurien dies

les enc1'clopèdies, cosa c:pe

i es podrien veure llure nom

tà

a l'abast de

~nt

d'anomenada o d'algun familiar dels q
atacar un .desig imparable de

les enci'clopèdies. l ja em
que~la

mbJ.ava descabellada del tot. Ni els russ

idea que

creien. l he

perquè vaig fer interownir Twa la qual. es

sar en contacte amb els esperits dels cier.Ltif'ica l'uesos mé
els quals vm dir que els americans ho deien per gane

ç~t.s

ho que anirien a la. lluna ••• Vai;( eaber la construcció secre
aParell, la ga.rbellada d'noméS finA a trota r els

idoni~

p

an aventura. Amb placa de periodista em vaig poder acost

•

la derre:ra prova. Tots tres estaven

tres alegita de 8"'Drea
~ts

del viat

cervalls noro
nas.

ixò

d'anada i retorn. Rant.at de
icans pr&prats p

a dei'xar Rússia amb un

El dia abans de laaortida es va prendre el ,pols als
deveu saber. no? Sl, home. A dos se' ls

j

dècimes d'alteració. Feu-vos-en càrrec,

del tct.

ES

veu qu

anar i venir de la llu

'aquell hom

televisi6 va donar

"'l.lueinmts de la

~va

posat

vi

Aque

hi.stòrfa. Al meu entendre, per allò
inven1;.at.",:~sl,

vostra,és cl

rograma de fast

~Els llen~n-missi

uè n'hi

~

an~ren.

conèixer ur" dels especta

l:ta la pena que la. televisió s'hagués
per la Festa. lJaj o!' de

troba

fe. Anar a la llu

deixava igutll. Tent se li enf"otia, va-j al l hi
e juli.o

Va

sa vostra! El pols del tercer era

oom ar..a r de Bar celona

j8 ••

ve llS, dieu

de CUba?

•••

teniu

vós ho ha

Ja hagués Gstet un bon pr
'ons , Tania els v

treu

)ocs ••• 51., no van tenir temps de posar--n'hi

Quan el senyor Nild.ta en plena retmió de la ONU va fer acc

treu ra I s la sabata, un veimeu va dir que s'haVia co
bates novell per assistir a n'aquella reunió, que li

i aue els peus li. :reien mal. Jo vaig dir: "Aquest ho

picar-hi damunt la ta..laIlf. El vel em v

sabata per

8

tament,

o,

.

sentir els

diguè: "Cars1.,
L'anada

s.

i~

J,

ran ••• lt

mirada era

en;lOr, d'on ho ha tret això?

angria?

8

COPS la

tar-

Que 6$

u, van

No hi aniran, no us

có!'rer a n:re

1!101 t

a Tànfa. lisí, .

limi tar a dir: tlJa hi

A les al t.ures es v

qu~ hi voleu fer_••• 1" Les 91e~cions? Encera que us s

tots pensaven guanyar, demòcrates i republicans. Va

també hi ha gent que no vota als Estats Uni ts_ l com
T~~ts

hi ha s:wnt aue no 'Cta, s'ha posat de moda en

cas del president assassinat, penseu?
sea que pensava determinad!a gent.

m

Jo només us p

No, Tània em va a

cat> rus hi va intervenir. Dels nordamer1Mns,uns

pe~

ho va :fer ho va fer per agafar anomenada, altres

QUe

.

religiós, a anti-religi6s, com volgueu, ja que e1 p

president catòlic, uns al tres pensaven que el trtlts

la

senyora del president

per a passejar-se per la

no consideraven d

lanca... No" no és la

Us estic contant la d'lm .americà desconegut •.

periodi.sta, pèrò també el president Truman
Ta'll~ hi havia qui deia

que ho sabia

algú

sl que
haVia a

cóm havien

es però que no es podia dir perquè hi havia el per
nova guel'

civil americana••• No, no havia deixat la

orTXit per s.quel1 afanye imparable d'endevinar pens

"A l'interior s'éndevin

. No haveu fe,t mai cap negoci que us hagi sortit bé? No
del casori, ara. quan dos

8S

casen n'hi ha un" del do

1 bon negoci. Si l'ho

treballa i guanya quartos qu

ci és la dona, i si és

revés qui fa el negoci és l

. doni. . massa sovint.
81, les done
.
...

que això dRTrer no

,'.

.veu estat mai a

ben acostumades en el nostre
, , país.

ja ho recordo hi vau fer el servei ••• Exacte,". exacte,.
vin~

'hOlm

b feixos de lle

des

quatre o cinc dones

a cavall d'una bur"ra blanc

paraigua pe

lO

no el toqués roassa ••• Són ooi.niens. qi a n'aouell moro
canviar de vidç.,

gul" que es feria revolucionari •••
,

.

nsamants m'hi vaig fer bo. Algú va veur

tr...nada d

nts, un element formida

de debo oue endevinava pens

tions pol1tiqu4Js. Vos direu posseir algú que sabés le
pensave l'adv

ari!

ir

esdir. Con

c1ineT's

m va dir:: "Home si te'n donen tants •• ~ pt l em vaig l

tenir iníb rmats els
nents. Amèrica es

l que pensaven e

us llogaters

rica. Algú,

'\

s va donar co

ero,

era massa normal que l'enemic s'assabentés dels seus
veure Que un desconegut es mirava més que del compte
de fila i gent principal, va f\mc1onar la CIA () així.
Tània, i m'agafaren.

vaig defensar. Vaig dir que

com es pensaven, cap conversa. l que jo no tenia c

l1sessin. L'oferta, per a

panesin co
tres àoblà

f'er~me ~~r

què

primera. Allò en veritat era haver an

No, el watergate, no. Jo j a era ac:! i a distància no
fer.
!AJ.

Jo al que pensa
cione d'ac!?

necessito a les

m~s"

a la v

Primer, jo quan vaig arribar

nava res.

'a

home sobri, acabat, i

lm

~omés ~Vi8

una revif"alla, em parava dav.ant d'

Ve~aoa

l'ava

.,~ines

po~~a

intencions portava. Si

em limitava a dir-li bon dia. Si les portava dol.en

que11

l i que aUlb

carre

fari

maner

I

u

resultats de

o bavi
,

avisos.

vif'al1es eren

ea

vós, don

m va ven i1" al veureu

s

J

darre

iades.

la darrera aban

:f'ou ja :fa ,tenp.s. Jo baixava carrer Gran de Gràcia,
d

quat

as

v~:i.g

li

an

mi. E! al àeacobel.-t..

ro oit

a

dir:

- Smly<>ra, que no ho "'¡eu .que toth

mi

-

'ls miressin

ja h9 sortit de casa perqu'

- Ja ho sé, ja ho
¡nc

.,

' .....S··
P 91"0
). J

alt

nt no q

, perp potser l'altr

brà, bon

h

9~S

•

uà pen

•

.è penso?
•19

si

Ib uno davants ai>Ó. m'haig de quedar a ca

Les coses dlací.•

le, s'endevinaven per elles mat

'--u millo,.. Que jo. Quan ea
dret a 1

ue s'anav

~.p""""""'a

de

atl:'rs. No s'ho va c

oves. l toth

sin

Gaò~t

uns

p!'ef~rien

l"l!1ina.da defun

d

li

\-'"

com h

ment.

E

lament,

les velles, i els altres amb 1

com s
Ib sab
nov

minar·. l algÚ que potser va entendre lea coses mala
'oD!"ir Dor'tes- Po

lar amb les

p~rte

bertes hi e

vol, ja se sap •• Aquell que V,:l.ent,E)nd.re potser lea
,
no hi v.
'Gero
les vol
e~ a

s' ho sabia ncabar com anaven passant els e sdevenimen

vells ni ele nous. Tothom es pensava que es tractava

colossal o d'un mal 'entès. Ja es veia venir tot això

masàa a la dr

erquè no es rel1isqu

sl calia

n ta.

calia cap tècnio en endevinar pen

ni massa

extrema s6n dolents! se sent.ia a dir. l s'inventà un

nt

digué c-antre, mirant

no ofendre masa

costat. Ja sabeu que a la constitució s'hi posa~~ ~

a fer

oontent.e als que n' havien :fetes anys endarrer

..n curts darrerament. I, per a :fer contents als qu
rrera d" autonomies, don es 1e s posaren a la

COIB

tituc

ment, tothan content. Tot:.hom l'aplaudi la con~~tuci
veieu que ara molta hi 'troben
pèls a les

malament.

COS8S,

ls. r quan 9acomenc

Si, ara re'sulta, penseu

centre és un centre aspe cia 1 oue pot admetre
"a dreta i els menys

1?

quivats de l'esquerra••• La jo

La joventut actual és un pur misteri. Ja veurem qu~

si el misteri desapareix••• s~" sf, però quan aquesta
no en sigui, en tindrem una
tut. l

dOF!8U-VOS

compte,

a1~ra

de nOVa. N'o s'acab

compte que aquest

d089U-VOS

l'a és una jov"8ntut que no creu, que

Va

què farà quan entri a la segona edat.
l

cessiti el divarc! '(
veurem la gent qu

'e.r

di vorciarà.

segur

1 gt)ve

qUi

\

per a fer divorci

gent s' ml imi ••• Oh vaig ro assa ll'lD'lY

uant '8 1 divor'eia~se''l Es
de ric

què v

?e:r a gestar quarto a amb jutges

portat la llei, farà el què pugui

s co

Vos sabeu com

com es .casa i descasa!

,

que

a la seva••••

ig massa

r1a de vitl tmil duros d

1 divorci, com els anuncis d,

te

dels detergents. Perdoneu, perdoneu, que en gasteu
colònies que

diuen que les toml:2n a totes? Ja m'ho

no ••• TomelJ a n'aquell centre que us deia. Diverso

se

dit al govern que ells ajudarien a governar bé.
no, això si

ablement, però

de tant en tant se 'ls

aulta. No governen però s'hi afinen. Ara, s'allarga
i s'escursaran dretes i esquerres si la combinació
es prepare surt M?

I.J.avors 's possible que

s~

inv

nous si els centiistes recalcitrants no acceptin la

ns·podriem trobar en centres de Primera Divisi6 se
i amb centres de Segona Divisi6 amb forasters i,

d~

tits de les dites DiVisions fetes pels que no vulg

costant-se al centre. No, la joventut no ho pot a

us ho he dit. lba joventut mentre·sigui jove se'n fo
ses.

Qu~

qui ho ha d'arreglar?

No es necessita en

La solució està a les mans dels que fins ara no han

sl,

sí, ja ho veig, si ens emboliquem en pol!tica n

erdoneu-me ••• EI que m'havia embolicat en política

fins Tania em feia el sord moltes vegades. l segui
no bevia no endevinava res. l

vai~

fer un gran

ho trobareu absurd però jo us puc assegu
beguda teniu

tm

des

Que seg

caliu de bons set1ments. Foren aqu

.•

menta ocasionats pel beure que em van arruinar. Com
car a donar diners

la

~nt.

Tal com ho sentiu. E

dosi de licor per a sentir aquests sentiments filan
l'ribes

la mida fas com molts, mates negres, emp

c6rrer policies. Si en pesses, tens ganes de rel' b

com que podia, en vaig fer pel pare i per la mare •

que una veu interior m'anava repetint que jo tenia m

i que hi havia gent que n'hi faltaven. I, una nit, p

l' a1cofollisme, vaig sortir al carrer i vaig fer una
·tribuc1ó a l'atzar de bitllets de poca importancia.

vist anb l'a:f'eccio que la gent els collia aquells bi
sovint estava trist, d'una tristesa que no sabia en

passar, i vaig veure que l'alegria
dels trobadors de
,
.

feia un gran bé. Algun s de ls collidors es pensaven q

nou anava tan bé que es podia permetre fer aquella e
comen~a~

bitllets de banc. Vaig

a,

d~stribuir bit~et

i em vaig donar compte que la gent que les trobava e
més contenta. Vaig pensar que quant més grossos t'os
més gran seria l,' alegria
mirant que no se

s~s

dels trobadors. Jo feia e

qui era e;L repartidor. Donar

ostentaci6 està a l'abast de molts. l fou quan vaig
llets de

cons~deració

que v1ngu6 el daltabaix. Tal c

QUan la gent va comen98r a trobar bitllets grossos

8

•

s va pensar que es tractava de moneda falsa.

Van p

llets a examinar. Es cl;ar, se'ls va dir que eren bi
port~

legal. No fou un sol que

bitllets a comprobac

escamar els examinadors.
- l dieu que els haver trobat pel carrer?

- s1,

•

si, i no he pas estat jo sol a trobar-ne.

- Ja ho s.ahem, ja ho sab4!lIl, i això és la cosa que en

S'avisà a la poli.cia. Encara que vagis ple de begud
cisament per

a~ò,

sempre et resta . com una .
llum
que
,'

tir de situacions complicades. Jo vaig adonar-me que
sitava

s policia que del compte. AqueJ.1a nit no h

llets al. carrer amb gran disgust dels collidor-s els q
manifestar contra la policia. S1, se"n feu una
Un senador va dir que

que~ti

'aquells repartimen te eren' prop

no estava bé del Cl:p. En canvi

lm

altre Va declarar q

d'tUl benefactor públic, i ja que e'l govern en 11.o-c de
diners en pren , que la cosa
ments

dlutilita~

hone~ta

seria 'declar.ar a<

pública i en lloc de perseguir al do

l1a era fer-lo fill adoptiu de la ciutat, dedicar-l
rers i posar la seva actuació com a

e.xemp~e ••• Vaig

ti:r en altres barris. En collia tothom de bitllets, f

de posició si no la veia ningú. l fou com us he dit q

tir bitllets grossos que vingu~ la ~atàstrofe._ ~ls. b~

ocasionaren Veritables aldarulls, la gent es matava p
Recordeu que tempa

endarrera us parlava de les _bufes

per a recóllir caramels el dia d8 Sant Medir? Doncs l

infinitament més abundoses per' a collir bitllets de g
M'agafaren just quan deixava volar e:l darrer bitllet

quedava.
- ";s vostè qUé reparte!?' bitllets d9 banc?

- Sl, senyor.
-

l de on els ha tret?

.

s he guanyat endeVinmt pensaments ••
Em

I

feren la prova de l' alCofoll. Extraordinària, mai

- Aquest home

'-o

digué el provaire-, en lloc de sang p

l i circula licor!

Disnteren que venes i artèries estaven tan amarades

d~

sang nova. que em donaven es convertia immediatament e
bon grau ••• Els diaris, com que ja :feia massa temps

q

parlar de les noves bombes que feien els russos, es

meu' cas.

Ela

contra' cap

\D'lS

aplaudien la meva generositat dien

i de l'Estat, altres

ien qu

e. meva

via cr4at un gran problema 'a la gent que ja &s refia
bitllets pel oarrer, la qual cosa es podria traduir
.
manifestacions violenws al no trobar-n'bi ••• Durant

nïments j'o encara mantenia la meva facu1tat. snda·vina
nts.
Com ho sabeu que sou

Ull

cas \ínie i que no hi yeig

deia 'el m&tge major d'una residència de tocats pel b
,8

o no 6s el que us baveu pensat1 - li responia j

_ s1 ••• Però qui és que us d6na aquesta propietat d'e
,ents?
- n:l beure, senyor.

,1 metge major va dir que 81 allò era cert. a mi no ~

l reformatori era

f"ormar,

un reformat.ori

1

'Ven per a re:formar ....

ls primers dies fou unab batalla desfeta. Em vaig b
, amb

m~tges

i amb' senadors que passar

tori desitjosos de conèixer aquell cas fora de comp
, un drO.Rat al qual manca la droga.

els deia

t

feren la cura d

ols hi posessin unes gotes de Vi,
.t

ria. No ho :feren. Fou

va oue :fes l'amen8ssa' de no

en trigaren de tempS a reduir J.ea activitats de

s

que portava a dins! A la fi em negaren de sang de g

i allò fou la meva ruina. Em vaig anar convertint en

apàtic, llest. I, is cosa pitjor, :fou que ja no era
.va la capitana d'infermeres, la oual n

p

sar-se i tothom l'hi coneixia. Algunes vegades em

rus 1nv~cant Tània, però la princesa m'havia aban

com anava no hi havia invocació nossible. Si allò

volia 18 direcció del reformatori, la direcció ha

ser sense saber com que m'en)raren unes ganes bog

e què pensava .fer-hi? No ho sabia, però hi voli

tan fotut oue em volia anar a morir al ma
ue em

vai~

escapar del reformatori. Ja estava re

que se'm volien quedar pe:-' a ertsenyar als visi tan

l'ribat al reformatori amb licor a les venes en l
mal, em vaig escapar. Era moltvig11at
era l'ÚDic del pàis. que

d~s¡josava

j~

que aqu

d'un refo:nz¡at . c

vigilava més era a:¡ue1la 'Capitana d'infermeres qu
.quella llum, o llumeta si voleu, que. un
s'bav~a

dins, no

apagat del

t~t,

te!DP~

po

com el cataJ.an1s

veure que la. soluci,ó de l'escapada eria aquella i
va ac

cí dins, estimada infermera, no s'hi casarà m
n tingui •••
,- Es que en tinc moltes ganes de

casar-m~h

- Al de.fors trobarà tots els marits quevuJ.gui.

- Vol dir?

.,

- Ja ho crec, nerò n'ha de fer Via. Si

era ga

que en tingui no es podrà casar ni pel civil.

Però aui em cuidarà els malalta .... 'Jo ja havia p
, però i si em caso amb

.b lm d"

moni, com

qUédo

o hi nenai

o

8S

lm

.alt no

jo?
Ib els malalts. Casi's amb un bo.

casaria pa s vostè?

- Si això m'ho hEgués proposat quan vaig entrar, que

li hagu~s dit, sí. Ara 's quan eetic malalt de debó

.

..

'

puc portar a llocs on trobara marits a cofes.
proposa deixar

el

Ieformatori:?

Té ganes de èasar-se, si o no?

s

Clar

que en tinc.

oncs no s' hi pensi

W!o c:J.

com ho sobri jo que algú

tà disposat a casar-

deixi a ~a meva mà ••• Vost" s'es't)lmpi.

.. vol dir e spimpar?

Cot de dona! No t6 tantes ganes de casar-se? Donc
'Vo~

dir aue deixi veure una

sota aqUesta roba de

m~ca

més la dona que po

~reformatori•••

Però si vostè Ja no endevina pensaments 1

o em o09arè

en forma en quatre dies •• ~Vostè amb

ol"Ul tancada aci deu naveI' arraconat, algun quarto,
'fenia tantes ganes de casa:r-sé aquella

capi~a

d'in

ixà el reformatori, deixà els malalts que hi teni

deixat tot •••

doneu •••

- Oh, veureu, se n'hauria de parlar••
,
, - Va ,dir l'ho

estona.

- Doncs mirin, en parlin, en parlin, és cosa de v
i vostè quin pito hi toca en tot a1x61

- Jo? Cap.

s pe!' a t'er casoris pel carr

erò ni cobra ni
nera?

- No, però si vol s'accepta la

~oluntat•••

Es parlaren i suposo que en sortf

un dels casor

capitana d'inrermeres •••
Un nou

Al tornar

desen~an:v·.

'la meva taverna hi

de menut

n

tria

i baixave n

r-s'hi bra90a i c

r

taverna. Havia passat

aò1s. :t'es de l'anti"

de Pujolet i P

n

lt

ta. Beure,!a Amèr

1m, i jo tenia molt, pocs diners. Els meus els. ha
s aut.ori tats
mator1

bevi

1 aual nomé

,

lies acb
poble

t

por 'de perdre

ament i em tan

s' ho prengue ren
~erò

igua.

S,. et dem

era aigua••• l denou t

le de Il.9nt Que va i ve corrents c

1 tren ••• No, no ho provava de com

guda sabia que era perdre el temps ••
a

\IDa

coll,

scarreR'aóors del moll. Vaig dir

i aue treballaria a

i tat de preu.

costà mes

ort del passatRe. Al ret'ormatori ea veu que em v

palada i d'estómac i, segons quines dies, el v

:t'atal. l pensar que jo havia tingut a dins meu un

del licor que enamorava!
Vaig ar.ribnr quan el pa:{s

.
'ent a

molt poc

tot. en cotxe.'

anaVa

En

v

I

peu. '• •• si, vai

trobAr feina. E:m

en un senyor manobre .. Era el temps que tothom feia

nob

1.lici tat oue un bEl1ou.er. Com tots

mes

co t.xe. Anar-hi

treballar em t'eia molta il.lusió,

a hi

aven els

ig pensar, b

~

t'er

os. Ara
I

I

\

canvi, pe!'· for~

abrem cami.nar de tant anar a cavallo caminarem c

guts, però aouesta anada

essiva en cotxe reforma

turos, a:fec

format, no?

••• l ho h

Més e~ _~al

'n pot anar parlant a mida que el ,petrf?+i
deixarà d'anal' en cotxe, penseu?
molts, Bquest ••• Donc8 fer d
gut als mèto

és !.ttl p

anobre em va permet

m vostà molt t

t M,tur

1

sl, sl,

P~~ ~

la

be~uda,

però sense sacrificis

Ja en trànsit altra vegada, vaig teni!" l'alegri a. d
a

par~r

amh

Tènia. M'explicà que amb el temps qu

vist el món havia fet

1m

gran salt. QUe si bé cap

vien sortit de Rússia llavors del senyor Lenin hi
la ma.ioria, al veure que els russos feien por als

nyaven
favor.

dalles d'or a les olimpiades, ja hi a
n

fer

16S fet

va a.ssaben

en va est.ar molt contenta, però

des~

obrQ.

- Ens pod1em haver casat - e'
marit d'tm

de l'escampadissa de

rin desa

hav i

deia -, i tu et pen

el' manobxe, Per qu

s d'esperitista1
- La idea, venint

tu, em sembla excel.lent, per

gua farem 1e s sessi ons 1
- No em

Vas

vai~

ensenyar l'anglès i jo no et

ensen

d'avui endavant no farem altra cosa que donar-me l;1

Tània tenia una gran disposició per aprendre idiome

en~~o

del que jo em pensava' parlava un català molt
tablirem d"esperitistes.

Primer teniemclient..eJ.a q

si els ,ex-mari ta veia algun inconvenient en guees
4

sar. Es tractava de, vidu es , com podeu suposar•. A, to
rita contestaven que ho trotaven molt b6.
~Ste8

n'anà

Eren les

que a casa el pare, anys enllà. feia la tia, R

decebud~ de~es

vidues que venien

8

consulta.

ciar que, a casa es podia parlar en tota mena

.d'.e.sp~

uia creixé. Primer, demanéssin al' esperit que

vol

feia unes intervencions en rus oue quedavS'l molt b6
feia comparè.ixer l'esperit elegit pel client.,

Pel

passaren els esperita de la gent mes fanosa, adhuc

senyor lenin.... Oh, veureu, ho de,ia Tània! Com, asseg
tenia e punt el senyor Rasputin per si

algÚ

el voli

m6s us puc dir e 1 que Tània va traduir,

- ••• i si m'haguéssin c~gut -a mi del senyor Lenin n

parlat més enllà de vuit dies, i a 'qÚssia encara hi
sempre que no

s'h~és

ficat amb la manera que jo p

rina ••• Lladre de cavalls a Sibèria ••• 1Això ho diuen

ncic10pèdies de poca tirada. Jo vaig agafar uns ca
tenci6 de tornl;l:r-los per a

s~rt.ir

ben el fred que hi fa a S_1bè-ria7

més aviat de ,i?ib

l els hagués torn

valls, però vostès ja sabm que quan ten1a la .'tsari

,i podia haver

~omprat

els cavalls que hagués volgu

.

varen fer fer aouells tres russos ••• Com volien que'

vors els cavallS •••

Fill, era la traducció que :t'eia Tènia!

c16 del rei

.

- .,•• J.

q~

..

Com tradui

J~uis:

'n Va treure de

ixa:r-m6 sense cS[), s

sn luxe ni tantes matal'runguetes com quan Napole6
gut, era e

l'ador de Fr

I

de fer republicà, doncs

n'

questia de parlar-ne.

cm

Si a mi m'haguéssin
UèS

e els reis

fet i santes p
semp~e

volem ma

el favor de di!'-me quin rei ha manat més que e

Gaulle I

no

hi havia impossiblos en

perit que la

ueI

t demanava.

sessions. Soirt

c

'ho feia Tèni

ho :t'eia. De oualsewJ.ga altra en podia dubtar. De

raegist.re d' aquel~es

llavors hagués portat

lm

dria a preu d'or.

nit recordo que Tània va dir

-

~f,

Si el

ur!8

saio

senyors, en obsequi de vostès avui sentiran
VErl

sentir? Ja ho crec que el vam aent1r. Pr

xar que parlés una miès i wlià perquè la alien te

Des

s, com sempre,

V

.:..

f'er de traductor

- ••• ~ m'ha costat una mia

veni~

a casa vostra

paràr lnassa bé de vosaltres, llevat del vostre Pe

d'Alfons el !tranc, però, senyores i senyors han de
ue passats 00 vostès portaren colta maldecaps a

a

Nàpols i a molts llics .ea par'lava català com us
:t'a aquesta senvo:r-eta. Si hi

al.cm que :fa ve raos

podrà entendre. La meVa comèdia, que els homes
~

no es altra coea que

tm

riadors, encara que facin

històl·ies 'Posades en -..e r
s h1stòri

en vers le

manera .. l això d'anar a l'infern, al

pur~tori

mSg'U)aoi6, alrrenys d'un vi \1. l si

poeta no, té d.ma

ql\<..:"

lm

i al c

plemd. O no? Ja en tinc una al tro de :feta de com

c:rec. s'és poeta o no s'és poeta!

Va de3 de l"acabam

rom1s de CasP, a la setmana pasGt\da. Quan vaig :fer l
podia moure

dia no

d'Itàli~.

A~a,

que em· moc, vaig on vull. He posat-

d'en;à ou

~

m

vers, tan bons

Divins, aquell Sant Pare tossut, aragonè s havia de se
si hi lla algun aragonès entre

voat~a,

el

com si. tornés lletres de canvi,

que tornava

exc

discurs de Sant V

tal com 8 la tne\ra manera l'havia dthaver dit,l :favora
d ' ,Jr~ 11. Si sJ hagults fet re i al Cotn1's, segur 9u'! v~

ain tingut. da demanar cap autonomia. He fet versos de
1 rei Felip contra vostès que enea

rica, de l'odi
tot el

, pot

a.rxa sobre

anar-lo èncomanant als 2'overna d

1Jal"

s, de les,

nint. tots ela alemanys d.el

et, tirar canonaàes que
m~u

estat

vernal" qu& té la gent per malament qt
n

A la pr

ctua~,.

ho faci ••• de l
oases oue

vegada qu

nta da si

de las

s'er~ibarien

l'a

tirar aquelles bom

testà:

- .Jo tinc dos versos :fets. Un, qne nOOlês es volen :fe
qu~ r~'han

tirat tot~s a cot>. A nosa1trea allà on som

lea tirin com que se les, guardin. Ela que quedaran fo
tès. M'he. costat una mica

pe98r

en

vg:r'S

coses tan pro

rar bOlnbes o guanyar mes eleccions, pe,...-ò

qu~

un fa

f't:\ bé com jo ha de tocar els temf=Js que siguin. En el

tiren les bombes,

~triu

aconsegueix co:nvéncer els h

es tiren, Beatriu es dóna compte que els homes
ma.teixa manera que hi

i ha dit, ben dit de

VEll

anaven quan es feia la Guer
~a

manera que ella deia sempr

els homes ja s'arreglaran i que si són tan palluss

banbes privades que les tirin •• Quan vostès siguin

els podran escoltar els meus versos. Només cal ten
se n'escaparà ningú de passar te'mporadallarga on

Si. que tinc Beatriu a la vora, pero' record-se'n q

èasar i hi tino la dona. Com Que ara de la cpeatió

cindeix, vivim tots tres encantats de la vida, de
clar, que és molt diforent
contribuc~ons,

no· hi ha

ens preocupa ni que el

~e

la de tots vostès. A

va~e's pél~

pè~roli

sindicàl.istea q

vagi

PuJ~t de pre~,

ni els davants de les senyores. Ac! hi ha democràc

vet'h'o ac1., Vu~l _q~e sàp~guen,. t:>erò, que .~ls gIe e

treballar b! la matèria gris, ací som escoltats f,

pectats. A mi em saluda tothom i més ara que se sa
segona part de la Divina Comèdia enllestida.

Mo~t

grans, al veure com han acabat les coses s'hanpass

cia pura que és la que impera acl. Ells tenien une

amb el temps que passaren anant al Sastre, els que

al metge o al ball de La Paloma. Ara han vist que

tmes vaeanoas que duren tan poe.

Els que esta

pensar segueixen pensant i ara poden pensar sènse

la nova situació, la qual, per a tots, ha estat tm

da de truita. La de deb6 ••• Mirin , els que no han p

ten, cosa que ja duer1en haver f.et aqu1 baix. Jo n

que a]gtm notari, acostumat a t'tir escriptures tota

gui nota de les cosea que sent si sent 'que les diu

ment o de F/remi Nobel'. Molts d'aquest.s ara diuen cos
,

gUns

mn,'

rectificat. posicions defensades t.emps enda

cavall., També n'hi ha de tossuts que no volen
'baixar
.

rò és una minoria. l una minoria que a~ que és del

ganitzar 8011evsnents degut a jornals baixos, puja d

confonnitat àmb govems republicans'. Tot això ací. és
Ací' res de rês 'óe tot. això. Aquestes minories s'atip
molts "Ja t' arreglaràs!tt~ La gent pega perquè, com

rita han pensat sempre, però ara es pensa difeT8

gu1r essent italià, albanès, rus o català, però hi
d' ~stats Generala', d'Estats Units wll

dir, i

to:t~C?m

,-s una mena d& República Federal que s'ha demostrat

que hi pot haver, i,. la prova, la· prova és que 6s la
plantada ae! de fa milenis i milen1s. Som federals,
per a tots vostès 's de mal ~ntendre tot això i ~ue
dran quan passin, de portar coll i corbata,

El

nf'aqu

deral que he esmentat la qual per a manten1!\-se no

n

declaració de lleialtat de les t'orces de l'ordre ni

lamentària••• Lea dones?
i~lalS

Doncs J.es dones ara sí. que

que nasal tres, igualtat que entre vostès no a

tot. Com deueun suposar ac! no és ne cessar! el serve

dora, i no serveixen pe!' a res' cames ben :fetes, abri

oreis ni ser part.idaries de l'avortament. Oh, ve.ra
coses seguissin én vigor ac!, tindriem els mateixos

tBnen vostès.Jo no vull pas dir que una dona. que aqu
molt guapa, molt guapa, no tingui

en~ra

algun pràs

sa de donar-li un bon dia tma mica carregat.

Pe,

món el nostre. l recordint-se'n" som federals-•••

Vaig torrJ8r a tenir diners en gran. Es pagaven mol
tervencions organitzades per Tànis.
ssistents: la setmana Vinent,

vegades podie

tmana de gran gal

Al1fad de Musat. Baktulin, Pau Clari s, Jom de Serra
Amau o e1 tenor Gayarre ....

í tornava a beure. Beure 'em permetia seguir

comp~

devep.:ades, endevinar el què pensava la gent. Anant

cobria les intencions de ciutadans tingut.s com
sar noies, com en dieu,

inacabable dels a

que vaí

~

mane ra de

to~ er

e

s'hi havia de posar "Afto de 1

de la llargada d'aque8ta.ll~sta!.

n fa rieu el"
salt

n

'ones, no? ... Podria have

cercaven

1 . qual a les carte

~

p

bancs •• '.

què no vaig avisar els

devinar aue anave

fer l'atrac

t

tar-se pocs diners, sabeu

'lle auè em Va succeir?

no sempre s6n bona, amic.

Ho va saber algú que no
.

ber que a casa hi acudien esperits especials i em

nltori precisament el di
kunin, un del

ua hi act.uaVa l'esperi

e encara està

els seus tret

car el dia que portava diners al bEllc.

No, les de

nen so~es,diuen e1s que hi e.stan abonats a les des
•

r amb un ciutadà el qual en a¡uel1 momen.t
fer un Jtran
va

~r

n~goci

el neJ:l:oci

éJIlb imnobiliàries. El

v~ig

creu

ser 8J.1••• s1., va .ser la segona

meva vi~a.~ .,.No t ja ni Tènia ni :res. Bé, ben bé res

uns moments de lluidesa en vaig poder posar en con

mat,

? - em va di

- l ara, hi creus o no anb 1 J espri ti

fa aom poto, tu per mediació de Tània, la quai ~ mi

coses
tes se les 'fa ella, i jo tenitli' de mèdi.un la tia R
I

~i8

també se les

e1110 •••

L'one.,e(;t salvador, el qual ja u.s tinc nr
si que les sentia de debó les veus del

enta,t,

tnfini ta ma

ra oue la ma!" havia 'donat de baiXa·.
l'

arce~

nebot, n'hi ha que l

n'ten esc

t

, sabeu?,

'la trnmun
l

86

faI, veient una posta de sol, fent vermut amb olive

l pas de la tramuntana. La teva inexperiència en l
comanen eJ.S concerts sexuals em t.:i.rà. per terra un a
ncara ningú no hi havia pensat. No et podr~ veure

aquest món ni en l'a.J:t.re·" Anima11
de car

• Doncs la tia Beatriu

,t tot aquest t,

- I, al

i

o:rtaves a cap aauaste

va di

nt. Si

ha~éssi

ctivi tats encara hi

aves nerviosa. Fins i

ven;.r massa ¡viat i
'hi 'Dosava d

vei

la fi, jo amb les cartes i el canar

teixea -coses que tu mirant
qu

.•• si,

,rViós. l snb nervis no es pat ni p

bé, ni hO'1."ospoquej ar

'clients•••

'oncle Roderic em va dir que

8

l'alt19 costat hi h

t mês m:'"111ada del qae'és pensav 8.. Ara,. dieu?

cultats. A'Amèrica er.l ven matar les mares del vi m
u, i no he estat mai mis el d'abans, sobretot
dia beure 'DOC. Da tant en tant, ja us ho h9 dit.

dar

e1'

temps tinc una mena de revifalla i puc saber què pen

tinc por d'errar-me i no ,m'ho acabo de creure del to
gen1~.

sa la

pensi
un

es~t

Amb vós no ha

algun pensament, oi?

~en

Tots, dieu?

Gràcies, a

bé dient-me això .. Però ja no sóc jo•. creieuuidesa són esporàdics i cada vegada

estats de

tot~~.Si.,

mEts. Fins que s'acabin del
batent.

aix! i us he pogut e

No, no crec que s'hi torni.

diuoo Que cobra
Er

F'es

~a

r

ostre poble no que tingú8 lloe l'aixecada?

Pots

.gúéssiu feta no hi hagués hagut sollevanen t!

Perdon

qualla Fest.a Hajar no hi va 'tenir

• Ja B9 qUi

bl"

V

'.

qued

fi ••• De què vis e, 8.!"a 1 Quel com

l' aJ.9sua •••

bullir l' olla ••• No, no penso demanar-vos diners. No
mai

ningÚ. Estigueut!"anquil••• Nomès

drta fer ••• Anar a

resta tm a

ambient8r-m'hi p

i

i puc

posar en contacte a:nb Tània. L'envoro m

vodes autèntic, sabEU?
ne segur. sé qu,
nir

conve~ses

carà,
- -

No sé com ho f'aré però hi an

o recobrarJ la pau interior :Cin.s Q

amb '"àni ••• ....,i passeu una dios

no us amoineu. ser'

al'

tnlS

d

sortir algun

dia i

ltanfc BerrlE;t.. El

11 senyor de les uller

si

jtmts!

si,

va dir Que si el veiés

nera de tornar

.. '.

creure i tothom feu tard

Ni rastr-e d

sen~/or

no

al viatge ja qu~ l'avió

•

tenia un motor que no voli

- •• •s1, sí,

Rússi

q~e

la ciutat. per questió d

dies t'or

vailït arribar de V1a'tF,'Cr,

care conegü.t.

". A

'tenir co

s~nyor

li digu
.lilb

gen

i

e

e havia

la senyoréta ':.

prin

.

..

vos

a

ra ••• Vol di

qui

oatd

,J

u

senyor?

Ha passat t/ca.:.l,pv.

m'UCUl

COl.la d 1 anios

8

una

~tIlOOrROa.

aue jo

v

fet

~J,~u..t.I.

Y'

• Han in

SO"08V;

tat mes

qua no he pogut dir que no.
Poti.n~es,

,

.

r-

, or::l""'''-WlP.lIl.'''''W!!Il'''''

U t

que diria un men.iàdo!' d' \

u

e,1,,A.,L . . . .

t romà, cabell

la

qu

:ma que tenie

dssrot al

, i ara eal

dors d'abans hau

n pa

ix d' oouel1 que sent

b~anc

nt,

ot bauI'

la roman

lama l'..

ro.

s

don 011 mAlgrat

moaeI'at ••• vi

~er

en

1

:t_ tot d

..~, 1m

qu

_ r:.f\l'p

..
A1P.'u, que di ra

e'rl

aetarmina1~8

c!'imr>lemont

vers, uenflv.

U'i"l

Q'..J9

, no ea tracta ,de

so

lt."

per da't"""è:ro 1'1

ti va, 'és clar,

~ja

-

hi

vn

h

'n:ja17

molta

n ten i. a

el se

dU8 de cavis

vis de sorpresa:

avar un s

t,

'~

La S

hi havia cavi.ar. tk

no "tingués ¡je Rússia 1

'ov. paro

Axposa~s.

ullarem amb la bero

ics" el

el vodoal

¿;,;ls sonadors v
aJ.tl'fHJ. i
,j,

iu

i ap1

b, doncs, u

o n'

i
oso

sorpNseo.

- Ah, don es,

u-me'n •••

,r

a
'/ -

110

ns.

1eal" de

vaig, riu:r'4

va di

ir.

dia nas s
Tot.h

va b

i.

V::l pr~guntaT.'

l"anu

A mi no se'm demana si .

vull més. I, no sé si

o per di.atracció, però se'm va omplenar el got r

s, 1 no ho vaig dir. D

dla dir que no en voli

dir prou quan

per què però no t1'Oba 18

. si,

o li amplenan en got d

s1, t.imidesa)

t

el ,go

g

dir tant li fa si

Ferran 'lIIà quan e

l tem'

oontin -dom pa

len9ay·

rlb:1r relativ!C16nt bé. Per tal

sa hi

.ia qua

s ben b

ntía una mica com si no to

casa. Vaig fer unes voltes p

vaig anar de drét
lla. I, ro
i, per contra,

ren hora

i,.

Vet;1S,

, però te

va 'Oasse.

t

r si hi havi

j

ol en aquel

tia r ,

Estret

carrer de Cavallers el veia es

i tava ningú, ja qu
que no

ca~er

curiesa, el f'anós

1 carrer,

nit tinguin·' - anava di ant· cada Ve gada qu
vora.

8saVa

No sé si
un mal

ter sJ.roÍ o nu,

con

edu(~:t,

:t

ti.

:rò

j o no v

l bon desig cada
I

,nil conV11atans. Es pot deixar d

rant 41

d~a,

or"

,

aludar a algÚ

un

en descortesia fer-ho

desco'

da o cone guda.

tra els transi t ado !"B. d

un

cordialitat.

cst'a V1v1

ciutat, v

c",.......

nit,

nI

trobar el futbolista G

haviem vist mai i ens van :t"er la mal' d'a:nica. Fo

que

Vart

establir un

coneixença anb .el seny

ri d'Im Cau d'Arot del carrer Robador••• Uha altrà

de dir versos a tavernes t'alem tma sardana, sens

cap mena', 1 la vin81eren

8

eDsnoosa1r totS els

rri, coneguts o no •••

Vaig encertar el forat de la clau a la tercera

die. em tro oova sol a casa i sabi.a ql 19 no hi hàu

'hora de la recollida.
,r~va

Tenia sedo uQUè' beuré •

pensant. Obro la petita reserva de beguda

saber com hi havia anat

una. ampoJ.J.a ae

El

parar per més <pe pen

J.' aiguardent

nacional rus ber a

olJ.es qU8' ,són de molt mal 'iiliiiliri:iaJt

destanar. S

es pensen que aquelles ampolles nomÉ.3 les han

d

ci.ada en enginyeria, però aquella ampolla se'm

tres i no res.

Qtli

és

que em !"eia tomar a be

sé, o no ho sabia llavors. Potser vaig obri.r mé

compte, però veia. la. ooguda tota plena de 11uis
~lS

tia.

indisposat, ,ms al contrari.

Fm

s'emtí:a

de plenitud, de claretat, de lluidesa••• Quan ja

:t'art

'l:1I'..a

mena de mate a baixa em van venir a la

m contava l'amic Bernat. Ell deia que era ques

ca et posés en condicions de tenir dft't a ten

,

-ri ta. Pobre Barnat ••• Qui sap que deu

"

~e

coea. l amb aquesta pet.ita. í 11en2'e!'a dedicació
uaig dona:r pEU' acabada

r1a meva actuació d' aqoo l

tió de dormir bé, i l'endemà tot estal"ia ent.ès.

cabals estava que re cordo perfectament que vaig

un de~rtatjor que mentre tingués coroa complia

peu de la lletra.

Eren vora les cinc i comença

Ta u"Tl ai éa no /.ta, com si no S" aca

deixar-

ura tota. Allò no em preocupava perquè

venia cada dia per coses que passessin ací. baix. U
l d'ulla, un divuit de juliQl semb

de llum :feia

temps,

no hi fo
vem

,Wl

el'! pl~ ~atiuet

Vint-i-tres de feb:rer s'hr:gu

de Sant

"

1<~a'rt

quan els socia

r

l davant de la Vol ta a l¡'l'anc;a, hi

m... u'&. P.er això dic que no
•
i6 11umí.n1ca. l t'ou senA
,

son

un ,exce

tea

Po

llits

aV aa,quAl.la

~s

...

m

c

ol

,

o soc

ls que

:fel' veni

oest~

em va1.tt acomodar el

:eroici

on a n'aquells

11 de
..
1,. a

coi..~

, e conservaT 1.

serveix ner- a

,

mòri

exercici

que consisteix el repassar

Jo.

t Savi:3 de. Gr·è.J cia, ls s

del Món, E

diac, els noms d'una cinquante

tats ll1its
-

i:¡> •••

q

CY"ec

'ir per a dormir-hi. Vaig fer, doncs" un p

a

~a

ue em va
..

aon.

vi ~ llum pel

l'S, d~

e

Sant

nto:

les comareu

senyor I

De moment vnia pensar que hi havia

a~~

a casa. Po

it sense .io saber... ho, algun d'aquells 110Ctàmbuls

ludar tar.: &lsblement com vaig poder tornant d' aqu
vist és viat. si hi

Ï'.a

a1f:l!ú. Ea auestió n'obrir se

i mirar. Doncs no hi havia nin~. Al~es vagades

per essegurar-me 7 n vaig repetir l'operació
1'''

h
m

d'

bsolut
--en

de

ua potser algú

d

itac

s'hav

rrer i éitw"ava a un peasent par

ra. Era la cosa

~s

versemblant. Me'n tomo al ll

minut aue intentava deixar-me portar pels misteri

si dic misteris és perquè encara no he entès mai p
dorm, ni he pogut descobriT' mai el moment precís
despert a

adormit, don

o feia un minut, deia,

a dormir, que:

- Ep, ep, senyor!
No, no era algú del carrer que deia aquell avis.
deia a dins de casa, o a mi m'ho semblava, vaig
blÀ

sent~r

p

uns moments abans uns passants pels

C

vaig donar repetid~ent la bona nit. TamN vaig p
tot era culpa del vodca. No gaire sovint he

~enti

a desentrellar quelcom si no és massa complica~.

si allò era culpa del vodca o no. La solució pots
adequada, però

la vaig vo1guer trobar fent baixa

contingut d'aquella ampolla que jo no sabia que f
altres vegades tampoo les lle sabudes trobar, o
lament les solucions a determinats

l~

problem~s••• Co

ho sé, que mai he estat valent, segur, però per s
quelcom vaig obrir totes les llums de casa. Semb

Veuran, si em cridava algú, si és que en realitat
i jo no el veia, val

~s

que ho faci amb llum que

No n'he estat mai partidari de treballar sense llu

n'havia de ser aquella nit que algú em cridava. T
ca a mitj a pS'J't, Quan:
- Ep, ep, senyor!

Oh, carai, allò era dit de molt a la voral Vaig f
ta amb el got a la mà.

- No us esvareu, s6c jo, Bernat•••

La primera cosa que se'm va ocórrer t'ou oue l' ani

porta i que volia entrar. No sabia com hi havia tr

a casa. Potser era un dels passmlts d'estones aba

via sabut reconèixer••• Vaig obrir la porta. No hi

matI - vaig cridar -,.

On

dimoni sou?1

Una veu em conte stà de din s:
<> em veureu ni

a dins ni al detora, però sóc a

- A on?

-;.. Entreu, oue la matinada és fresca.

Si la veu hagués estat d'algú altre, em podia penl

cosa, però era autènticament la veu de 1" arli.c Ber
,'-

,;'

t1da molts dies aquella .veu. Una veu tocaia .per tm
de rogall,

per~

una,veu que sorgia sense esf'or9,

dosa••• Ja havent reconegut la veu de l.'home vaig
l menjador. Buit.
- Però, Be'T'nat, on, s6u, punyeta!
- .Amic, en teniu encara, em

pen~,

per \IDa mica,

el lloc oue jo em trobo ara. Quan, hi sigueu us

e~

ses que ara no us podeu explicar,••• Us haveu oblid
dies us vaig contar les meves

mem~ries'1

- A1x1 és veritat'1
- En dubtàveu?

,.; Veureu, no i si •••Els temps actuals no donen re

, vells. Un sent a dir oue passen cos,es cpe fan dub

prés, del temps que ens vam conèixer, 'Vos sabeu q
nes amb

els preus que hi han a pla9a!

manera permanent no porta res de bo.

sentir-J:,e

'c sr

- Acl

ls p:mus no

fecten per alts

poseu-vos tranquil perquè els preus sèguiran pujan
Malament, Bernat, malament. On anirem a parar?

- Ac! on sóc ara jo.
- Però on sóu vos?!
- Ja no

u~

la prince

de Quan .jo us contava

recOr

Tàn1a i amb altra gent, gent que exist

de bans muni cipal $, de la ela

,

8I'1allid

a meve

d'oli que feieu s

a amb tomàtec i 811-i... 011, i de la cara

distints caps de govern que heu

t~nmtt•••

?

clar que me'n recordo ••• Però aix! vos,. Bernat

l'ano

?

La darrera ve~ada que vl,lig parlar de vos

er.l

va dir que us n'havieu anat a Rússia •••

a hi

vai~

anar ••• ja hi vaig anar, però la Rússi

bar ja no serà mai mils la que volien Tània i la ge

- No hi ha russos, ja?

sl, però s6n

uns altres rosaoa,. Són

1mS

russos. n

el seu anhel i el seu propòsit, són ara anar davan
nedant, llençant satèl.11ts artificials, corrint,
tant ••• Això
l'i,

•

t

sembla,

m1~

1 seu :favor opinio

decant

..

o,que
ls

l'

més que :facin, no pode

tanta din

CC>

Ql

1cans van a' :favor d'algú, els russos

contra. l arriben prima
I,ara,

d'en~"

que els

ricena•• Però els tenen en

llocs on hi volien 8.l"ri
1aena

:tegen amb els

hi han renyit .. De tota manera ja :fa temps que als
entI'-t.8V88ssts. D'en9à

que un equip de metges jueu

senyor Stalin quan malel tejava aue no el

oden ve

dir' que aquel.ls netg&s

pta.r

Vi

princeps, grans duca,

poc i maJ

la

mtesi tot

re(,J~,ldno
!

saneu?

A'OOns tot el p

n'han t'et

cop, per

a la francesa amb la gent, pe

l els podén .'tirar se'ls dóna u

cobrar.

lla no el van

lt bé de quartos

e van

1 P

~ll

o no hi

- Però hi

,

o'
"

al votant 'd

c1ndeix de tots aquells p

lm

:fan molts ne'ton
J.gun

es movi

bé de auartos?

s.

tesein tant amb bo

i no se'"1s

de quartos di

i Nobel és un premi

'ssia, ni volen que se'n vag

- l a vos tot això us va enutjar i us en vau e

ii.

ic, no em vo leu entendre, j a ho

òries hi haurieu

deia le

parat'm~8 a

eà. Jo a Rússia hi vaig passa

gona qui
"~1a.

11à on

Fm. p

Per 'això em podeu sentir aqu

- No foteu, Bernat!
- Tal com ho sentiu. Oi qu

soolteu la mev,

v

o us diu res això?
o us vei

jo avui

he carregat

no n 'bavia be¡;rut mai'• ••
o, amic, no

veieu perauè al lloc on sóc

vos ni ningú.

mat, no juguem,

- No em

c~ieu

quan u

ue jo t.gn1a conve

Tània quan e lla ja no portava mi tgr s·?
- Nu.

Alto! , oue jo mai us he dit mentides, senyor!
- Bé, potser havia d'haver dit sf, no ho

s~.

,- Esteu parlant amb el meu esperit!
- Però és de debó, Bernat?
- Jugue-vos-hi quelcom •••

- No en :faig jo de juguesques, Bernat. Després a
:faci la juguesca?
- Aneu a cercar amics, veins •••
- Tots solen dormir a

l si vaig

n'~questes ~es.

apar; segur aue aposta a :favor vost!'e.

- Registreu ,la casa, pujeu al teulat ... ·.i la me,va
neixeu la meva veu?

- La vostra veu sf qt'B la sento i la Qonec, però

quan em contàveu coses aCOUij)anyada de vós, i l'a

i prou sense res darrera la

ve~ ••• Què

voleu' que

vo.s també que quan vós, amb veu i tot vós, em co

vostre pare &xerc1a d'espe-rit1sta, la Que contes
mona •• '.

- Ara he descobert que pas sempre. A la tia Rano
la reserva per quan algun esperit

~ete*linat

aprés, amic" a casa vostra no crac que hi
O

es

tin

.

jo, mnb esperit i tot no la .sé. veUI9.

- Bernat, Bernat, recordeu-vos dels vostres oncl
gons vós ma~ix ,afirmàveu,

eren més aViat desce

- Us of'ene':l vós mateix, amic, ja que en aquest c
eria jo.
- Potser en som tots dos de descentrats.
-

Jo

pensava que aquella amistat que comen9à fa

mantenir sempre més, i al dir ·sempre u88 vull dir

que us penseu que aqui baix hi ha coses que duren

favor de dir-me'n una, una sola, ja veieu I Us pen

nyor que mana ara que no s'ha vist mai riure, dur

penseu que ,els socialistes no. s'acabaran csi?
Per.
..

que té corda l'Orfeó Català? Tot.s, tots, up dia o
•

'

•

on sóc jo ara, 1 no crec, no e,rec que

.•

.,

81sS8~veix

càrrec o l'ofici que hagin :fet aqui baix••• Potser,
.

-

•

~

l'Or:te6 Català en dies determinats puguin fer

que us creieu oue
-renyit? A
- No us

ho

alg

rquè a mi se'm donà de baixa

t noble conceote teniu de l'amistat?
,:feu eixi,

l'fo. Vos encara heu d'

mat. Però si vo

or

¡'beu

dia. Sóc jo

- Puc fer alguna ,cosa perquè esmorzeu?
- No, amic. Ni ne cessito esmorzar, ni tenir tract

'tenir-los anb venedora de ,diaris ,. n.i snb

~arma~è':

meya aparició us l'agafeu a la vostra manera. A v
l'

al pensament, la gent us té per poc seriós, i

sl ó que m" havia fet aque ata Visi ta.

s ep

#

amic meu, que un esperi't us vingui a veure
us en doneu compte7 Hi hau

una

easa

nt que en pagaria

visi ta eix! I

- Home, Bernat, si quan enc.arA anàveu amb bastó m
mira •••però aixi, sense couptar-h1, i després

ca, que: volieu qu
favor, Bernat.

m pe'

•

o

d'u

-vos al meu l

-ms questió del vodcs aixi'Ò, m'ho

parlant amb vós, o hi parlo de debó?
1 vodca us ha entonat una mica, i pot8t:1r sóu

dins, i no ho sabieu, que per a tenir converses

necessi teu la taxa d'al tres. yós encara t.eniu m
'a

jo, quan vaig ,acabar la que vós a1"8. us fa msrxa~

una altJ'a que no s'acaba:r-à mai més. l no ha suc

us he Vingui¡ a fer una visita p~nsant que us pla
ha estat aix!.

_ No, no, aclarides les dues coses que us he co

content que us hagieu recordat de mi. QUi em vis
perit.? Doncs benvingut sigui.

s que no lle vingut sol.·•• Hè vingut amb Tàn:La
mat ••• !

_ Us bo prometo! Ac! no en podem dir de mentide

vós a la princesa i em va dir que l i plauria de

Bernat, home;, mireu que vaig tal com he salta

_ No us amoineu. A nosaltres aquestes coses no
A v6s no, però i a. la princesa?

No

-A la. princesa només la senti!'811. No veureu si

- Bernat', que 8,1 poc seriós sóu vós I

rdoneu. Deveg-ades aquesta cosell s'en comanen

dir que li plauria veure..us vaig pensar amb l'in
•

i li vaiR dir que v6s ssbi.eu anglès i :francè

, . Tània, li va fer i1.1us!.ó parlar-vos amb la

• Ja hagué'sslm vingut mês aviat parò

'\l\ m

pas

donava classe de català a la princesca.

- :41 que us haV4tU molestat, Bèrnat!
_

l-éLP lIlol~8t18,

amic. Al contrari. Tània n"9stà

r'expressar-se amb la llengua de Fivaller, ,de
rats de Molló.

- Heu fet bé_de trigar a venir peJl'què temps end
ha~s

sentit us hagués :f'et parlar castellà.
p~~ sements

tempa quan m' endeVinàveu

E

ndevinar.

caT) i tal tornant d'un

a

ie

un

rrer

p

lemen t i. ,l>osan.,.,..no

oostar

'V

i,

- ....n

violència, ens va dir: ,"Rabiar.
Ara ja teniu Eatatut.

,això eT'
-

tinsrot

d

Ca:l

tatut ens l' han

p

- Però',' 'amic, ara en tindrà tothom. També les s
ca

• Ara .;serà obligació
• d.'0

ixò que

s 'com

temp

ten:4~

ñdarrer

ixi oue podi

que n

canvi

s

trei

1

n'h~

•

o se n'escapa

agar contribució

.
s epoqu

tilllalt diver

tut,

,

rial, la

t'

vern. l' a:f'ri. cana,

hIic

la-d

, ¡

l'estatutàr1a••• A fora sa us coneix
•
statuts. Potser no n' hi haurà cap
s que ~n ti

:r'6

tirid

Potser no, si vós' ho

dieu.~~

- A mi m'heu coneS'.'ut per la

..

w~u.

u

a~larà.

àni

da mai,

ò

l'entend'

, és clar, suposo, eh? O és que have

- No,
quan·e
l sl, una
- llJs l'li

lla qui

Primer h

darrera hi havia algÚ oue el
que tot vin dri

u :femenina. digué una mot.s que no va
això, Bernat?

~

No en dubteu ni um momen t. Es el rus que parl

us traduirà allò que us ha dit ••• Va, Tània, deb

.
iA mateixa veu :t'emenin'a va dir, amb un català q

russa era molt ben parlat:

qual ara

- Bona nit, senyor. El meu Bernat,

parlAt molt bé de vostè. Com està?
- Molt ~, i vostè?
- Miri, anem

no l i agrada que hàgim v

:fen~.

si, però, és clar"

pensi que si h

dona a casa •••

que ja s 'ha apr

no ho s

- Ui, les <bnes I

voroi71
-Però princesa, vos

.

reu que per a. ten i r co

l' sràic Bernat. m'haig de divorciar?

e

Vostè sap

ciar-s
Vaig sent.ir una rialla i dues veua que
(t)

de~en

qu

rus per-què no vaig pescar ni un mot. Fou l'a

de nou la 'Dareu
- Amic,
sabem q

•

princesa s'excusa d'haver fet sorti

cost

uart

,

, pero com que on som no

ta cap •••

Però és que j o encara, em penso,. que estic en
artos

no et. pots ni morir. Saben què val av

ment normal,. r6s de l'altre m6n,

tul

enterramen

caixa modesta i sense aquvllea absoltes cpe
arrar aue feien tremolar

, voleu que en fem
estem en un lloc que no

8S

vidres?

sane r aque
ocupen el coet

altres, costos.

¡bes se'n demanin sis U:lil pele

de ].

- Ni

.

De nou intervé Bernat.

ncara no have

rò. anic, amic meu ••• Veig qu
trobem Tània i jo •••

o creiet

- Trebeu-vos e.llà on valgueu, vó
11 peles no ês una bos;mria?

ro.. •••

,

-s

l'.

~hes,

de

i ni aqui, en

qu

~S

d

si val la pena que n'estigueu tan

jo no

n s6ul
perits, senyor!

s qu,e som d

b

ri ta que

rita! Un

Torneu-hi amb el
•

ei J

Peròrs! no mengem re

:te Bernat ••• deve~ades encara ,no

erdeneu....'

,

.••si,
~a

rita que m'heu v

ou

•

àniG.

torn

lt d'est,

e

:t

baix'

san mai això, senyora prirc ees.

- Veurà, no

- Digui'm Tània, vol?

et.a. Tània. Un

lxò,

Doncs no se san m

t

troba i, de

content, diu bon dia a 1
ze

ho~~s.

l la

~nt

d'altres <pe duren molt. l
Tal, en

l'a

- De tota

,

ui s'ha mort

diu:
tam~

~

la gent hi di

viu••• !"
ra~l

pas port8nt sabat.es i fent-

-s ho deveu saber, no?

si, però

sempre espera que es morin els a1tre

tm

- QUe hi e stà molt té vostè aqul?
<senyo~eta

- Ac!,

Tània, per poc bé que s"hi estigu

sap greu d" anar-se'n.

- Però vostè ,creu que val la pena el temps passar

- Oh, jo em penso cpe si vQaUt no hagués passat p
sabut

m~i

res del senyor Bernat I

- Amb això

t6 raó, veu.

-Desp~s,a~i

hi han altres coses,. que valen la. pen
,

les gambes, perquè
8Ilb la gent .que són ara vo.stès
,
'

haver

p~r

a tothom i

potse~ enca~a

les haurien de

que nosaltres, però i el festejar, asenyoreta Tép
- Bernat, aquest senyor

~s

fot de nosaltresI

- De cap msnera I El què passa 's que tm <pe viu n
càrrac

d~

com

v~

guarnits. els que no viuen, els

jo, vaja.
~

- .. s

q'l;J9

no tot són

cos~s

agradables les d'aqui b

pocs diners, treballar, els accidents de circulac
que ara fa tE;l!'ltes baixes ••• Tot <,aup

qll8'l

nosaltre

- Oh, no tothom pot ser princesa., senyoreta Tània
-Per això hi ba tanta gent que no podia véure el
que

e~l

es :fiqués a casa nostra" nosalt:res viviem

que B:ra tothom hi viu bé- a R1Íasia? QUi és
tits <pe nosaltres

estrenàvem~ Qui é~

qU$

eS,t

<pe fa aque

nosaltres fèiem? Qui tk els diners que nosaltres
aquelJ$ criats, que semblaven lZapitans generals 1
niem? Qui parla, aquell

~ancès

<pe no sal tres parlà

- Bé, però, senyoreta Tània, no em dirà que a Rús
coses•• o

~

- Ja ho sé, però si el senyor Lenin no hagués an

nos~t:res

potser ens haguéssim en tès. :Mireu, ara

sia, oi Bernat? I tal com estan avui nosaltres h

nt mudada a Rússia. Est

fe ctamen t. Hi "fal.

bombes. Vostè sap el prestigi que haurieJ1 tingut

risme si

8' h~uésain

que dat algun prin

o gran

avia tants. Imaginis. la cosa que seria p~e:r di

"Li presento el príncep (".onst8nt{, responsable d

cional de tancs, o al. grm ebc NaiusJd, director
o la comte ssa Este

ida, 'regent de l'e

dans ••• serien molts e ls

1 senyor Lenin

hagu~s

nvor n

s tenia

q

i

~n

Bain adeotat

'b

tinRUt una mica'

,
a esquer;

,

,

ma

s veu. I

dr~

pens

ans' propietaris, aia'b! hegués a

les, no s'haguéssiu convertit en bons revolucion
n'er

, S

cpé ,e 1 senyor Lenin de

volucionari!

puc saber parquè m'ha relacionat amb mol

gent

-

també he tingut xerrades amb. russos els quals fa
com sóu vós avui. Aquests vivien espantats

tats. Se'ls havia pujat 'di

-los-hi que

ny
t el

movia de cara a aixafar Rússia, que encara que d

a la rn&t8ixa taula conferenciant., quan són fora,
ritm:ts dur'8Ilt els sopars de treball,-

to-

s

ue mai. Per això ells no pa ren de fe!"' bombes ni
re!18 els paisos associats. Els Paisos cani

dir cue ho són encara que no ho siguin. Això
ben i pronostiquen qt8 el món, dintre poc, tot

'I que per arribar al socialisme, tot

val.~.

s

- 131, el senyor Lenin ja deia que per a guanyar
t1dea, se 'n diuen!

ment1d

que ara a Rússia ja no se'n diuen de

8

- Vol dir senyoreta Tània, que quan diuErl que ten

ls americans diuen
-Ja hi podeu

.
pujar

].a

veritat?

de peus!

- l les arribaran a fer servir?
- No. l bo s:é~ de bona tinta.
-

~a

n1,le també hi ha mala tinta, a Rússia?

Amic, el tnel:l Bernat em deia que quan parlava am
¡

col.tava i prou 1

-- Veurà, avui vostès han vIngut a casa, :1 a cas
ir quan no hi ha la mestressa, em permeto el lu
ses anb qui Sigui.

- l quan hi teniu la mestressa no podeu dir AS?
- Pas

aempr~~

Ho veieu com aquí. baix hi ha molts inconvenien
- ma aue em penso que ella seguirà tenint la par

on sou vasal.tr

I Amb això estigui t.ranquU. Ací no h1 ha di
- Ni domèsti<pea?

- l ara!

l~o

s 'hi hauri a guanyat res amb el canvi

- hJiillor, millor, perquè a mi m" agrada. convers'ar

paro

quan el

F~rnat,

pS! qu

mi,

lava de vostè, .jo li

de~ a

"Però,

mai res a n'aquest senyor?"

Ell, ja li devia' d.

vinava elS pensamm.ts i que no calia que diguéss
ndevmava de deb'

- Doncs, sl••• o jo m'ho pengava, com em penso qu

tenint una conversa amb mi mateix.
:faoi riure,

o

senyor~

I.

nt o no em sen

i ..".

•

.'

'Wtu1

- No •••
- Vol que li parli rus?

Quina altra prova Vol I
,

,

mai aJ.~ el qual ha presenciàt al9ades de taula

n contestat pTemtnte8?
- Això sí, veu?

Però uns testomonis que juraven

senoiat aixecades de taula, primer una pota, de

tres i que finalnsnt la taula s'aguantava amb un
lt~s

"tres fora 001 sòl, els e·aperits més avia

reglmtes donant cops en algun lloo ••• Precisame

va dir aue tma ve ada quan vostès eren a Amèrio

pis del dsul\mt i no es va saber del cert quins e
98Deri ts 1 èls oue feia el coix nassejant-se •••'

Bé doncs, moderna!1'Ent eis esperits, segons' <:p
,

manifesten en fonna oral. No és paa unicamen t aq
progIessa't.
- Si vostè ho d111 •••
- Si jo

ho

die, si jo ho dic ••• A nosaltres ens a

c1.ars. Vostè creu amb els esPerits o no?
- senyoreta Tènia •••

•

ixi.'s de romanços! Jo era mé's grm que el m
mat 8!'a tindria més d'lm segle. Vostè creu ••

veurà, princesa, ela diaris parlaven d'un turc

1

vint. ~(J r; .. ,r

- Bernat., maco,
retopeve. sempre 1

no m'ho havié8 dit que aquest t

i tom

haver una conversa en rus entre els meu

-1:A'titrat amic, jo havia

p~lat

molt bé de

VÓ$

a la

estava segura que la nostra vis! ta us plauria •••

1:,1
h
p
tt, uan el
m'
n
- Al ,
tres edJ\ts, que els diaris van dir que hi havia lm

cen tr-v1n tanys ••• l a mi

uesta visit

plau com

ginar. l m'agradaria que :fosai u com els
dies de fOl"asters, j a 'Veieu. Tenir una
1& per 1

dur-la a mentj

riYar-la

is tats ,

r
prin~sa

X'l.lr!"oa

Parc d'A

n'aquella a que di

amb gf.mt de mata baixa••• Ara, essent. com em

nso

tenir-vos de forasts rs. l més quan to

t'er-ho pe
ò

ue

.. li dic, jo?:"Mira, tenim de

So.

ja t'he parlat, i una
com est

princesa~

les coses, aVUi?

~orasters

l segur que ella em

s auants diners, m'

a n os altra s dos'?1". "Es que no n' baur ~s
9S porten el

uarto." "

man.'t9n. S6n dos esperits.•·•• tf
On havia estat

jar?" l quan jo
Sa~u

quinaseri

s dues nits qüe ella havia estat

deu convéncer •••.ia n'est.ic potser de conven9Ut., pe
de cas'a, i ho sento per

~osa1tres,

ni pagant,

q~e

dria oonwncer que tindr1em dos eSperits 'de, forast
mat, benvi'
xerrerrt ..
com ell:
\

"\'

Di~u

ta a casa i

ro:fi "tem avui pe r a D

a la princesa que em perdoni si en

s pensava. Dismeu-11 que auan e'r

a menys lluny d' aque st rodal que, pel"

ciut

i, és el

- La princesa em diu que li plau molt que ,estigueu

tre pais. Ella n'està del seu •••
- senyoreta Tània, sóc tot orelles.

'ones .io deia, abans que vostè fes sort! r aq
a vent-vint anys, que' sabia de b~ a tinta que

rarien cap de bomba, almenys de le s <pe la gen

res?

t encara endevina pensame

- No. Si l' :.mlie

tr aduint.
4

o no

Creieu

í.

q

xò ho sé de bona tinta? ••
ne~

bar

Gràci.es. Ar

què no t

,

eol.lecció privada1 ••• Ja veig aue sf.
p~l. món? ••

tats hi
sas.

sl,

molts. Doncs quants m6a 9arats
ls rus sos no

ban

ha~in

de fer

de tirar cap. Pareu

.u

NO

abe

lJt

au

ho fet jo. Tenim con fi dant s d'aboo1uta eonfian
beu qui és el

• Sabeu aui

nos

soui

S h81 dit

f'rencèa?

~..avent

8

a

1 P

~18

miniat

r aue ho veu

H

dit que n

A

sident de la 'República ita't1l-'l

del senyor Lenin
• E

e ren ministres per

~nt

r. I

en atur,

astur, men:V:J bombe

tur, i no hi

ider.t de la Repú

B•••

'ant del senyor Lenin?

Ea

Mireu

ara, eón diferents en tot. Ja ho sé que bo sap

.

que .:La gent del senyor IAnin alià són els sav
ls quals guanyen els dinars a. eof'es.

S

casso se li va donar el Premj. Ien in de la Pau

quants milions va fer el pintor P1.<'asao7 No ho
f'er••• Oh, veurà, veurà, co
RlJSsia per

rlar d

intova Pi

BC" ••

:intura, però si el sen

men9at a pintar de j

la man "a que pintava

OV

,

1 vostre món,

on,

gú n'r.attUés Dal'lat

••• Es clar

voluciona, i qui no ho fa, que

nt que no és

telllP6 que passen aquí i que hi

nar. Per això scl
si

aste~ tan 't.'T"nnnuils perquè dura

cí. el

guirà pinten

1C;:lsso. \'1;u

,

,ren

•• 0

qm ac:1 ee

'• •

Par.

1ms an1v9 reBl'is

ata. t vostè que ho ha p

sat i el mau Bêrnat m.'ho

Jó deia, oue si els savi

i le. gen t da di.Ta ra es

nin ••• ! Si s' h:l, avindran

oc1a11

:;1

1

i

ro

al

úblioues

unió de

ql.

n di

Socialls~

s.
~l

mes l'i

•
lli' s, si li

balli?
carai,

rinees

soci

trob

b el seu pm s

u,

,

del meu tem

ven molt mal. dit••• Ho diuen que aturaran l'atul".
ntit

'overnant que digui q

tur

i oue no e

drà ahar

t oue digui,

e

'hi

vule.ui, i au

n' esoapi? '• • Ah, l1i
•

na disminueixen, llavors Dot
ib el

B6n·?~"

n'hi do. Hi
vida ••• sl,

?

Vostè s ~bl1da aue &1 meu p

nin?

N,

lloc d!l augme

tiri la bomba

Xandrovitx i
senyor

a nlaQa a

,la ctoral

de la mane

què. la gont

i e'1 vote

q

e

siguem

de tots manera, el
, ls tolera, ..

lla

sal:e r la

s

- --

ans tossuts

la gent no passa d'escoltar-los ••• UIl moment ,que e
vol dir quelcow.

- Què us n' ha semblat de la meva Tània?
- Una bona adquisició, Bernat.
- Ja us ho vaig dir que si

]a

meva Tània us digu

que sap, i, soll' etot, de qui les sap, en podrieu

Ara volem anar a Amèrica. Volem sabar, amb el tem
i la gent és com diuen els russos.
- l per què, Bernat, abms d'anar a Amèrica no f
8

sant Sebastià?

Per enamorada Que estigui del

que es passaria. Jo, si fos com vosaltres, no me
- Amic, j a us faI ta poc •••
- T<S'leu-hi, Bernat! Ja no sé les vegades que us

A mi una gitana em va dir que :faria dos-cents an

a mig canl. Quina pressa teniu a fer-me dels vos

- Cap pressa, amic. Encara que una noVa gitana u

anys tOO s, heu de t'er la fi que han fet milion s i

Que visqU8¡t, portar calces, comparat snb la temp
quan no en porteu, és una bicoca, res.

rna:t, Bernat, a veure si em podeu aclarir un

sou entrant de l'altre costat. Vós us podeu pres

bona mèdium o per voluntat pròpia, deixem.-ho est
l/

ho dono per entès ••• Vos vau acabar de respirar a

acl, no m'hi vull ficar. Us sento, reconec la vo
això ho tinc d'accepta- perquè vós voleu que ho
som amics ••• Ara, hi veieu, vosaltres?

Quan jo s

hi veur6 com ara hi veig? Es permè s passar el te
ses que a un li han abellit més?

- Hi veureu molt
porteu ull

.. anaveu

.--'

9

del què us ,penseu, i molt m

•••

~"'l' 41

dir?

No, res ••• Si vosaltres no en necessiteu d'ulle
- Veig que encara dubteu, home incrèdul! QUe no

98 amb mi •• Què em contest'areu quan us digui, i r
ulle rtis que jo portava quan ens. psssejàV'em p els

tal,
hi

quan us digui que porteu un p8iama

.
teniu un botó descosit,

ratl~t

que porteu uns xerrac

,fumeu "DíJeados "? QJè dieu, eh?
dono, Bernat, em dono ••• Doncs si vosaltres'

jo, per tal de què Tànis s'emporti l.ID bon record

per què no la feu puj sr a Sant Sebastià? D ' aqu1
i tothom que ho ha vist ha quedat meravellat ••• S

podeu veure tots els colors, i de dies ••• Com que
bla, de ni ta i amb poca llum...

\

- La poca llum és cosa dels esperitiates, de' car

parròquia.

'- Però ••• però vosaltres us podeu moure de pressa
- A la velocitat del pensament

;La

Qual és molt t

de la llum.
I

- Aixf a San t sebastià hi arribarieu
volia

8

una bufa

oomo8l'lysr'.'••

- Ens fareutnl gr'8fl plaer si ens hi acomp Sly&U.
- Deixeu-me posar l.IDes calces.....

Jo je. era al ball ••• I cap a Sant Sebastià fent d
rita. Potser per acostar-me, a la velocitat dels

vaig fer coJ'ltent. Vaig arribar al cim de la mun

durant una llarga estona veia que seria in capa
mots seguits. El sol <x>men9ava a sortir, gros,
lla, com si hagués vingut corrents anb por de

es movia. De tant en tant la mar ho té això. . L

nadores le s sortides de sol, que no gosa ni re
"

tan poc que pot ••• sl,devegades se'n

descuida~s

té amb el vent.,
sense
p91"8 er que el so~ es pot
-,
.
n'hi faci Cac3. Però el sO,l és molt bon home i
al.tre la. mar se li rendirà. Per
,

a dir aue els e

I

~ò
.

surt cada

rita amb 1.8 llum t:$8',n

'eat1.

V

havia passat amb els meus forastsrs perquè no
uns moments, i ja ho hevia pensat abans,

plegat era degut als

~ors

Vaig~

russos del vodea.

prinsra vegada •••però no, l'amic Bernat em

to~

pensaments •••

- Doncs ja ho veieu, amic, som aci i re sd' atr
sència a la vostra
ciutat tenint

im~inaciól••

aauest

rod~

OIEs clar que u

que teniu!

Tània

Si ea pogués convertir en rosa material., segur
•

•

.1'

.

•

la boca oberta. Per. més coses que li dic no em

me n' havieu pa r1at mal

d~

tot aixQ?

Amic Bernat, reçordEw-vos .que nomes parl.aveu

Es clar, és clar ••• Ja sabeu" el què teniu ac!
- Ui, ja va captivar a grecs,

roman s i a tot

venint, visigots, àrabs, francesos i
a~ò d' aqui

els de l

baix és Llaf'ran c•••

- Tènia, Tània, vine que aquest senyor ens d,iu

bé de Déu que veus!

- Doncs

..

,:1, ,

ixò és I.J.a:floanc. El port és de quat

ganxo val una fortuna., ••
U1 port capitalista, vaja.

- Senyor~ta Tènia, els atracants del poM'. ~ncara
no hi ha quartos no hi h a ganxo.

Sap quan valen

no s 'hi Dot anar Der mar?
-

A

vost~

hi fa falta molt 90c1al113

•

punta d'En

- l durant la gte rra no 11 vau cS1viar el nom?

- Ja teniem

:~l

Cap Roig. Se'n

Val

c

descuidar de

després de la gterra ••• Darrera
la Punta d'~ Bla
" .

de Calella ••• No." ni Calella n~ .Llafranc eren com
veritables ciutats.

Són ciutats d'estiu, però.

si no s' assaltaven massa bancs i la gent

fei~

.b

dia venir qui volia ac!. No s'hi cabia. Els visi

cuines,-:.dmu.mt fustes de planxar" dessota les ba

.

.

quest temps que els paletes
eren més conai.der,ats
,
.
.

i tenien més quartos <pe els ministres ••• Abans a

via molt poques cases, s'hi coneixia tothom i e1
ra eren sempre els matei:xos. Eren els ÚIli es que

s' snb tartana. Els de la vila hi baixaven a pe

sos i tavernes. S'hi tirava la xàvega per un gra
ha crescut d'encè

d'aquell general amic:! vostre,

- Amic

ho deuria ser- de vos aque st
'ns ava

~ner

que

vosaltres al lloc que s6u no t

- ,Hem vingut. d. per a veure. el paisatge, però

si m'entenet:ll

de lis
.. Doncs seguim amb el paisatge. ParlavElIl
.

Ja en queda poca de la Calella d'aba:rs, 181 d
un abm s recent, un abans d'un

quarantena d'an

més s 'lli, pescava. Bls ¡pescador

sempre estaven

se perquè la gent trobsva el pei

car. Quan el

per nances i xarxes, s 'havia d'anar a comprar a

molt mal humor i se'l feien passar escridassan
Hi havia diea <pe a Calella no a'hi podia anar
sentien.

~a,

quan el peix feià el favor d'ent

tm a bassa d'oli, i es ve,ia gent anar pels carre

lla als llavis •••Més enllà de Calella, la mar h
calea i platges. Es clar, po haureu sentit mai

Ve després ~18 Canyers, que tatnbé ha :t'et car~

se a mirar

Ca~e1la

des dels Forcats!

Per això

de pagar contribucions un té pérm1s pe r a mÚ'a

vulgui ~es coses cpe en 'vida l"h8n captivat ••• D
,

fet. el Crit, abms mera'Ja lles. sòlitaries i av

talistAtJa segons la prirx:eaa Tània. Í el Cap 'no
.

.

Cap Rpig s"l"ii estab11 mi ex-militar rua. Jo no

del senyor Lenin, pero" sembla que mes aViat era
li feia mala cara. Ea deia Nicolau, Ja sé que

8

molts, Nicolau Woevosdki i havia estat coronel
nom, princesa?

Un

que s"hi assembla molt?

la llista del

ilitars de

No

nyor Lenin•••

c

conver't1 un rodal. de

quel1 ex.-militar rus s'est
bos~

en eJ.

" i de :tant en

~t

q~l ~'hi

reun

ela carrabine

per sl era veritat que s'hi feia contraban, ~
jardins més f'ènomenals que us pogueu imagina.r.
:ams d'anar a Amèrica no hi

f'e.s1~

una Volta ..

i, de Dits,. es ;veuen lluma pertot arreu. 5e1?la
sa ciutat vore.ient la costa des, de Llafranc a

cosa està que peta, perdó.
prince~a,
però ho
.
S'h~

no s 'hi arriba a veure la s,orra.
radans de

~s

més diverses

naciona,litats~••,No ,

que llevat del senyor N190ku n'hi hagin ••• Aba

que us dic hi havia molt poca gent. Si algÚ es
I

gua a la mar encara 11 anava bi. AVUi, davant
ves <pe tenen

lloc~

l'aigua se'n ressent. La p

de vora ,l'fa platges ja no té aquelles

propie~8
,

l'havien feta t'anosa. Quan erero, ~SlUts i ensfe
,da, el pare ens deia qua

pO~,s8in

gua, <pe l'aigua ho guaria tot.

el membn¡t e
,l

No ,prevess1u

cosaJ Com a m!nim una inf'ecci.ó atípica ••• ~lca
.

' .

s el Cap de Planes, si aquella punta m"s a ga
•

l~a1gua

amb un devantaJ. blanc. •• D'aqued.

,

a1t~
.

tenim prima!" Cap de Frares, quin .nom. tampoc es

lucionaris feren revolucions, l ven Cala Pedro

uina mena de cala 6s. Per terra Dom6s s'hi po

ltra part el sistema de locomoció que la gent
rant m11eni$. Nomis hi f' à sol al migdia, i és
mosquits, de tbnta importànci$ els uns com e18

parlo de mosquits sense pensar que a vosaltr
,.
,pres de Cala pedrosa, us

,i de dormir. •••

riu per La Mus cle ra ••• Tampoc'
però

oon

demanat a qui :t'os ••• No, no, no

ón tan bons l l ja so
ta. tirada a baixar a'

a que

1ID

arròs fet a T

-solia presentar

tro

ins

Tamariu. La gent de

ariu. Era punt de re

de ~nt d'ar~ssada••• Perdoneu, pe
T.'I

parlar

em sur't

riu amb aportació

coniI1..., i de la de mar au

hi alg\m cabrot, musclos, cargolet, pallarid

t, era un arròs que no tenia aturador••• A

passat de mitja dotzena de cases uni:t'amiliar

senyora ciutat. Ah, què s'ha t'et temps, Bem

'hi 'tirav

sonsera i xarxes majors, i pe

:reien aquells balls al so d'un mmubri i per
gas! Per Tamariu

viola t, m temps

pot anar a Aigua X81ida
ui1e

del senyor Gotes i d

clar no sabeu qUi eren ••• ViV1

quatre pas

passaven temperades renyi ta a mort. Ara, qua

i feia die

,

la renyina durava, un o a

ta d~l ve:i i preguntava: "Com estàs?U l el t
l

no se'n parlava més.

També ÈJ' ajudavà'l

jar la barca platja amunt, però Sènse dir c
la mmera de posar pals

la quilla, ò fer u

l tots contents••• Després d'Ai

Xelida ven

lls. La gent del paia està conven,uda Que

que pugui assemblar-se'ls-hi. Si algÚ gosa d

creat

\D1

enemic.

lJ.avors venen les Cales de

ben guanyada, 1"

ja.,1a Platja 'de Pals inventada p

la platjà de Pals hi han fet campanya .ela nordam

hi sna'\"'Bn a cons p1Jrar apa

nt es nensav

1

perh hi treballaven molts convilatans els guals,.
qu

la qual

t era questió d

an

,t aquel

tia misaatg

o'toa mena d'idiome
partidaris' del

car la moral dels que t.enien

au, farem la volt

vora.·•• Ara deixarem l
a de ter

mirarem les i

canta t raonab

nt qu

l i faci nosa. Com veur

'ndina. A primer 'te

baix

ila

,s"h ha f'8t

W'l

~~

utopis

foradades. Es una autopista curta,. però barata.
d'aatS8t pla,

rris nous

QUe

ilà. Ar

'hi veuen cases de m

f"e~9n pots~r

es

amb la intenci6 (le

disposició dels. <pe no es podrien allotjar a les

,

isessin a la vila. La intenció era bone., pe

].es intencions .. Es possible que hi hagin pica,des
pis
VaR'in

i la natali

va a rm!s, amb el

tots plens aque ats pisos i, si és airl ~ el

tructors f"a:r8l1

lm

bon neR'O ci • D'ací no es veuen

inó dels al tre

lena de. bancs, no de
posen i s'hi 'treuen' diners ••• T'ad
liata.

re ens han

dat els quartos, però

estàvem tots. segur <pe awi hi na
les

bar~. r.i.&s

nsar qu.e, so

bencs.

no tenien fi i feiem amb un

una vila banquista. Si toth
un mi1enar de oQnv11atan

ls fes servir els

r banc. 'Si van t'er a

~.

calcular

Ara, si no tots els convilatarls

e1.s càl.ouls es t'eren malament. No s'hi pot, an

culs, i tan fotut és errar-se

de quinze en \

en posar quinze .bancs de més en determinats 1
gent de bon tracte.

Ens agrada cmtar i han

pau. sempre tenim un parell de corals a punt,
porten honora.blemen t el nom d
ni

..'.

Pritm v er

Festes d

l

i

Al no sentir e

vi la ter'lm s

comentari" vaür pensar qu

estaven prou interessats en lea inte ri oritats
disposar a sem.:i Y'

peti¡ta 01

d

Ografi

- Veuen, enllà de la vila hi ha la vall de M
, recalc

p
e~

les r.Jtmta.nyes de

,

pla de Llofriu, ant>

, a punt d1envestri e

les nIes

Cal Ave

T

Revolts

al Pla d'En Vinyes

des, ea bai

i, més a la dreta en dies clars com avui, ten

to't el senyor Canig6 ••• Què els sembla? S'ha d

l Pais .... ?

Cap contesta. Seg'lU" que e18 esperits s'hal ac

si és qtl!t '1?-i havlaesperlts

ix. De n0

davant aquell 'silenci una dec!ssió:

Tot ple'

~ció

de penaam~n'ts produïda par

exc4s d'

lUQ.UQ . . . .

Però no!

tul

coltar una conv&r

Tomo

aquell inacabable. Bernat, qui diu:

,
era

\Dl

i e , .i o .i a hi v

nàixer an

Doblet posat damunt

qu

ma~,

t el mot, acollonit.

lm

ella platj
i

creieu-

po

ue
que,

n

no deiem res i

~s

miravem mentre vos parl
, .

Amèrica. l diu més. l m'na pregat de dir-vos
,

_.

,

I

,

podra seguir mJ.rmt. Diu que fara baixar al
coneix i no els vius, els al tres •••

pal q
- ~To!

- Tal com ho sentiu. Tindreu ma hostes què
osar al costat •••Noble s,
nor, amb l' honor i tot, bo

Vics importants

r venir el

ben seJn1rB de

t pr

teix senyor

mat ••• Bernat , que em vai

ens ant

que

això!

apereu-vos, esperau-vos, que encara ha d

raó. aue seria una
.[8 saim

- A1x~

Rània, vó s

teix!

- Deixeu-me dir••• Penseu on ficarieu to

a:

- si.
- Cot d'b

incrèdul ••• ! Us descuideu

venir Tènia després

co

d'baver-se deixat enllu

en lloc.

s que 8enbla <pe

qui us jugueu els, quartos!

i e 1 seu traslla

instant. No se us apUjarà

S J.a

00, no 'arà nos

s'haurà de llo,k:.i;:l

,.

benzina per

i nO'..1 als hotels ••• Qu

de la mena de gent que sera? Es que ens veie

Tànial Esque l'un o l'altra us havem deman
da?

pen so que mès hagués valgut, Bernat 1

- Però home, no ea pot pas anar co-ntra

res

l

, amb calces :I. sabates, :I. nos al tr
tes c·oses •••

ous

t, menjar un pl

radaria,

car, :fregit arran d'aigua, acompanyat d'u

amb ceb1 i tomàteo. rePat anb oli honeft:t •••

...

~1,

ja ho crec! Però ara tinc Tènia i per'

nida passen, l'estar vora Tànià, no. Ja ho v
po~~ ••

perquè en teniu per

Torenb-h1, Bernat! No m'ho recordeu, home.
ns v6s, comenci o
re~

bi. Està. bé, tot s"

fet a tots, com jo, i els que come!

teniu tracte·

gent que com EEH:!8 no

nt.

l'aca

lla es pens

que totes l

et nercroè se'n faci us d'1.m8 man

s'h

r

o

aquest.8 gent que comenq8 es posés a pensar q

com unes calces estretes, s'acabarien els in

s "ben fetes, els cui

pera, lea dones anb c

Jnt! La gent es pessari

trens

1')

ci.rcu!;

....,

ien,

vida tancada

lifons no tele:to

ia.ris ni ea llegirien, haurien de plegar ba

jardil1ers, mecanògrafes i tribtma1s constitu
hi fiaueu,

•

'net,amb els que comencen ••• l t

una altra cosa••• Això que heu deixat anar de
~ dit

peritis

,voleu dir que he

- M' ofj

u, amic, mf:,of'eneuI Quan vivien els

I

mai de les coses

..

an

Tània aix

~e

us dei

vius tots dos alguna vegada tam1>

pensament. Algun cop a la gent., si no hi vo

de far com au

xaI' dir.~'

,

els miniat!'!! s par

deixar-loB dir.....
-

ie, aue jo s6 que moltes vegade" quan p

".'u,

televisió I

vos l'havieu tsncad

- Però •••
veri tat, o no?

..'.

ve~ada.

- l m'ho havíeu dit alRUna

a mi ai ..

- iio.

- r doncs?
què té que veure el que jo

nistre amb allò qua

h~i

tancat la

he dit Tania!?

1.1B

- Es oue jo estic ma1de.n1;. pe~uè, :veieu qui s,?m

que
"j.ar, pel"q

..

l pit

dubtilU ••• Amb

enoal~

o no tinc pit ni

fi'

q

S all

sigu

proposat mai ninJlt1 d
i}:)

això teniu raó t vei&u., L,

- l don CSt homeI l

n

dalt qu
i h

, qQe hi havieu,.por
,1

.8J". i . .faI

ortat

veiessiu1
ib

dat

parClU.,IoQ •

- r no us diu
no dei
Ureu,
vo~eu

ixò au

it jo? No el

...
mat, no vull di scutdr m

qu

ritisteo...

digui jol

• Vós i T

ixò

El

CUiQ8

ra si t'o

Ioe

neix t.ot.hom, que alguns sab

nen per un ho'

centrat, que

rl tiste, ho trobo

lm

f'ecci
cop vei

ic.a, .fort

in q

mat•••

l

- .c.t3colt.eu, vós no die
v

11

dient qu

raci

fet, v6s
:feieu

ei

coses q

nt que priDBr és

- l encara ho dic. Potser si no n'hagués estat

.

ria a:tferent •••"Prima-' un any f'ors, a l'Africa,

'!üàvan sJ. ple.; despras ela anys de guerra par;
.,"- i

les seves coses amb tothora qua tariia

pr

ada a la vila trobant gent canviada amb boines

as, aquestes dedic

humil perso

s

guia esse..nt Uaf'rsnc, Ca1èlla, Cale lla, i Tan

se baati à Sant
terra. l la m'

d

cial
i

vi la e 1"6,.

poble on totho&"U é

tf, es fa una trobbda de convilat

passen hores i

tant

. fora, policies, a

s en a:¡uells cadir-o

hOl'

alrolna esc&t>ada

tant en

dieu Que

nat, si teniu
t'omades pe~ coroúaculs 'vi

jo

ffiI

UB

quell

coses, i darant

que lla capital

ses

,

....:':Lns que a ls fi trobes alc
i

vi

titQt

l

!steris de

d

si t'ossi.

ningú DO et diu
sant EIilb

a Portugal. Sort q

da. Al principi va.s pel ca

ple de 9:&nt deseon
COLl

,
iUl'8.

U1

nou 'la canit

"fini te S eon

ant.s

sp

•

i·arrib

fi

els

• no vs':1'es

Bernat, èa un

n mig d

la vi

t 1

bastià.

la

nen

\Ela

t

influènc

pensem, però si u

puc dir que tenia un cotxe, un 600, el qu

carrer tan dret on jo vivia, al arrib

la.dê

independ9nt. El oan1 de la dreta port

8CJ.al'ava

1 de l'esque'rra al ple de

Vall.llobre

egur 'p

s de vila que jo ten ia, q

le

a~

pla de Vall.llobr

i, indet'ectib

8

dJ'et a ,

decidís tOOloor

1 passat

c

a 1,

v

vives del netrol1

1 600
"

,

l ara sóc' jo que

•

Bernats

o es

8

mi aue m'haveu de convèncer, amic. Da

.del vostr
ra un fet

otxe ja devieu

comen9at a pen

v

cànic sinó un acontei

nt eSDer

- Ea clar, sóc jo q11e rn 'baig d'acabar de convèn

aouelles vingudes quinzenals peYTJ!tien que pBss
a, temps seguit a la capital..
rodal, Barna t, sa us
tr~ure.

V8

~

còpia à¡I mira!'

ficant ànima endins i j

Tenia ocasi6 de tro-tel' @nt que encara.

de fer-hi \IDa uenjaé1a de peix, de parlar de.ls q

bombo, festejant

cantant, cuinant o to can t

r o de burot, .iu

s, b

ant

dis fre seant-se, e st/snt ma la1t

t el futbò

anes, fent eom

tirant la xàveg

r11:.P.t o boti.farrea de parol, ballant, fent

no

•

tarda, cridànt.. "cafè! It, fent discursos o port.an

1t tard, ensenyant
11
i

DUll

fummt fàries,

meinaàf~

o fent contrabm,

cri'Tin't, vigilant la pa

••'.... ot això m' ane va envi J.ant més i més

po'l8r fondej

, i

sí t

t ho voldria :t'er per la

ntre Vos i jo, ben poc he fet per la vila com

qua ni
...

ldrla fer ••• Ara, d'això a

diri

dar-hi

la g9nt que 'em cone1-'X?

uren,

, i si fossiu m&s bon espel'i

!'n

i

peritis

stat cat> bona eo ea tam

n

•

uca no hi compteu amb les a

'. q

_

1e

~,.a.

tat que tinc serien

nerdut els
Les ami

de

tl~Ce::t.

.. 'j:

vila, potser si,

a gent de fora, jo,

- No conec

s prim

rnat.

i, i ~b ~ania, que no hi c

l

són als amics si no

p~'" 8

18 uf

donar-vos \mamà qu

ira què diu aquí l'amic!

'he senti t, ja l'he sentit encal'a, que e

fia ••• Si vo

leix d'esperitis

o vol -:-e1"

l'

n'hi

tè
i

prestigi qu
els

us

la

seva

Doncà ara

en

fal"ia aque sta Vi

oolli ts 1 ela de la

fort,

diació meVa poguéssin pe.rlar amb

Yunuasov i probablement snb el

Sèn

i la gent al vostre establiUlen tl P

esperiti

l:l1llll1..;.1P •

cap. Per

~a1

ric, que encara

fer-li vostat ja hem decidit
ele pode!' fer consulte s

Ui

tsars a PÒP&S de renom, es pot arreglar per a

paia, del vostre, vull dir. Si un pr!noep nos

1m prire'9ps que en saben molt., a casa de vos

de

fi

Isabell 11" com dieun

vostre

lmonte i Joan d' Austria ••• Es que no seria fen
gués preg'lmtar al general Pavia que aconsellés

ntrades al Congrés? l que no en seria sebtr qu

d'avui el propi Don Carles? l tornar a sentir a
el pais era una olla de grills,

eh?~?

l esc

senyor Castelar? l el :festeig del rei Alfons am

tòria? No digui, senyor, no digui, que aquest e
tista seria una vinyal

l la gent, encara, que

ses de la vostra guerra I De com s' obtingu' que
italians hi portéssin ciri, si quan l'a19ament

que havien de guanyar ••• No us diu res tot això?
ne~ocis

com aquest?

- No, negoci si que ho seria, però i si la gent

sent totes aquestes perso11l1itats que diu? S'ha

da la P.9nt d' saue et pafs d'un temps a n' aque sta
- Bernat, aquest anic teu no és la nena d'anic
senyor no s'ho creu tot aixòI Es més, em penso

està parlant amb nosaltres! Bernat, els snlics s
llirI Un amic que no cregui a

tm

altre anic, no

La princesa s'havia ofès, no hi havia dubte. De

oques passes d'on jo era. l era rus perauè d

rriooven noms com Arkàdievitx, puaxki, verxoks,

tvo ••• Vaig sentir tambfi que algÚ va dir: "il es

Ara 's Bernat qui em parla, i amb veu carreg!da

o haveu espatllat tot. Ho haveu espatllat to
Tània i comprendreu molt

~

que entre v6s i Tàn

de dubtes. Feu-vos l'e:t'ecte que no ens havem co
- Home, Be.rnat, tampoc n"hi ha pe"" tant•••

- Haveu renyit mai anb ningú?
- No.
o sabeu ni què

és renyir amb a1.gtÍ?

- No.
- Doncs ara ho sabreu. Jo us retiro l'anistat.
- Però home, Bernat, ara que us :havia' ensenyat
.:. Bes. Favem renyit I Sabeu per què no us voleu

tieta? Per peor. U1 negoci tan bo i haver..lo dei

no n'haveu :fet mai cl:p de n~goQ1 bo, per por~ N

de por••• QUm anaven a estudi, quan jugaveu a t'
t!'ebe.1lant, fent discursos, menj mt-, dormiE •••
.

haver nassat ••• En tindreu sempre m'a de por. Pa
diu. No sóc un home com vós,

jo,

SÓO lm

- Bernat, pots'er encara ho podem a

esperit

glar. Jo u

speritista i,. si hi be el negoci que dieu,

.

~s

gueu. Ac!, si hi ha quartos a guanyar la gent h
parat dels esperitistes que us
,

port~r6 •••

- Haveu trencat el plat bonic a Tània. Es vós q
,

I

Vós que ja en sabieu ooses dels esperits 1 que
coneguts ••• Desairar a una princesal
mànega vós?

QUe us m0<;

QUe us feu amb g!lnt molt pr:1nci.pe.1

- Vetn"eu, sóc anic amb

s d'un paleta. Amb qua

- Nosaltres no els necessitem per a

1'8S

als pal

Però els cònsidereu g9nt principal o no?

Si us volgués fer content us diria que sí, pe

1 no us hi wll fer, us diré que no. Voler comp
princesa •••

- Veureu, Bernat, la vostra prin cesa si s'haR'ué

ha.gués passat molt malamen t

amb el semyor Lenin.

letes •••
-

QUe

voleu dir que s6n del senyor Lenin, els pale

- No, però deuen sep molt importants perquè han fe

man4s, adbuc manant el senyor Lenin •• , entén, de nou, o

1.8S

s'embla sentir la veu

renyit? T

mal con

a. Tènia ls es

t Uniat".
,

tots e ls qu

poder-hi passar uns dies. .

- Diu que pujar aci ant> el preu que està la g
dinar, és de oapitalista o d'algú que en vol

jor. Que abans aci s'hi pujava a peu o amb ta

ell bolc8V911 moltes de tartane

igueu-li que

tià q1.B :ls s :feia bolcar ~.

iu aue sn sant sebastià les feia bolcar

l?'

feia bolcar .JIIllanent.

- Digueu-l:l, ja que en parla, si ell hi crtu
Diu que sou moJ.t

trap~s~r.

QUe ell creu a

ua1s per Iee :seves c:reenc8s han estat

pe,rse~

nse coll, hagin estat Sants o no. Diu que p
cions la gent no vota ací..
ràcia acf, oue si

- Digueu-li aue h:t

si no

vol, no. l Que fins i tot hi h

nt

vem.
iu cuina trena de democràcia és aquesta.
- Dm.teu-li que

'$

Rtíssia no e

t :fer •.

- Ara s'ha

um democr~cia que 8a poden.

,renyat. No n'havieu d'bave¡' par

ell ha vingut ac! a veure el

paisa~ge i

.no a

- Digueu-li que ha estat ell que lla canen,at
- Diu si j a ho sabeu que teniu el

~ar

lIBI

emp

Digueu-li que .ia el rei ens ho va dir.

iu .si sóu

1m

Digueu-li

q~e- 'Ve. m

pais

flàrou10.

ir una Repúbl1 ca ab 81

iu on volieu anar

b una Renública que va

'igueu-li que en v

tenir troa altra que

Va

la que vindrà durar'

•

Diu quants republicans s6u.

igueu-li que quan torni a venir la Repúbli
a que es gira la truita la majori

ve

_ Diu Que

s de

rlra-banderei:h

SÓU \mS

igueu-li que es cudi d'ell.

ho

iu Que

torneu a repetir aiXò.

_ Digueu-li que m' he errat, que volia dir que

una gira-banderes.
"':" uiu què sóu, d'nca.

donat l'autonomia.

Digueu-li que ens

I

Se sent una rialla, evidentmen t russa.
aveu

entè~ la

rialla, no?

_ Doncs ara ja podeu dir al senyor Lenin que
s cud1 d'ell!

gurava q

Bern

erit q:

Aquell

parà de riure.
.b aquest

_ Diu si us hi oonfo
_

Di~u-li q~

ajupint-n

v~' una mica justa

no,

~n8

estri'

ran 19 s, calces, però

-.utonòmicamen't p

ran "La anys duran t
portat

tonomia

. S8str$8 han canv

de cal-cea.

stretes, la co
qu

1

Diu

oc duren tant

sembl

si sabeu si duraran molt els aastres

_ uigueu-li aue no e s creu

_ Diu mentre tan t auè tareu?

urin tant co

vergonyes.,

iu ai voleu

cop de mà 'amb això de l'auto

lm

- Digueu-li que una altra vegada ja ens
narlen
..

Rra

\Dl

ho ha

cop de nià i ens Vt:Il fotre els quart

s:1 que ho haveu espatllat tot de debó.

ili> mi i amb el senvor Lenin!

- Bej;natI
Can

matI

raaposta per

,

et, on sóu?!

ve~àe8

que

di~'8

Tània!

aquests

t

,

nyi ts Gf) debó o t'eien e'l sord•••

Torno a casa solo m'ho sembla can m'ha semb
lloc les coses contadea :fins

t.n1E),S

ratlles més

El sol ho abrillanta tot.. Per mig dels pins l
plendents. :{bs ocells"Xisc1ant,

ju~en a

veu

pres8a. Uns gossos borden contents de veure l

perqqè se'ls té lligats. D'alguna barraca vol
t\1m

blavós pujant cel Brm.mt 8énee desviacions

té lloc una preparada d'esmorzar ••• Tot
sens.

's

1"8

esperits ,per importants que siguin, f"

obrir un establiment esperitista! Cot de Bern
princesa Tània i cot del senyor Lenin!

la inf'1uència de la prinatsa tingu6a

De to

lloc aq

d"esper1ts que va anunciar ••• amb l'entrada de

ria que els turistes es pod'ssin c:x>municar

anomenada, amb la f'al ta que en s fan les di vi s
i

potser també per acabar de descobrir les ba

venen que sra només se sap que potser eldonav
de debó ••• Però

per a :fer possible tot ai

una caBa 8sneJ:'itista! l si despÍ-és resultés

q

sentissin esperits de cap mEl1a a casa? Que tot

l'ardo Berm t fos com la de determ.1nades immob
mes oalenta ha estat llaiguera7,

si,

si tos ve

dul1tat meva :faria impossible tornar aIdes amb
l si malgrat la meva oposició a. obrir la casa

aperi te, quina vinguda

anunciar Bernat i l

VaI

Seria la darrera invasió que 8uf'riria el Paia,
I

•

que n'ha sofertes tantes. l qui .eep, qui sap s
'ns han donat disgust darrera disgust, potser

peritieta ens donaria alguna alegria, que .ia e

pre.sència d'esperits de :fama tingui alguna inf

rea jo de 1es possibles influencies dels espe

unt el sastre de torn ••• Aquest"qu1
o sense el deu haver pensat mol ta gent •••

Jo, per si m' hag de retractar dels mals pen sem

l'ania Bernat, posar6 a les coses que ell em v

Si li agrada i ell tenia l'SÓ, és possible que
L'establiment esoeritista?

Dep'n de com estig

da quan tornem amics amb Bérnat. Si van anant

per1tis'ta, qui sap a què ens haurem

Palafrugell san

~

dedicar

argarida d

