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IT A LIEGIR

tè és feliç? Es t'lla pregunta que fa un dels pe
S E:RMOTS". Si és teli" si somriu sovint, si e
at la milionada gastada en anti-conceptius, la p
titats autonòmiques i l'entrada o no entrada al Ue
ERMOTS" passaran bé.

Si el mal htIDor li fa P!tssigolles pels programes d
preu de la llet o el què diuen determinats diputat
ran, de bit.

star content en aquest món que ens ha tocat viure
bast de tothom, però se n'ha de volguer estar. Si
es treballa a gust, s'hi menja, s'hi dorm, s'hi va
Va de ventre i s'hi llegeix el diari.

AO\J8st llibre, doncs, vol gent que estigui content
no s'agafa les coses malament. "ELS ERMOTS" vo
sainet. o un assaig-farsa. En el primer cas l'autor
ter. En el segon, un farsant. Es clar que si la g
tica ho vo1gu6s adobar tUla mica en diria un t'arsis
t'ort. Ara si la gent de la gramàtica es f1qu6s pe
"li1LS EFfAOTSu hauria d'adola r tantes coses que no e
mb1arien unes altres. Deixem-les tal com són 1 s

wttab1e intenció al 'fer "ELS ElMOTS" ha estat
sim una mica tots. L'autor ja s'ha divertit. Ara nO
diverteixi el lector. Si és ml' lector que està con
molt de guanyat.

Ah I, qualsevulga cosa de "ELS EmOTS" q~ s'assemb
natges existents o que hagin existit sera pura cas
l'autor no sap que gent coneguda hagi protagoni tza
els que figuren en el llibre. Si no fos aixl, l'au
altra cosa que dir:
- Dispensin•••
Palafrugell
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.
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Als Ermots la R'ent no hi anava. Era

d'aquel

\Dl

norats durant centúries, com el Pol l'Tord que els h

molts anys sense. El Pol tenia encara l'atractiu d

.a ptm'ta del barret de la terra i justificava po

passaren intentant 'Posar-lis des de Ross i UcClure

s Emots no hi havia res que v

Byrd, per.ò és que

o la gent ho deia, de deixar p

ries: pre

anar-hi les petit

e caf'è, llegi,.. un llibre o fumar ma t

ió inhòspi

, deser\lQ¡,

lb veaetació baim, pobra

vegetació que semblava que la hi

h~é8sin

t'eta en

Al mig dels Ermots hi havien les Gran s Sorrere s, u

lla circular que la gent no s'havia
8e~les de
SOlTa.

pres mai la m

voler sabar què hi havia més enllà. del

Els pocs que en parlaven deien que havien s

les G

s SO'J'Tere8

t\IDaRaven 1ma

~eog'!'af'la

distinta

però no es coneixia ningÚ viu que ho pogués testim
Era com l'At1àntida de PlatÓ, de mal escatir.

via est

Un

cebut per E'travessar Els Emots, s'ha

re aquell paisatge tan poc convidador, en dos bra9

t¡?Ob8r passat el pàram abans d'entrar a la mar f

·ls rius d'anomenada conegnts i dels vaixells que
sa pel cal dels Emots.

cells

le no n'hi hasñnJ

i no n'hi h

l ni els
obi

ca~do,.s,

.ven al

els quals per a

- deia la gen

una perdi

ots.
Y.c."

- .... e1 no ens

tar·G\rtf$scopetes -deien els ocells -,
J":.

•

:

.
.....h

;.: '" \: ..

stes declaracions, però, eren d'ocells de vol m
oladores de debó, d'aquelles que volen dies s

ts

coses Que els homes, del Ermots. Ara, aqmstaa auan
laven d'una mmler

ue els homes, que voli

sabe!- ta

tenien.
ITo, no se n'haviA cuidat mai ninP:!Í dels Enllota. Era

s,

sin. l!.is

molta gent veina :fins eJ.s sabia

No oonstituien ca
l

Ol1an

,ena d'o

11 P

g!9U

a portar-hi for

el govern ordenava la confecció d'un cena nac

pI'èacindit de si ala Ermots hi pod:ía o no htNer hab

- l si hi h

19ú, que es foti! - dign,

ja ho diguéren els que vingueren

de

ai A:rrihà cap queixa al $:!ove

dels p rim

nou.

de ([ent dels Erm

donà per entès aue ai no hi havia queixes no hi hav
Cé.S

,

no hi hn rolls remei flue donar la

o

'o va

•

de tenir.

excll.'t'sionist

ci

i

un exp1orado r s'assemblen. E

AS

allà en s'està o
8

,
,
correr t'lon.

dedicà

enta que la casa e

e sap. l tot f('\u comen98r. Du

nya la ge

ho descobrí tot o g'ai:m'bé tot.

un a cosa per

rritori de1s Ermots. l sortí tma e

edició a. fer la

.0

rimera eme hi prene:ué

ca1de. no
nmi

S9

rt.

l i gosà di r q

tm a

dona,

Fr<U1C isqueta,

no. l l' e:xpedició, que

que.l1a selva de sor,..a q'1I9

a tro

a n

1. Correren divqrses "9!'oions d'aauella expedició.

ls comoonent.s de l'assalt a les SOr1'9rea deIa Ermo
oltea calamitats
R

r ,

mtmió de veritables

t,-.obaren al lloc d'entrada llev

l'expedi

oi a de

t ser filla de l' alcal &t era un

t

.nosa, plantosa., :f'l.orlda•••

_uuè hi. voleu :fer. S'ha perdut••• -dei81 eJ.s exped

r 1.a no·ia cue fal.tav

se '1.s p regun tà.

perderen qu

's deia que quan l' expedi oió acabà el

rrer pot

, ""igua, la noia, ab ms de perdre

darrera garraf
demfflHllt auxili.

ue cridis, FrancifGueta -li deie el cap

o

hem perdut i ningú 'et CDntestrà. Tot són unmyanes

gué
Potser si la cridadora h2.Q;ués estat un home
,
deia el cap de l'expedició, p o r una d a i s
S

de sorra t'ei ~l reasó dels eri ts de la :

- Em contesten!- deia ella.
- Es la teva mate::txa veu, Fren cisqueta. no segue
els teUJI

crits hi hm els que et afonen les sorr

lm c~it teu l'h

e

nt.ir sia ve~ades. l no és

passar la nit, aquest
Pero FrU1 cisClueta sagul cridant i per a no

de ne:r-dici6 anà

ix

cridar lHles dtmes més enllà. E

sent! els crit.s nade..

v&~ac1a

de

S

dormir - digué el

CBO

lluny, fins qu

cal.lc..

Tambl: es deia que

mas,

GU

de colla.

l'expedició

,va decaigue

un pe:r-sonatge desconegut sort! t de la col.

s'emportà Francisqueta jÚst en el moment que l'eJq

e
101'

vist lm
(Jue feia

reial f'embra,s'alle
les sorreres

ria de rob

dient.:

t per tant,poaem-nos-hi frescos •••- for en ~es

de lRo noia.

Ant(D Roca era un excursionista que j a abans de fe

:fan venir tanta gana, menj ava tres vegades més que

'ent deia que la R'ana li feia veu re coses irreals.
Fou en va que l" alcalde mobilitzés ¡;¡:ent i més

expedicions de socors. Ies e:xpedlai.on8 seguien i r
dors i galeries i totes es trobaven, al t'mal,

al

rti t. J~ es podien vau3"e poc els Ermots 1 només

Illa de 1'alcalde.

r:tci6 de 1

encara creia en :fantasmes, n'hi
prou

bé, i del

nt., llavors,
h~u~ss1n

o no Que

:ots preferia ni parlar-ne, i mo

s'hi. l anb el temps circuItaren tota mEma d'enraon
Que t>arlav

er

s de :fets reals, de contes i

ue l:!:ls Ermots eren refugi de gent

trea. Es dei

pementa amb 1a justicia, botiguers o mullers. Si
convèncer

t'ora i de mal. con vèncer a c

, en :fug

als ElCnnots", deia la ga'lt • I: "Deu ser Als Ermo

1 cacic veliton desaparegué del poble. Algú sabia
cic Meliton que feia treballar la gent gairebé de

sat digué que era solter per a recasar-se S'.mb la f

Roman:!, havia fet m
te. Però tot

fi quan el jardiner passà c

C1\rre~aVa

als Ermots. l s'hi carre

Fins Que lefJ coses atribuides s'anaren augmentant
contes els vells les deien als néts. l <Dm que en
re voli

9

rondalles, doncs el.s vells inven

fets ordin at'i.s i eX'traoròin éitt"is que tenien can a c
l bescantat tgrorttor1.

un

;l

usftadE\.

robI

a.

es

'O

rob

.1.

edat aD

rir.:era eàat, és un problem.
ls problemes són moltíssims, ga:h'e
ment oue

0;,

problema

G "

podia tmbal1er. AlgÚ -trebfll1av~ de la pr

110

descendència. de banquers o de capitans c'.l.':i.ndústria qn
treballava. l això Que, en generAl, aquella priP.'e,.·

i havia estut: titulats i intitula.ts uniVe.l'sitaris

havis

i amb mitja carrer

!Te

ple~a't, t'"ql~8ta,

úsies, cant

de carrera ne havia t'et Cfl1'1'ere"

en ta que no Mvi.

litoràries, i
lea i

tenien t

qt

mós o

t d'Tet com

iw~ortents,

ys

';>f:WSf

....,

lt

t el' esc
tro

s

s
r

:

eren infinits •••

uest noi serà. pianist?! - héNia di-l.;,

ulgl10

pare a

oi dUTr.mt un concert seguia :.:-rnb alu di ta e lf1 tAllI a
ue f'eü. el to cadeT' de pinno de l'orauestl'r.h
s po:r'tÈ1 al noi a classe de plrmo.

T~rò apa lm a

l la c:risi VinR.Ué quan el noi

i

s'hétv:l

i

no el tocava. l va t>lercar. l si:

-

l

e

tu, què, fas? - se l i l'>...v;)O'I~n+

Jo toco 'el pima.
- A o

- r:nJ.lo'C.
-

què v"! as?

Don ....-;

i
l

l:I.

conveY'S.

aqua~

'"""'.b

11~ugAl'e$

.

v ar.i8.AïtS,

al :f'i.Jlal, è.e nolt'Js qne -tenie

i, sóc

l1ic~'!1ci at

._ ilosof'ia i

... què.
-

1l0l1 00,

m:i.ra,

tlÓC

_licencíat.

~ra

cf-:.1cp

s Ç;,àRtS.
11et:.,,~ •

0, v~nc

,

dial'1s.

'"
t ge. p
. era
snc t:

oe

tge nou. l durant mesos

un s01 tnr:llalt. Sobretot a guA.rir-se. 1'1i malal.ta de

metge nou fa por. 'ro

VínRut al consultori.

ut

ho ha :fet per

c'

ar1

del tenp s, d' tul

o àe la vega del dia. Alguna t'in s ea po

del gove

ien que fej,

sit&ven a ml.•

cp.ra. :sóc !lletge,
bl.es,

Hi ha mCw9rt,g en la histò1'iD. d61
d 1n ers

la

èe cop, sen 00 altra b

,

escl'i~pols. J

u!ssimE'

-q

b

CI"

Qlle

hi h

cop d' ~

eien nou-ri ca d'ells

, tat, els rics de tota la 'vi.da, se 'ls mirava amb de
o'tenwt.8 'fets denr6saa, i lma altra part els adm
ltD, no eRt~ p •.

dinars, molta Cii.n e!';:¡,
1)'

oreu,

rres.

'ò res

l'abast

Fou un d' acuesta oue

l'hor

l noi:

a

tuàii P
S DB$

'.
-

,
p~s

-

I~I-l

- va

d1~.

ïln 1. V~ r~i t.8 :r.:f. ~ , aq t1 est. • • •

c~

la vagi

...!.iS Q'l9

minist~e!

H

apretn<Jl"e

on

!\ i

estu(l:a r

els minist.:ros no hi han p

ro

usn h.,qver fist1-ldiat, els mini st

a cosa

tots •••

da T"le1 cC1nt.racU.l" aqtEl1 pare Que portava una d

plenes àel pa1.s. Toot, C\"~ eJ seu sastre ó1 proend

fel'-li un

~stit

l i va dir:

!' FA"'!'~r("lns,

la capter:} 11

:r~

molt volu.ü •••

- N'o, nQ, hi cOTTlptl Amb 18 cartera

l

l

r al

tirà enO&Vm1t a¡llb la carrera qua vali

- ¡tira, jo con P.O

~

senyor

minlstm Pau.
- l el. pare, que t'eu diners a la seva manera, e

dels al:tres. Comprà paper recomanat, i es Va a
que ho t'eien tot llevat d'accionar com ela ac

baren les lll,ens de· J.'ex ministre Pau, 1 ara
ris perquè jaen 'Ven tothcm.

- l a casa dium que estudii. I jo encat'a que

tomo a estudiar perqu' a casa estiguin cont8
ja 1.'be estudiada tres

veg~s·•••

- No hi ha res a fer, Hi ha

~a

organització

dia n'hi ha més. N'hi entren però no en suJ'ten

que hi ha més cambrers que consumidors; a cin

Ara estan avisant els que fa quatre anys havie

paletes Domita t'agafen de malobre si et f.as fe
..... i

vaiR arribar a :f'el"-lD6 boxador. Em

Val

dC

IIIIIlbat. I dic pel. canbat, perquè no va:lg pas.s
ta me'n va cobrar cent, de duros •••

.. Plets, necessito plets, i no per a guanyarI

cap emboli cat en un gran emboli camen t encar

advocat sense ref'C'èncit s amb eJ. titol. encara
he passat de dos, de plets, 1

t'ou el cas d I

lm

tota dos amb ma

flequer que portà als tribtma

t'amil1es Que t'eia mesos oue devia pa al fieqll!
:

nyora no ho ha dit
8

vegi 18 volmtat. i

p8R'ui

ai que no v

uelc'

del judici.

or.. quan pensa tomar

8

pagar? - va p

,yora de les set. t'amilies, la qual per

l'havia quedat a deure al f'1equer, li va escapa
inf'1uanciada

pel dran& d'aquella portada de pa

sn el senyol'" de:O!naor torni a teni r din ers •

l el segon de plet, és un plet per a no parla:r-te18r Indaleci enmT,.etzin'Sdor dels assistents al

:reia al ministre del contraband el qual va deix

per a <38sar-se amb la fUla del navi ... Remin1.

reb6 tothom llevat de tres ministres als auala

re del govern. Els diaris governamentals en dei

indef'eneeble l''. NIngú es va veUM en cor de def

daleci. Ho vail! :fer jo.
- De pensament -vaig comenfta:r-, qui éa que una

volgut

supritnir~

DC)

lm

m1n1stm, sinó tot el gO

o es tracta de t>ensaments - va dir el fiscal
fan baixes forte8.

- S'ha de tenir en camp; e, senyors del jurat, q
:t'eia poc que hmia

pa~t

contribucions anticipa

ciAls que es fen al seu hotel. es

p~en

qum es

obliga a posar el mtmús ttn"'lstics a preus ridic
bra

ml

ronyó, que las cambreres volen els dijous

ditmeDaJ 8 per a f'estej ar, i que sIgmes han arr

tel deixi sopar de t'ran e els xicots si no vola'}

guin cada nit a lea nou••• Potser sl que a l'hot

n'hi va mar 1ma mi ca massa a l'bora de posar m

.ò s'ha de tenir Em e

Peu- ,

h

dat

tres vius •••
Es

'VIlU

cue la meva defensa fou mal agat'ais 1 a n'el que v

és de l'hoteler Indaleci va ésser a mi per

8

jm titl.car

etzinada de minisu.Lv.:u .'.
- r.lfira, en 'Manuel viu de les dones•

.... •• '1

1, d'estirar moneders. Només és questió, din, d'estira
bones canes.
- Jo ho vaig intentar ahir.
- I ••• 1

- No s'emoini,. jove,-em va

di~

El va obrir. A dins hi bavia

cia i unes poques

mon~s

la senyora del monede:r-.

lm

paquet emb>licat amb tm

p

sol tes I

s cpe em pensava que el mont a.r l i

q~ia,

senyora••• -v

mell fins al fren te

- Com en tot, hi ha gent que té sort i altra Que no en té
- Jo em vaig llogar pe!' a guard

criatures e Ja no hi pu

guardava tres, i preo cups t com

les coses, en vaig pe

clar, no vaig cobrar•••

- Si, ja ho s6, hi ha gent que treu di. ra de diversos ll

nir-n'hi, però Jo no be pas fet"la carrera de biòleg per
vir 8ssalt.aI!t ban es, bars o «aso1inares.
ra aue haver estudiat per a

¡~òlegt

tu

tem~I

l seguien i seRUien les coses

è:l.L1!.ft711es primeres

tria dè l'espai que no podi

liear, però que havien d

• O

provar-ho.

A

88SZ'ons on, a 1..s pr1msroes edats que no treballa

de concurrència escassa els deixswD seure ma estona

la on prèviament s'hi havien posat. ampolles i copes b
- Gent crida trent - havia Jileclarat l'amo del cafè -.

prenguin rea. Els passants s'ho pensen 1 alRtmS entre
i 6s b91'l vist.

Despr6s un altre dia aquests nois p

i els oua vivim del públi c

S8mt>re

hem de mirar el1À ava

s 'taules, els conegQts en deien les taules d
a cos

FJ.l ho dei

a

tot

t ••• 1

r a tocar el Violi, p"rò segal

, alnenys no el tocaria mai bé

la Fes

va

Ua'l

a c1ut.at. no sabia fer re

Bll8r

P.r6 es diu que el senyor Fontana té alguna. plana
sembla QUe hi bavia una tia aue lò~i-.eSD81t havia d

•

- Però has de tenir .n compte que el senyor Fontana q

tre nosel.tres hi ha f!en t de c

no sabia fer res.

rt a les fileres de l'al"t. Jo ara n

mateixos fo

rt. l

1es primeres o a les darreres, J:8rò en form

dir mai encara oue un gran ten. . hagi arribat a canta
havst. es cursat vides de ties

cap

'hagi fet f

o enginyer de camins qu

s a.juda1t a f

milia •••

l lan

p,..iml3T'ea

eduts vp,n

el via

que •

a la ciutat. El pin

f1IU:U'

e a

• li:

ciutat, l i va dir:
uadres com jo, t8ns :reina

- Si "tothom et compra e
, aI1Y•
..• .J.

"!dolini sta i l' 8Dranrnt

p1'imera edat

qu~

s'aj

Can.u~o

."

.1

tren però sen a:l bitll et e
tre ,raeó. Tuapoc es viatj a "bé a1.x1

hi arribaren
afeccions

fe~t

desco

·-..t.vant el reviso

rò allò que són

à d' aquella forma de vi

i hi viatjà

í l i deia que el tren era d,
cara en :faria menys si la gent n

.

de l'estat,

'l"UUT ~

a, e llq

con'~stava:

- Si al tren no paguas ningú deixarla d' anar/ 1 l'Esta
rl

---ra de pensa...... (}el joven+. d' 3:r'a

-

deia la g

c1aració d'aquell viatger oneuic dels bitllets de t

Som a ciutat. A~ cafè s'ha de pagar, però nin

ana'b una 'tònie
malg'ret no

El camb19I', con

~68Bés dels qu~ranta

que l i marxara:

quilos, té dos n

er i es fa càrrec de m

l'est'

olts onDQ.lla i. algun cop de mà a diver

don

li ve haver-li posat el Gran davant del n

de fo

- Forasters, no?
:1.
l sen ea :rain a, no'?

-

- Si.

- l veniu a provar sort aci, no?

- si.
- Si t'er miracles estéa

nois sen

El malS

feina. S9nf\8 l

d' lm camlner de c

"a :t'eina, v8j·a. L'un

d'aecmodA.dor a una sala. de cmemfi. Diu que la ca
a1.~

pel"

els seients de les butaques i per a co

t'oSQues. L'altre és intendent mercantil i fa de m

teneonria l i és un gran

La

~ut

per e giltsvoltar

1,

qllel.les primeres edats ea def'ineixe4.h
- Jo

to{'.('

el violi..

.

Jo, Dint.v.

- Jo, canto.
omes - diu el GI'

,nF.cari-, ne he sé pot.ser n

'ostres &et1v:ttats ••• J u,
,

8Vld

no ha

Vin~t,.

,. només nuc doner eo
1

1

•••n

l'

8

or BetUe. Fa t.ent.s anys q

la del prof'

s'hi 8ssegu1

n~ú

honest. Si veu que 81s
'totsegui'. Abans tot

•

fut~8

a1m

..c..s

pro:t"e sso r de músi

deixebles no se n'ban

ho :feia de f'ran e, però es •

:bans 'tam' un ::af"è valia Vint cèntims•••

C>oss'!'-se en contacte amb el professor Batlle cost

dies quo el dejtmi fou aprovat. per aclamaci6. ~s dorm
tanat d'1.ma

v!~

1'1orta.

Bom a casa el

p~feasor

Batll

tresol en tm CcU'ra!' estret amb lloses de pedra, humit
mà 001 sol que semblava

a

nqu~ll trl

('11.18

hi tocava aa.b por. Es veu

ba:rri donst a la clm de sol perquè de

,bertes, som a l'estiu, se sent molta gent que canta
un cop, sense reuni6 prèvi.a de Bots-secretaris" t.ot

cor la m~teiXa aan96. Si ens n'haguéssim adonat hau
d'aouell carrer se'n

dei~

el carrer de l'Harmonia. Es

a las semifuses els í1eins qua, a les cases amb porter

r a ocupa:.' un pis èesllog13.t per de~ci6 o t~-";

la porte,..a eolfa ò·i 1":
- 1·..h311s de ti'J"aT en&vp.rl't. cem eotan de veu, vostès?

tin, si són servits, com canten el.s estadant.s. Ac!, s
seran massa

b~n

vistos•••

En ve,..it.at, no podi&. pas haver asoollit a.lt;"G <:&rrer

lle. DelA 'tres viaitadors del mestre, un, el violinis

di. Els altres clos s6n al carrar, esperant. se senten

diassa, nottlS- •• k11s espel'adora del carrer pensen que
i a del professor

Bat.lle~ el

company violinista

b~

'tre

Poteel"s:' acost9n die 9 de sopar garantit.... Decepció. S
promssor Batlle 0118 diul
- AqUt.

s son les note

C''JI

g

dA

dit.s d

•
l

~s t:r.oac't9, c
,
a esqus:!.'ra,

carrer, astorat., sent.:
Jo, això no ho toco ara, ni ho tocarè mai!
l e~

carrer sent, despr6s d'aquella declaració, el

tes que es tanquen sense massa miraments•.
li

Res. Són homes de soJ;f'a també eJ.s professors de

QUan el professor Batlle toma sJ. ca:f'è del Gra

t.eressa per

~a

prova feta amb el seu recOtn8lat..

iri, Macari, no puc dir 1"8s.

- Es aViat., encara•••

- Ni aviat. ni tard. Aquest enviat seu no ha t'et ca

portava m. Ara, no l'ha tocat. Pot.ser es tract.a d
gut

ni tocar les vint-i-quatre note s que :faig toca

venen a veure per primer cep perquè _s ha vistes

d' ml ~renent que les ha trobades de massa mal fer

mer que em t'a

\ma

cosa eix!. EiJ músics d'ara vole

es veu. l \ma cosa, Macari, si me'n tornes a fer v
lis que ara ocbro per endavant.
Viure, a ciutat, és dif1ci1. l a ciutat hi ha

que als pobles i t'an tot allò que poden per a viun
De tant en tant corra

~

veu: "Al carrer Major es

ci6 I tt l part de les primeres edats hi van a aJudar

i a cridar • ...:5i la manifestació és mal vista pel l
les manifestacions, les primeres edats han de fer
- Què t'as, dones?

..

- De moment. vaig a les msni:f'estacioDs.
- A quines?
A totes. U1a vegada acabada Ima manifestació
~ar

tmS

en un portat, van ser molUssim ben re com

ca quelcaD, saps •••
- A

l' Bcadèmia 'h8D :rallat, però al carre

que s'ha de tocar el violl ••• Al cent.re de l
UD!!t s

grans terrasses. El meu pla és que jo

tb o altre en :tarà, de d1ars.

Som a una de les terrasses d'un dels ca

grat el problema de l'atur, les terrases de
vem, son plenes de gom a gom. Es
dre abarm. es per duplicat, de

ronina al canbrer.

Amb

veU gent

~nv:ldar

pare

dues o tres d'aque

res edats oonegttts poèrien soper, no com

ha di:ricultats a 1&a terrasses. Hi ha altre
'nt,

COS8S

conegudes que no desplauen als.

prop:lna•• Però el' v1olonista és tossut, al

rrer, no de cambra. Ell 1 la seva música. S

al. mateix temps que d6na l'en:trada perquè e

lloc, a ciutat passen cose8 que no s'hi oo

tes 6s nou. U1 ala entiate d'una de les tall
- Teniu, i no toqueu 111681

Hi han reaccions ert1s'tiQues i reaccions eC

gastronÒlnicanent. l passaren

tms

diea sopa

- Teniu, i no toqu_ m6sl

Tanb6 tingu6 derivats .1mpens$t. l'act.ua
~es

terrasses veu

ool.1egues que :reprodue1

olt visitats de la ciutat, el port, les m
de moda•• ,Ells tota la Vida que :t'an

]e

s

In. model al davant, llevat de

rrer les seves olres. Les Que han de rit'a

'fer ministres. l anb tot es venen, ela m
t'al. els pintora, naturàl.mé1'lt•••Devegades. e
ixen a

p~tar

concurrent.s de les terrasse

han dit que si, s'hm de Quedar el retrat s
tre ami o pintor fa repet1 ta assaigs amb un

que trobà a ma prinara plana de diari atra
sos usats de poUatre, a ma paperera.

- El barret em surt bé, però la cara•••El p
me'l compraria••• !
Erem a ciutat i. s'ha de lluitar pel sopar,

a 'fer el retrat d' ma dana flo1'$jada de ve
- què us sembla? - diu als companys.

- QUina és?
'obeu que

8' a8semblaamb algtmF1

de les q

- No.

No obstant, aquella nit el sopar anà a com
tret e la dan a de les flors:
- Li donaré a preu de cost, senyora•••
La dama es mi ra la cartu1ms

en cara de 8O

-Oh, mira, Virgili, la tia Roseta•••• Clavad

D'aquest.s artistes ambulants no se'n 'fa ma
n

p1n'ta~nos

ta mai.

a nosaltres que ens pinten la

Això deu ser pintar per deducció••

.

oiutat.

, ~omenat Virg1.1i, que allò que no volia e

- Comcra' 1, compra' 1 •••Donarem ma sorpresa

rrat de taula, jove.
'ta t'ou
I~~~

o~erta

repetidame

ni a cap membre de la t'amilia.

edats.
sopem, awi1
'soPem.

m.
n'ha de saber. Sobretot

, ..·.,'tres el menú no acaba de fer el
:rer és la company:ia, l'hora o les

t

o malament, no hi dÇ>na importàn

'hp. de sopar, com rentar-se la cara

dormir. Ara, els que volen sopar i no so
Inienta que porta el sopar b6, fan
ties Rosetes, el qual,

aga~ant

prov

la dar

"ENS mfFM"

hi pinta. l 's'asseu, anb al'troe. companys

ravia, voltmt el rltol. S'aturen tme pa

dors. No, és gent, com ells i s'asseuen a

ci. A migdia hi ha tUlS gran concentraci6

l"ordre púb1ic que desfà la cono&ntre.c!ó
ea f'a la propaganda oral:

- No volen pas joves en bon estat i a bo

- A

caS8 me'n

S8

sobren, Ct1e joves. I. 68 est

el dia i no es ven rea. El govem

teix. Davant l'atonia del mercat,
- EspaVilem-no. 1

8S

diu.

ls components de la f')oust.rada societat

van

necessiten pas un heme de fer feim s, a hore
~uuS

es lloguen, però ja eren molt.s i molts els
de serve1s, i tma gran part. no

Ja en t.enim•••- cont.està més d'una ca
.vo

88

•

• L'ordre pÚbli

presó. Ja

s, dels manï.festants,sopen a
b1i e no està preparat per
1 què po~ pe r a port

donar sop

{,8

n

a t.ant.a g

el repàs noctum o1

1 d1uwn. Hi ha qui sopa de restaurant 1,

8

l'hor

'sopar ha estat boníssim, però que el quedaven a d
ho trobarem••• - diuen al camb:rer.

- Veuran, això qui ho tindria de dir seria l'ana.
188 reaccione dels p·ropi&tar1s

ae

~&taurant.a

no

xes. Uts digueren de baix en baix. ala sopadors qu

hag'Úesein crits potser altrescomen8ala t.empoc vo
en' aquest pais t'a molt el que veu :ter•••
- ••• l per tres sopars t.inc de fer venir la poliei

Altres, si b6 no digueren res, per a deixar const
d'esoertt, scompanyarenels i.nsot'\llmt8 fins a la

ren, pel seu descans, amb to-tes les puntades de p

- Home, el sopar bé valia p..quests xuts•••-diguere
8

s()'Jjava 1. nq es PaRava amb altres med

- La nota ••• 01 Ja us en podeu anar. Pago .iota avui

l era molt m6s f.'àcU sortir corrents un sol.

Q'l:It

s

alfia-te'n, Romeu, quan et demanin una 'taula v

restaurador al cambrer

u el qual tenia encara

A mig sopar es posa una gran cullerada de sal al

t Escol:ti, que es pensa que ela nostres diners só

alti. tasti •••

cuiner se n'hi ha anat la mà•••
ls que ens n'atl&n era. som nosaltreAI
venia la .mosca, o les mosquea, que es posaven

&l"""r pla't a. mi

- Vostè

Cl'l8U

que afm

11 dema.n

doltj,

S d'e

ques foraste

pot mEl1j sr, pagant.·' El dia que

8S

•

- Ni aquest ni

cob

• No falt.-aria

•

altres.... I
B

ae sopar, i d'altres, t'eren c

""sdors es reuniren i saberen
,nt aue 60pava de franc..
8

ai. es fiquen

cuina .d

ci

Aquest plat no

plat no es cobra. S

'nyor .... aou

r

que a cada repic de

C8lIQ>

s'adoptà l'acord de :fer pag

totsopedor desconegut.

- l peti qui peti I - va dir el restaurador Gabriel.

- ••• s1.,

senyor, si no es paga no hi ha C8:r-velle a la ro

,

ro•••
- Veurà, vostè
U1

bon mait

1 f'os 1"8staurado.r i no cobrés, què fari
amb la cera ho coneix si

lm

ha de

p~a

, c d1Dutat•••

- Què vo1 dir,
• A

8

o

amb la eara paga?
o no es

No, no, pref'ereix

a •••

Sopar es va. :fent cada vegada
més dificil, evidentme
..

s veuré collades pels carrer&. l l'ordre públic intervé
questa vegada, es diu, amb :i.mtruccions

concre,,~.

- Vost.è pe,. què ha agredit. als representants de l'ordre
Si lla.clreBsor no donava ma contesta adequada, el comi

te ax1:
- Aquest. ve a sopar. Al carrer 1

r flins es deia, el pais és 1I101t a:tecc1onat a dir coses,

ro~

1

p{¡bl:fc,

vant

t.a,

T.m'ee

tu

'~~olt

n

cridav~n

cont

havia dit.. No, n

de sopar a càrrec

les pr:t:

- ,Ac! no

'1f'estac1ons que

l' ord~e púb

,par - coms'uJà a dir la ~en1

- A m1

La 11tgió de1s que no t:reb

, aalb

Els diaris del govern deien que el govem

'S

o no de t.

~caVa

801uc

tre,s, de diaris, deien que no 1e,s sabia cercar. No anav

premses. Ja algú havia dit que mentres no hi hagu6

no 's'aDir1e. b6. l si, el govern si no se n'ocupava se'n
prOO~ema1';1C 8~e"'.

- 'PA_ ~o podem p,aa di~ tant temps eeguit que ens n' cuP8I

ls sense feina.
- QUan ftl qU8 ho d:f._1

.-

uat're aD.YB I

- Carai!
- El "temps p

depr,

• l 'tenim tantes cona a aclar

- Percentualment estem ai fa no
- Voleu dir aue a'h
,
xi
of1ciaJ..s.

~a

tat b61'

com els dem6s paiSOa

- l les de deb6?

ns hem d' s'tem re. No poè.Wlm pas es

a e les o:--iciaJ.s qu

.da dia.

ini str&8, anar dient. Que ens cuid

n" ¡>{\
i no cui da~noa-a.u.

ls

rJ.J

a

::r~a

8

no eé q ,

- Aqu

n'8qqe~t

pensat, taln8é. sempre han cobrat
~Ft

p?if4'. Qtum

stre d'aeoo

te

Ja

Car,

va sixi. l to

tl'f;S

sols

("1119 dem:meD

dire ra. Ara t

• l d'on ban de sortir

d

m

m~i8teri

l

s

•

que no són el

'<;8

nt dir:

que

s

acostlJIlat, t'in
-

n

• •• A caèa consell

cvi

- No ens en cuidam. no

,

les oon 'tt"ibuc1ons, dels 1mpostoc:l•••

podem passar la vida apuJant impos'tos 1 con. r

- Tamooc

- D'altra part, si s'sp

la jomlÜs a'apuj

l cost

1 serà lm mai acab a:tJ.

-

~s

~ut1a. En

é

tot això

parlem d' en9à que en s re

anyem poc hi som no Stll tres. Aé1. v

que

ls jornal.

de jorna19 baixo

ls a.ltl9o

o 'tOQuem campanes aue en s havam desv:f.at..

- F.Zls havem desviat, ens

hav~ ~eviat••• Ql:e

li sobren a v

mers?

n a ningu, però encara hi ha diferència entre el
ministre :t

d'ma port.era.

- D'unapcrtera si, però d'una dona a de :t'er :teines a hore
~,

mUDt.

- QUlJl'lt.
UB

poc,

, ,

ro

a

lea co

que poaem

•
mps l'hi àe:lxam,

hi hE'urà protestes.

ens haurem d'apujar. l

p:rotasta tothom••• Els au

ficava a la pmsó 1

atos.

V~es.

'hi fa tot. fins

e~s

....den l'ordre 1
, j

El

ho veu

Va,m..1l.),l') d' ~~:rat.s, i

areme11, COLi ai les presons hé€\Ésain de

a bona••• i

guar

'n

:tui~••• Abans

a la

r

de les preson

tUig tothom. Po·tser los

massa l

,nd.

Potsa~

otser a

a qui atraoa un booo S8 1 'batr i
,
a
rir
n

vi vlador sa l i h aurin

..

boscos el tItol

a

,

conseJ.la

marques•••

1atl'9s,

de

donar tm

jê! Si

'ent sab

hi bau:r16 Jl7:overn per a poc. Ac! hi h

,1 'temps

aVa

'hi P

QUI

~~ea.1"~'I'l""

Tenim al problema de l'atur. Solucions! Soluciona!
eSCOles, bib:ü.oteq

-

1xò

,ea

, cas

l t aviat dit.

q'"

Qui les ha. de t'er aqt

~

ter

•••

u a

8

obres?

S P8'raT.tH

Amb qUins d

Sl 'treballen

IH.i!"

illor que parJ.ar

- A

rat

'overn po0Y'e, j

- S

qt=a hi. hagin parat o

- Don

- s1 ..

ra 1 !!as

h

fi,

voldran cobra

parl

•
•

donar mot.iu perquè l'opoa1ci6 ens tiri la cav

aobrv.

..

- L'opisic1ó, l'oposic16 ••• Si no n'hi ha d'op
In, que :raci por al govern. Quina oposició

1ent que

.f.?

Si ho :fen Malament o no ho 1'1

pro tenim el. rscurs
81016

de manca d

8

de' dir

que anem d'acord

'hamlée oposat sempre., tote

pr:1ae res ele-ccions

.L'C¡POS1010

ens

ic1ó;

s

una oposic

om la Ren

l'oposi ci

serien nos

, això sl que no ha de 8o.t1r d'ac!. S1 l'oposic1
O.L6uuS

- Som

ministres respecte a la mena d'opoaició oue 1"

ell

un pals que tot es toma a dir, ien això qu

que sap que no ha t'et oposició és la mateixa o:o
- Es qlE al final han vingut a parlar de l'oposio161
- &1 un con seU de mini et 1118 espot parlar de tot. F

oficials vistos t'ora d' ac1'B s de 8èrveis!

- S1 la indirecta va per a mi, no m'hatg d'amagar que

el meu cot.xe ot':f.cial a lila Belle Epoque" hi era preei

servei. Ens van arribar confidències que a la "Be
re~ien

elements anarquistes, ja q,\l8 ningú podria pen

trobats en un club noctum on una ajgua tòni.ca coata

ra o dos. Vaig comprovar que la confidència era falsa

que t'es una vegada ja a "La Belle Epoqu8" ••• No podia

als deu mint.ts d'hEM r-hi entrat•• Tampoc

'mn d'ag

8

les coses. A més jo era un pert'ecte desconegut al 11

anar de tant én tant en llocs on la gent no

SEp

que e

a sentir què es diu del govern.
'n diu mal a "la Belle Epoque 11 t no?

Això s1... La gent. de nit la tenim en contra.
- Doncs miri, que aquesta sortida

's

nova. Era d'altr

lar jo.

si ara la indirecta va per a mi, vé:.ig anara

de nudi·st,e8 per a veure -si' els

all arquist.e8

a la

eren ullà

Tomo a dir qua això no són conse11s de ministres!

m's impf>rtanta que anar

8

cercar anarquistes a una c

tma platja de gent sense roba. Es que aquestes aca}iv

poden in1'luir en qu& la gent tleball1, que eà cobrin e

els trens arribin a l'hora? r tomo a dir, què fem am

·nyor ministre de l'Estalvi, a vostè no se' 1 sent

~¡:)uc;w.v1a.

p

Digui quelccmt home!

olen qua nBTli? Parlar'. mCom saben to't8 vostè s hi h
~i

que cobra: el de Finances. Tots els demlts enlloc

n. l ara jo dic, i 812> m'ho ha inf4>1rat

tm an~ci

d

tres, p

BaITi Central quo, "REI3AJX?S" deia en gran
te!':! no en "fa una m:fc~a de reb31xa?
-

- Ri pep sen que el,

st'l"'8S po

- O volen desdi1'-sQ d'importar
m redui r 1e8

o no 'tIrobes tabac
rl.

, i amb

- sl,

mn""-iDttQ

cobrar m's poc•••

vaques totjust sign
troU.. Si

O\JW.V"''''

, diria el turism

psi

ig :fe:t'!

ixa.r carre

no puc pa

eJO

~08

i trob6a 1e

ricà, o wbisqui.

A_

p

elit»

tot això

forta.

però també ho paga la gent del paia :1 8mb l'altr

- Es que la gent del paia no hi té cap obligació a com

al ¡reu que va, :ni a :t'umar tabac americà ni a b&1.re co

- Ja ens tornem a desviar. senyor ministre de

l~Est.alv

favor.

- Amb molt gust. Si hi ha ministeris que no vol8'l, o n
roba i

, jo em pregtmtu,

r què ham de e

rar

a fora?
- Rails,

la poc,

- Perdon....,

nYor
,

.niat

,

què :faria un exèrc1

sen

b

:ro •••
ohe

Jo no die que l'exèrc

t. a valor, s'ert Etn.

par a lu gent, qua no trebal

&J.s que no treballen pel'ò sempre cobrarien més que a

- A1x1 vostè proposa pagar a la gent que no t.:reballa
- Perd6, senyor miniat
ta

agar a

•

~a

gent que no pot

altra cosa.

Ull a

- l si s'hi acoattm(J1 a cobrt.u· sense treballar?
-

~olt

pitjor seria

tX'8ball

1'-S

coses que be di t., que snb la rebaixa

a l'

bom1»s es podl"'1a treure

en se ca

D{•• '."MX»

,oc oa,:ret, a

6'~",".a

'ny s,

t'estacions di9nt t'Menj'B discurso,

fa
:01.'t ~,

q usn

1nmlés

veure algÚ de pes de t'om

El

aeien s, però serien mali
demana sopar a ca

r

ciane pe't.i..t es. Dirien

st'ra no serien tanta com es di

que

j o be sabut que hi han alem

volen tancar

ota'*, Es del p.a1s això'l

- 51,

a

qt.8 hi

ViU6C1

i-:regi'

Sudoea1i que fin s

prop. B}s pot

dl~

n

que nm hi viu ningú.

- Se'n coi:l'en con'tr1buciens1
- Si no hi vi u ningú qui vol qu

98

-'n parl

01

, als con

""00

pagui.

81 se'n parla p

'aJL •

ts"l
ar

J

t qne

.

IlO

a mica

'treballa. l ac!

ra

bomb

•

s

, han de pagar i aqnest,a ea pot. paR:ar

trinat a passar una pensió, peti

ota.

- Però •••

polities o no so

litica11

, n'hi ha.de tots

Veurà, de poli:cics, coc de auin

an1fostaciants

nt.s a 1

tar conc

hi

pS de con oentra

L' opoisic6 dirà qua portem ilent. a e

una concentració voluntària.

:l_

,

"''rIJJ,ot

:rei"'

Es una eos

s a l'oposició s

lt

pel. ce del pais, 1 que no

ho ha fet l' oposlcl.

ÇVi

'hi fiqu
,

que.

de no :t'i car- se en segon

cons!(j&rar.

con aiderem-la••• '.
assar molt. t

HS11r1a d

d

b

ministre de l'Estalvi.

o

e l'E

al.s Emots. B-eguinii el pla del milli

praren manys bambas i es passà

p\ll.,si6 als af'inoats

,m :t'eu construir 1ma edifi cl

ra

i igu'

va,oo o

~a

dietQ..

tots iguals, igual a

a 1m

g1m que t'eia

r~g1tn

l govem netejà l

m..~l.am

18 hAbitants dels E

a:f.nó

ta aue tenen reservada
pro'te8Utr t 1 al cep de poe te'
! - s'ha

e~s

.,

il

fumar :fo!ne qu

tendències
1

¡ llavem

oue ells volien, no

o.

mai

lA oue el

•

~v:t

volien o

ixava Vi

At,

hi h

q

•
'6

:f. ra

:1 havia. l enc

sens", feina 1m 8DeW en.

res. Eren

...

bp~lat

er .. Ells no h

ma

q

de tota l.a v:1d.a que dei

sense f1

'havi
a

sentir els oua ja"

•

S al

I!,'ren

prat

v

r con'

ènCB' s ael

stats d'ara eren ms mals estat......
- ••• i ac!, ara hi som, terem tm estat petit que són
nar. Dos-cents ciutadans

creu~.

Dos-cents milions n

nanaC18s•••
S'h! :reien

tI1S

grans discursos als Ermots. Dintre la

del migrat territ.ori es podia catalogar aQuella com

sos. l :t'ou en el ple d'aquesta era que tingué lloc u
d'aquells que poden mudar la història i que segoaP a

en bé primer, i en mal despr6s. AJ.s Ermots s'hi trob
- Amics! - de19D les piBres edats -. Sabeu què vol
vo~drem!

pet.roll? El vendrem al. preu que

Ela Ermots

- ;però 1 el govem? El govern el voldrà per a ell,

- El govèm no 8e n#ha cuidat mai del territori. Ac

trada, homes de oorI"era enearA q·le- no

l"h~.n

pogud

a qui només es donava sopar 1 un vest.it a ].' any••• A

'overn ho direm a la

~nt

de :fora el pals que hem tr

Clar oue hi volgué interveni r el fP vem quan 11

als Ermots s'hi havia trobat petroli.
-

~aben

als Ermots? •• Sl,aque11 loe que no hi vivia

van a:t'1ncar molts concurrents a tnabif'estacions públ
que el govern ha tingut sempre
tants

tUlS

pre8en~

i Que ha ret

pensionistes ••• Doncs s'hi ha trobat petro

- Ql.d. l''hn trobat?
- La

gent dels Ermots, però Els Ermots són part del.

Atenció, atenció ••• Fem memòria••• sembla que quan l
anar als Ermots, que molte m1nisttrea ni sabien que

ue ho podia :t'er ela va donar Els Ennot&. E2s va do
hi va anar. La gent que trobem

8

t'altar a les manf:t

recorden els senyors ministres d'això?

rà t veurà ••• U1a vegada ql.lt podem tenir petroli •••• I No t

sta donaci6 es

f'~u

- De paraula, 'a el

de paraula o per eaor! t?
•

ones no val.
Oh no val, no val •••

- No val. Quantes coses hem dit tots p1egats que no s'han co

o s'han complert perquè s'han dit de paraul.a. Sempre es pot
'han entès malament les promeeeD.
--Es aue la ~nt pot dir que quan als Ermots nom'e hi havia

sorra no ens en CU1C.18Vem i ara que e9 diu que hi ha petroli h
ficar cullS re.uo<.
~int... 8e de

prejtòic1sl La posició del govern és ben c~

v6s del QUe vostè pensa. Si abm8 el territori era improduct

pot resultar roentab1e ,6s ben natura~ que ena hi f':1quem. l ta

pot dir que la pensió que D88Ssven A la Rent del wr!"itor1 e

com ició

que hi trobéssln 'Petroli.

- Es pot solr po11tic, senYt.1r oinistre, IB

ro

potser no tant••

,Et volen fe~ el sord a una trobada de petroli dintre el t

nacIonal?

l araI

algú va donar Els Ermots •••• 1 Ea :fa

al govern, si conri 1 j a està. El

Wl

va donar Els El"IDots J a

ria.
- Es

q~

JO' tinc entès que lê

g~mt

dels Ermots ja ha canen9a

amb personal de tora amb l'afer del petroli. S'hi he. de comp
la

~nt

dels Ermots. Encara que aiguin pocs no els podem pas

tots perquè ban trobat pe'troíi ••• A menys, 68 clar, qtll e~ se
tre de l'Estalvi, que fa

tetzp8

que no ha dit res, vulgui sug

com ja ctne fou ell qui t'.u donar una pensió al territori •••

- Jo sempre que sigui consultat en donar6 de 8olucions. Ara,

ser mes solucions que no vagin 1:>6 per a tots. l com que sup

no seré a t.enps a di1'-ne gaire de coses, doncs jo, senzillam

guent en compte que dels Ermots ja se n'havia fet donac16 en

os de paraula, i consid&rant que pel fet d'haV8l'-hi p

comPtar amb la. gent que hi viu, sense la qual no' s'hag
'011, doncs j o donaria l' antonomia als E!'mots.·
- Carall

Veurà l'autonomia, l'al1tonom1e ••• quina autonomia do
nyor mintst.re?

puguin l'egir, en cttrts conceptes, pe!' Ueia p

- :86, en certs conceptes d'acord. Però tinguin pm.sen
t.onomies en poden venir les 1ndeDendènc1I.'JD.
- Independències amb petroli, mai de la vidal
- .lTo dramatitzem•••no dl'Bmati'tsem. Les aut.onomies es
penC1~nc1es

s6n 00&98 de canonaCJ8s.

Impre s'hi

han

h~t.

de treum a canona dea I

,rJY'ors, una m1ca de .serietat.

mns hEl'l1 cuidat tan p

hi ha algú que creu que j a tenEll e!"tilleria! No desorb

- Hi ha Ulla proposta del 8ênyor min:is tre de l'Estalvi l'

tual autonot.'lia. GentJllam-nos a n'aquesta proposta. O l'

taquem o la

de~m

estar.

- Per a mi autonomia s1, sutonomia., no.
- Això no és di r
-

s'

N'o

. ~ir

l"8..,.

acientin o vindrà

lm

moment aue

n' 91

o~8e

NS ••

i, autonomia.

- Es clar, home. Què vol di r autonomia
- Vol dir donar autonomia per mes cc

..

s

;1

no dona1"-l

ba ert. èa, ara7

- 51 i no.
- Doncs som a11à mateix.

¡nyors, sembla que discutim amb l'opoisició. A veu
donem autonomia 1 en quines no. l si ha estat el

l'Estalvi Qui ha :f'et la proposta que sigui ell qui

bast.

El petroli, o

l~s

ganes de trobrIt'-oe, han fet mirac

Els Ermots, eren, al cap de poc temps, des'Coneguts. La re

però seguia

e~sent :111 DiAt~ri_,

A les Grans SoITeres enC

via gosat a acostar ningú. "Ningú conegut., aquesta és la

aJ.guns llocs de la part oriental s'hi veien ins"t',al.lecio
0016 del m6s cercat dels hidrocarburs_

Es re

a comote de lea trobades i, amb aquests 8J')t.1cipa, a par

t'ins llevora erms a'hi portà aigua i es convertiren en t

gadiu. Sortiren els primc-s pagesos. Els aIl'tlcipado ra o

mers establiments, i hi entraren la banca, les modes i e

Ga1reb6 no

reoalcitran

civUitzao1
"

Ermots
~..

la

...

tat, amb id
no

s

rèn

igualtat. à
'.

tito

aead

tura1 :in (!r u

.

,(,.

el beS tg

-

..

." -

e mbr1 i'r(.
t.e

...
...

Sa

u

ui

u

No•

- Sabe
,

,

om

... No.

- Sabeu

- No,

-

s-

u q i

... No.

-

C'

beu

ui

... Jfo.

beure
A tots el

taren a cap

establir tU
d'i

s po

. g da esta
à8~

10

a].

2

tits d'esquerra. A mida que els grups augm~nt.aveo

dien

~dar

eases de moda, de vms esptm080S 1 re

blir partits de centre. Els grups de. numeraci6 mé

nt de banca, supermercats, cases cle joc, alta c

fundadors de partits de dreta ••• Es clar tot all.ò
als E1"C1ots hi havia entrat la civil1t.zaci6. Quan

vestit. igual com que tothom sabia que no es podia

tothom de:J.a amen. Ara, quen ala Ermots hi

h~gu'

g

cion al 1 gent mudada segons al grtt» el que pertan
t. eme enava al cafè i mmt. que hi pasaeva pel
:f"~ra

hi hp$!ué els probiemes qua

del. t.t9rr1tori tri

del~O

tej·ar-s'h1. Llevat del grup

amunt, a

cade8

haQ'Ué gent que vol1R canviar de grup. I. com succ

mots, hi hagué una cosa que originà mal viure a d

bellesa femenina, aquest atribat aue qui sigui. do

de forma deaigut'll, es deixà eentir en els s.cort ei

ca. Amb la distribuc10
to

la bellesa

a dones ·d'l

:mils.

s don,es, unes

ners en no po

vaj s, ho t'arien t

done.~,

::ri

. 1 ja som a 1a cosa de sem

ls diners, qua es di.u qu

lm

ien molt santame

poden arI'est.I.ar Dri.n
l alt!"88

diners surten tmeG bortc
~

1 toc

~abulós de

cion
dei
n;

amb 1ma mate1x

s a2t:res. A volgue!' va1o'\"'itz~18 belle

'ueB <1Ul

dinera.

ti:r~t41

teix

naturales

bellesa, que hi hagué

ne vol:len t'omar les p
Cl,

ntina
~

que

era en

a hortolana i tenia una con
VEtr:lt~t

una obra

s veia clar que hi hav:f.a 1nter

tm de

r

ora dels seus progenitors ja que el pare era tm exemp
tirant

Vuleà, i la mare havia passat pel m6n sense o

El

pas cap girada de coll extraordinària.
se~bla

- No

pas filla vostra aquesta noia - deia la ge

star de res, als pares de Clement1nC:H
ira, l 'hem endev:inooa - responien els originants de
~ana.

l aviat es feu a. Clemen tina Miss del barri.

Joanot era del grup de l a 10 i ja abBllS que Cleme

da Miss n'estava d'allò més. l es veia poca cosa ell p
Clement:l.na. l per tal. de t.eni'!"-la més de prop no parà

de grup. Entrà de dependent a la botiga de roba del sen

ue l'amor l'esperonava ho t'eu tan ~ que el senyor Sa

pendent en cap. Joanot ja s'havia atrevit llavors a di
da IIBon dia u a ls. bella Clementina. La noia, al veure
diee ll venien d' lm que havia mudat de grup els tvrr.naVa
l dels bons dies es passàs les bones t.ardes. De cara a

les bones tardes, Joanot venia la roba del senyor Sabr
l'Horta

8

preus reduits.

- Vostè hi guanya, senyor Sabrià. Tot el que rebaUD a

l públic en gene~al - deia Joanot quen el senyor Sabr
de vendre a preus rebentAts en sabia tothom·

ou quan Joanot estava molt a la vora d'iniciar un cur
ue a Clementina la feren mies del barri.

..

Si als Ermo

vingut gent de fora, potser aquell titol de miia no ha
t1t01, però t'ora dels Ermots moltes noies amb aquell t

da guanyada, i Clementina segul la carrera de miss. Pr
la venda de cremes per a la pell, i més tard arribà a
ditada

cesa de modes amb la qual cosa passà de dret a

.partits de dreta.

No era Joanot sol Que maldava pel cobejats encants

a~ hi sospirava gent del primer grup que no se sap

deia proletari - coses dels romans que encera subs1st
1.18

hi sospirava més era Honori. Els altre s

sosp1rad

de sospirar quan vegeren l'enf'ilada de Clemèntina al

però Joanot i Honori no volien sospirar en va. Feia r

que Clement:fna era model quan la :reren re:l%la dels Erm
les portes de l'alt.a societat i les caixes fortes li

reverències. Però els dos enamorats no es donaren. se

per la copdi ciada hortolana. l per acostar-8'bi segu
ta

creien que hi menaven. Joanot s'afilià al p art1t

nori a l'oposició. Ambdós, demostrant que quan es llu
cantàries f'emen:lnes no es veuen difioultats en res,

l arribaren, per Clementina, a n(meros US de oada pa

plovien als peus de la reina d'éls Ermots. Però desgra
,
,
dos lluitadors, d'en98 que Clementina s'enlaira a les
alg6 que la noia l i treia el son: el banquer Roger) q

- s1, m'ho ha regalat Joanot - deia Clementina mostr
obsequi governamental.
ira, m'ho acaba d'enviar el banquer Roger - senti
de llavis de la noia.

ón regals d'Hilar! i Joanot, senyor Roger - deia l
tolana al banquer.

-Què l i passa, Joanot 1- l i deia un dia un amic d

mental cap de la delegacié als Ermot.s -. El veig

c~-:

l joanot. ,conta a l'amio les desventures del seu amor

- l tot perquè jo sóo del grup governamental, l'opos

la volen prendre.

- Home, el partit t" ajudarà. Altres coses hem :ret pe
També l' oposiei6 es posà al servei d'Honori.

- El partit se la f'a seVa aquesta questi6, Honori. Serà

ue podrem esgrimir contra el govern. Direm que ens vol

noies del partit.

l el b!'nQuer Roge,.., per fi, parla del cas en ma reun

- Home, Roger, la banca, malgrat que l'atraquin tan sov

Uat. NeUlés t'altaria que ens de1xèssim prendre Clemen ti

-Es que l' oposiei6 ho vol socialitzar tot, fins la banc
banca, socialitzada o no semore serà la banca.

r el partit goveTnemental, la banca i l'oposició en fan
1 "si" de la ben plantad!ssima hortolana.

Si s'hagué

ls enamorats Que la pollUca, la temuda, la despietada

la fatal, la desconeguda pol1tica es ficava dins l'afer
però ouen 3.' amor mlu els homes

no els trena res, ni la

la polltica, prescindint aue es tractava de coses d' am
o1'ici com si es tract6s de guanyaJ" mes eleccions o de
ma llei amb consens. El partit governamental treballa

la banca con tra l'oposició. La auestió és eliminar adV
1c16 proposa. una entesa amb la banc:a contra el partit
i aquest amb l'oposici6 per a eliminar la banca. r els

dents no fluenyen terreny davant Clement1na. La noia riu

creuen, un per un, que riu més 8tlb els altres dos que a

havia de tenir un acabament i el tinguI» una vegada la p

Fou auan la premsa hi ficà el nas. La gran premsa la qu

cindint de si els diaris es. venien
o no, llen,à les pri
.

.eap9aleres:ltth banquer, encara que sigui banquer, té to

Clementina!" deia el portaveu de la banca. E¡s dia!'1s d
no trigaren a respondre:tfNi el gran

capit~l

ni l'oposic

declara oro- C1ementmaJ u .. L' oposici6 amb publicacion

deia:uEJ, poble no ha. de trobar estrany que J.'oposic1ó p

paraules a1s:f'ets si en l'a:f'er Clementina hi ha corrupc
no a.LmeaWi aa momenT, ea

.Ll.uu:{,ava a

dir: u C1ementina si,

1 els carrers sense arreg1ar u •

ja no hi hagué aturador. Els articulistes de cada bà

vegada a més. tbe deien qu. una dona guapa a l'oposi
II i t'I propi temps un reclam per a dir que.

B

l' opoe

hi havien les dom s guapes••• A1tres publicaven la hist

tina i deien Que vo1guor t:r&ure

l~a

hortolana àel seu

ers o AmenaSS9S podia portar males conseauènc1es. '(be

'ortaven 1ma :r-alaci6

~ers

dels

poc net.s de l'aposiaio, i uns

bruts del goV$rp, 1a

dar~rs

t.reien els drape

la banca. Clementina; pubJ.1caven els neutrals ,farà :t'er

banca, al partit s;mvemamentAl i

fi

l'ooos1c16. Ja no s

tres ••• l t'eien sortir les 1nfluènc:B ,s que les senyore
gü-e;, danunt. els homes durant la història, des de Eva a

periodistes, atiats per la mai prou eoneguiW. polltica,

l'ant les seves canonades de tinta ••• liLa banca ja no so
)"a vol. e omprar hortolanes guapes J".

li

Clamentina té 1.

seu costat!". "Disparitat de criteris en el cas de l'h

"Clement.ina serà diU poble!u. "A led barricadesl" .Alg

ublicar el mot U~enyJ I In

8

la premsa. La cotiêsta de t

cop :t'ou: uAlgÚ ja tA por. A les armesIu

semblava. est.

'tos degut a la 1ndeciss1ó d'una hortolana de massa bon
era ai:d.. tb llum!, que s'apaga bufant.,
bosc o encen J.a 1lllltxa d'una. bomba que

fa

qUM1

hi ha po

voler edific

diari neutral llen,a el petard per1odi.stie: fi Desapari

nA. No h! haurà guerrabbcivil! fi Ef'eetivamerl't la discu
"

era al seu domicili habitual. MuêJenels t.:f:tolal'a."Rati

"l..U govem ha ting'llt por de tirar la forta al carrer!

nyors, no es guanya la vida raptant hortolanes per ma

llL'evBsi6 de Clecent.1na a'hada cons:tierar oon una ev
'Es parla de la CIA. •• u."I si &la tre.s contAmdents
per a

troba~

c8r

Clementina?" Si es pogués tenir la 001..1

- L'un per l'alt1"& jo em quedava sens

cap ••• -decla

tegrant-se a l"borta. L'endeà tornava

r l"hort

tota mena de verdura..
ols co'

- Ui, senyora PUcu.-,

uesta ja no

'

Cap dels tres partits interessats tingué Clementina

1 sonat afer els tres estaments es tirarien ja se

pel cap, i tot el què p()goésldn es tirarien pel cap
Som

a una nove reun16 del govern.

- f;aben què ens eosten E1s Flrmot.s?

iri, d' 8n9à que m senyor va dir que ~ .¡ yn = z
ae'ls 'ta dir el què es ve3-.

'''''cord, però jo !nsistei:m, saben què ens costen

- Bé, centrem-nos. A qui

6-8

que costen Els Ermots,

- Als contribuent4, ja 00 sabem, però els compromi

nosaltres, no els cont!"ibuents. l els hem agat'at co
troli dels Ermots. l aquest petroll•••
- Aauest petroli, auà?

- Doncs oua no hi

h~

petroll.

- No hi ha petroli?

- N'hi ha però n'hi ha poo. l tots els anticipA oue

del petroli." amb el que ha sortit dels Emots no es

rò algú ho havia de saber tot això I

,o sabia tothom això. Quan el primer pou

..

comen~à

Que raJ ava poc, tothom va eoincidir en :fe!'-ne de no

rit.at o no?
- Rs que :te1hom en volia trob
ue

tin

petroJ.i!

:f.nformaci6 dient que al prime

aregueren dones al pr1mer pou•••
si ac! acabarem vinguent-h:1 a cont.ar rondaU

N'Ot

,ndalJ.&e
p

usn

CI)

n'l'k'Ul .t'ets d'altre

8
8

no, els operaris abandonaren el primer p

manen

for'a en

de pous 1 pas als Erm

tornar els anticipa, enca

no s'amo.inin que estem fent pous. l no podem dir que n
pètrol1 a. n'aqU9st$ pous. S8!'ia la bancarrota.

, no ella alarmem. Es poden agafar a particulars qli

..

rro'tt;.,

~o

.

ntit mai a dir au

JO no

'agafi a

1.l

haven-ne :t'et.
rò als Ermots encara lli he. algú que cobra pensi'
bm paga.des. Si les t

- :H.an e etat 1.e s panaion
tenir el pal
- No 1e8

pQ.l.'.

't()q uem ,

pensions, però com pagt

do

de t'ora ei Qualsevol e
pert]~è

diu ala anticipe.dors

Q

sl?

- Demanant-

d'altres.

- Però •••

- La cosa fotuda és que ac!. tenim gent. que es nega amb

,tdn pais és que no deu diners, ayui? l j:3. no sols els

anònimes, les sense 8sser-n9.

19~

CJmpany1ea t'orroV1a

els equips de i'utbol i els particulars. l si en deu to
n degui el govern? Ela gran
ure pocs diners

lm

pecat però que deuren molta

gent que &tu molts diners

1)0

68

se 11 neguen els prés'te as

Veurà, Qu1n economistes ho diuen això?

- Els del govern que a6n e18 (mi
Per tant, prepa

l govern s'ha

nous emorèstits i, qui sap, potser

de petroli eD els pous que es t'an pertot e1

pals•••

'1 diner, ja se sap, és poruc, espantadis, covar

,tea quan no v.u les coaes clares, de la mateixa t1
veu

èS

valent, agosarat, imparable, decidit,

:t'~

calaixos? El. diner s'engresca, s'engaJJ.a

, a t'er hotels, apartanents, autopi

cases de nit••• el d1ne:r poaa eases de nit

Supermercats a desdi:ra.

Que un :futb

r de :t'ora i cost.ar milions••• el diner sem

,mprar :t\rtbolist.'es a tora ••• Però qu

del diner fl.aire malament ••• Als Ermots el

etroli seria un petroli relatiu. El petroli, però,
or, i. el d1ner nairà

maJ.a~t

s que de:uBVs diners a
troli d'ml dia

~

ma tJ\iça terCI. La ba

eontrale~r/pensant

que po

l'altre, va anar veient que e

ls dim ra al banc, .:ras al revés, la «ent te

Ija era irreeupe,rable aquell diner perquè la gent s

oses que els plt!de,j adora del banc no hi tenien res
comprat jardins,

s'hi hnv1en dit misses, ast'aJ:tat c

'''nfques, mantingut amistanm2.des, reeonpensat. salvad
~at

nart.1ts t>olitics i, molta, s'havien portat a

la banca ho tingué molt malament.
uan unes mns el pe!'den.

a~tres

El diner no @s pe
el guanyen. Va voJ.

les coses Qne s'bavien t'et als Ermots havia estat grà
que havia aVaI19at

efectiu comptant multiplicB!'-10,

activitats <lue eemblaaue només es :t'ere.,., als Erm
"ixOG de l'establiment bancari tendes de roba,

cot:l.1lea, perruqueries de senyora••• La banca
ermeraat mai no vist. Venia

ensUm cies f'eoen:ine

tot. Als

hi h

'''..I..AoV~••• L

s concedien en

~orma

de vestits de senyora,

trimoni •••

- Entri, entri, senyor Beldiri. Tenim unes va

no sabria què fer-ne de les vaques? Ho sentim
diners. Es el nou ordre.

Si vol pujar al pis

fuR'en de les mans, o :t'aria més amb una orque
interessos es cobren amb diners, sap?

si,

ja

els pous, però a la banca no se l'enreda ge
ú' actitud

de la

b~ca

esverà la gent, a la qu

no feu anar diners d'un costat a l"altre. Es
que sempre s'esvara, la que per Anar a pla9a
gades els ha de :t'er per no anar-hi.

- Amb què pagarà, la gent) si no hi ha diners?

- Hi ha ciutadans que amb l'embolic del petro
cara pot tirar.

- Però auants entrecots representen aquesta g
de matar

un xai cada setman a.

- Home, encara hi han els que com-en pensió.
- Els Que cobren pensió no en poden pas menj
gar •••

l el problema de amb qtè pagaria la gent el t

dels auls la banca no se n'havia. fet mestress
banca s'hagué d'adaptar a la

~orma

de compra

als Ermots:l'intercanvi.

- Oh, mira, la dena va pagar la perruqueria a

.

ren una petita volta al món: la perruquera h
sabater les canvià amb t!'6S samarretes, el b
tres d'oli, i les gallines han tornat a casa.
,res.

A

la banca encara que també s'hi t'es in

t'eiSl, entre els que podien, les grans permu

mllderia amb vi espum6s, tenors amb bib110teqlM
de t'er :feina •••

ls sistemes comerciAls, les :f'ol'"lIles de co

vestits de senyora duren t'ins que dumn, fins
sa. La primera que es cansà d'aquella etapa

banca la qual pensà que si no feia diners els

altres llocs. A la banca la segut mo1.te gent,
emigr8l1t del territori. Només hi restà,

1.D1

tem

volen acabar de e:reum que les coses vl:€in ma

no hagués pogut arreglar la questio de l'atur
blemes amb les primeres edats.

sl,

algú hi quedà, sinó als Ermots, prop, 1 e

hi ha un dels tècnics que feu eJ. pr1ue r sonde

trobem quan deia:
!As obres del pou nÚDero u es pararen per

no en sortia el pet.roli que voliem. Jo i

e~s

guardar el secret en evitació de que els oper
altres pous.

Ara que ja no hi pous en actiu

es pot considerar caducat.

- Però, sense trampes, què va succeir, senyor

- Doncs al pou número u s'hi van perdre dones

- Què diu, ara!
- Tal com ho fienten.
-

Ca1gue~en

al pou?

"

- No, no, van desaparèixer. l les dones no de
cantament.

- No se sap mai per què desapareixen, les don
- Tot

ai~

són camàndules!

scoltin. Quan t'eia dies que treballavem al.

prop de les Grans Sorreres, els homes dig

s alltmyats de les dones no era bo, ni per a

l que no tr4bal

n a gust, en fi.

Comenc;~n

e

uesta quaixa, però els solters de la colla dig

antd~t
fI

com els altres a. treballar a gust. l

on ha anat la dona?1I preguntà

lm

8S

dia el capatà

" nau ser amb las altres. Quin por tens de perd
lf

Que beu vist la dona aci.?

11

No.

'n

de la dona de1 capatàs no

i més re

S8b6

dir Que potser el lloc no li havia agradat
via

entvn~at

a casa seV8. El cap

el

a

~~.

era un bon

nt a la seva dona no li hevia negat mai res. L

d'aauell matrimoni, deien:

n1.

lf

r ell tan bon home

al poble i trobà que la dala no hi era 1 que

Tornà al pou i,.
11

M'han robat la dona, 1 me l'han roba&> acil -

Jo era allà per a trober petroli, no pe r a troba
dir aJ. capatàs que si li bavi

robat la don a no

deixava de treballar.

"Treballar sense la dona!. 0.ue treballi Qui Vttl

Vaig nomenar lm nou capatàs, 1:
11

A mi/ja em semblà. que havia sentit

lm

crit ani

davant la desaparició de 1e segona dona.
u 'DArò

per què no va dir res vostè al sentir el
.#

u

Oh, em va semblar

l~s

crit normal. Jo no t1n c

e

nits en solc sentir varis de crits de dono ••

Allò ja era preocupant. l

Vam

dia a le8 cabanes. tbes dona s

dicidir que a les
comen~aren

a agafa

ualsevol soroll que sentien. Hi hagu6 diverses
"""s comotaren bé les done s. No

nou

pou..

:1,

t'~J.tava

cap. F

però qui

ser peT' have)'"

":ta~tat."

abans. l la primera nit. que n

es t.robà a manoa.!' la tercera dona. Llavors ja em preo

bar pet.roli com saber per què se'ns n'anaven les don
operaris casats" llevat

d'1m que quan li tocava guà

e guardar la cabana on tenia la dona, em digueren q
c~a

de les dones del grup seria un petroli molt c

qués jo. Què havia de fer jo davant una insurrecció

i dir que al pou de les Sorreres s'hi havia acabat. e

saben, ara. A 1e s Grans Sorrere s hi ha algú que s urt.
- Jo torno a dir, camàndules I - digu6, efectivament
dit ma vegada.

-" No ho sé. Jo he sentit a dir que ja ~a temps desap
d'un alcalde, als Emot s.
- Ui, ja :ta anys d'això.

- El cas és que a les SO!Teres no s'hi ha atrevit ma
s'hi.

- Els darrers foren eJ.s que hi perdren la :t'illa de l
- l si hi hagués a1gÍ1, sorreres enllà?

- sf,

home, algÚ que va t'luu de dones 1 en surt a b

- Jo crec que en el segle que .'ha anat i vingut de

dria desfer d' ma vegeda l'enigma de le8 sorreres de
senyor Mac, seria de la colla si s'hi ané8?

- Ja hi havia pensat al tres vegades en anar a les Gr
tampoc és m lloe per anar-hi tot sol. Vull dir que

ció hi hauria de formar part algma dona. A veure si

dria a cercar, si és que Its cosa d'ell, l'abominable

res.
'erò vol dir

que

cap dona s'atrevirà a prendre pat.

bent. Que se la poden endur?

- N'o se sap, a les dones hi ha molt poca gent que le

~1expedieió

l

nt

sprés

ortien

sortí.

Se n'hi aplIDtare

s dones

d'ha~r-se-~es avisades q

gent dels E

Tot el. carn! t'in s a 1e 6 Gran

'mpaitar done s.

un bon esmi.
acMan - Jo no el "Iai

- io.tlrin, el pou! - diu Mista

tre els marxadors. MacMan est

gur que

lica hi :falten peces.
- En ~i - di~, per això hem vingut •••• Mirin ,

fons,

l'l'eres, les que 'tanquen l'enigma dels Ermots.
-

t.!"e deixar

Un die o

de

ee'r-n~.

- Potser avui.

ui sao ••• Hem vingut preparats. Hi ha d'haver un can

aquest món de sorra. Preparats?
- Preparats. Les done s1
- Jo, per aauesta batu

les deixaria a les c&banes. E

això.

- Voleu dir?

- sl, home,

quines ganes de

l 11

en

les cab

- Ja tornem. - es diga

l l'escamot,

oomen~

tot. un laberint,

fer-~as
&,

can sar per lea

r

tancades amb quatre pany

les cinc donea.

la batuda. Veritablement les Grans
conjunt de camins i corredors que

s'entre-creuaven, passaven i repassaven .••• Els que pen

drien, ho endevi.n

'n.

.<

- Això no té sortida, ami es.
- A veure, agafem

- no

port

aquesta galeria

la èire'ts.

nlloc.

cUJ.em, i agafem la de l'esquerra.
- l a).~a, què?

ira

comen9ament, ves. Com si no h&gués .

- Tomem-hi. Ara seguirem el corredor centra..&.•••
'ns farà de nits.

- Ara hi som. Portem llanternes i portem armes per s
~s

fa de níta i l' escamot per camins que segueix es

davant una muralla de sorra, o al lloc dtentrada de

té sortida, o els homes no la saben trobar.
- Deixem-ho córrer?

- DeUcem-ho córrer.
Es toma a les ce.banes del primer pou.

- Ja san ac!! - es diu a les dones tancE\des amb qua
cinc dones han

desflpare~ut!

- Ens ha còstat cinc dones, però ara sabem segur oue
t.rals hi ha gent afeccionat

8

les dones.

Qui sap dav

trobem ••• Tornem a les sorreres!
- Jo I!J)'n tomo al poble. No ho veig clar tot això,

- Jo tampoc l'hi veig. l s1 hi ha algÚ él~S Ermots C
gui.

- Però •••
Miri, vost'
sigui, no?
.,~1ater

Qui

scocès. l el monstre del llac Nesa
sp com és o com són els que aga:t'en

HacMan t'eu el cam:! àe tomada sol. lï::l llac !l

ell no l'havia viat mai el monAtre, i amb el temps q
que hi 'J1."a hauritl de ser }n monstre inmort.al o molt
via anet al

~lac

com hi hBvien anat tots els eSCOêES

s'hi presentà hi havia boira 1 no veié res.
:t'ou

oUP

La cosa

una oo:roe8 que e'havia atrevit a veure el mo

pròpia aigua., t.enIa, amb ls boira, una figura. t'antas
, da'tTeraseu havia e::xc1am a:t:
- El monstre •••}fireu-se'll

sl,

el monstl'8 del llac Ness. Potser s1 que hi era,

que no se sap que hBgués sortit del llec a empait
via esser-ne cap de monstre qui s'emportava noies a
ls Erntoto.

nomé

_va la desaparici6 d'aqueJ.J.es cine noie

ersfgnar-se quan determinada gent parlava
d'anal"- hi quan

~

injr;enta

Vo

CE

de~s

Em

nova exped

se'n planyia a casa seva de la canca d'esperit de la
nosaltres en posaren :t"aldilles

som tan homes e

els qu

,

~:

.~eret,

er'

~~còci~

er

1

trobaria la

Sor:rero,

I

clem ha de ser

dona d I ac! per

a1sev·

n treu

crl

és clar. l ara ja sé

s-ho

.:::.:>

lloc de poru:r-n

si "fo

l jo

ar vestits

corrpanyar- t

a

Hi.:ha decisions i "fets heroics els quals per a no

història no els p

ere1mn. Tant

pau cada diè en passeb de

COS8S

mereixedores de monu

¡nen perquè el fet monumen

no és con

poques persones, i altres té lloc
9'scolta

ad
be éS

~

T*it. La

eu

que ho sàpig

:yora UacMan pe

t que pot p

tercêra

gant-se anys, una quinta edat 1 encara llarga. Ella

de l'edat.

oue per a dir la seva de cara al públ

una mentida molt,
deien

~ros

cMan

•

:11a ja es va casEll"' gran. "B

b qui e

sar er

.,

va actual mulle!'. El
'b

li voiden bé de ien q'

sar amb lma 1'emnra

Ib

i

rienciade t

d'n, la mpre de la seva dona. En 1'1, l'edat de la se
ma tlenyora ada t. l ella, 1

dia els planys de son marit, pensava q

de les ord1nar1es de tots els dies, per HacMan d'en;

a sola, diguér1en traiU

qU6tl

els casaren a l'esRlés

'hi vaig casar per

berdeen. "I ara veuran si nom

t'emen! a

J'o", pen sa. l decideix anar de rec

q'1e

risc. La deeiss1ó

ia pren comptant

la poden

• I, amb e

on marit li pot costar no veure" 1

rois,

ac - diu al marit -. No cal Que en cerauis cap d

- Bess, God bIese you ••• - diuen Que
S8

Va

dir

l~acltan

v

muller.

l ambdós sortiren carni
rar-se per l,

les Grans Sorreres.

MacM

eries 1 camins dela sorrals, de

de les cabanes. També 11 sabria greu que 11 prengu
que ja t'Gia tants anys o ue

veia segoneell, igu

oonètxer. r deixà llu.n a la cabana, i no la va tan
lf~l

que vingui, que sàpiga amb qui se les heu" pen

pr11'l8ra exploració a

unes nòmades de les Sor

unes hores perdent-se, 1 'torna a la cabana. Troba
amb el mUlor dels somri ure~.
- Algú be obert la porta quan t

8

t'ora, Mao•••

- s1 ja ho sé, jo •••
- Què dius, Mac?
uè havia

de dir t.1ao davant,

ls robadol"s les voJ.1en joves?

.a seva muller, q8.

a jo,.

sacrit'i ci que esteva

SS, que h

1ngut a veure si esta

.
Ari

1. que Hacl.fan estava segur que a sorrals en

que volia donea i C1ue

~e.

volia joves. l més oue m

oosa. Anà als pobles rJés Vora dels Ermots i
infomac1Ó·

8.

1.a gent dJedat.

IJ8

de--

única cosa certa

ql

divereee :fonts era la deaspe.r1e1ó' de Francisqueta

oere llegenda. S'hi atru'buien moltes desaparicion
rO~C1es nomè~ hl hav1en 1.e8

oue

oom8n~aren QU&!

.

~

criviu

n

,

ro 345.

Problema per a MI'. Hac'Man. :En una setmm8 retirà, cos

vida, 345 cartaa de la bus'tia del nÚJlero del diari. El ma

de ca1 tes que el número de l'anunci. No hi anà depressa '-'!
1

cidir-s9 ja que ara volia fer les coses bé, que no t'alliss

..inar ner grafòlegs la majoria de las cartes per estar seg
s deien

ment~es

respecte a edats i proporcions fisique

aol.l1cituts anaven acompanyades de fotograf'ies de les so

ocasionant més problel;Ss i dubtes al nostre amie. 1tAixò só

pensava mirant les fotos i pensant a quina deur1a escolli

quell bé de Déu d·aspirantes. A més d' ma, pel pla Que s'lc

no cal.ia emportàr-se-le. Fa tm garbellament, i escull qua
que es converteúa:m en quatre dubtes méSe Se'n

Ve

per dar

Ib s.;uixets nÍ&ïIBl"O 345 amb a.an91188 quatre :rotos a la bu

Ei

quan posa la clau al pany,

nyor, serv iria, jo? - sent.
"g

tomba i veu la per a ell dona. ideal. "Sembla estrany <;1

ha!-n.n dones tan p:uapes" pens

- Vol dir ~üe no 4s mansn maca vostè per

6.

ajudar

b

desco

de senyores ~

usn la senyora Hac'r,Ian veu arribar a

s

d'aque1.la pY'sciositat, no es pot estar

t Mac, vols dir que

\e S

bé? llira que tot

seVa el ceu
e dir':
~a

vida estàs ac

veure'm a. mi ••• 1

sn és hone" i eonta

a

la bella sol.lic1tarrt les e

- gs tracta, senyoreta •••
- 8ristina, em pot dir Cristina.
- Dote S es tracta, senyol"eta Cristina,d'anar a un lloc

on

no hi vol anar, però que fl'hi ha i la qual segons la meva

nió, entr.e les feines que fa hi ha la d'emportar-se dones

ber qui és aqueixa gent, i proouraré que a vostè no se J.' e

~'ac

- diu Cristina- jo enCE:.!'& que sigui guapa e

~ust

Si se m' en:roorten, els ecmortado:os seran gent de bon

jo he tingut 1:a

clesgrà~ia

de sortir massa maw i cap hon

vit ni a dil'-me res. Els homes, amb
1. dot

;a.ls r·'

dav&""lt d" una

al t!'es.

n~·s

tots els raspe ates,

aona

• Es pen

qu
~ns

11s s'ho perden. !Jo n'estic

la
'-

la babalà. qóc amic d'lm

mès

\.

la seva tropa de guardla persoi1cz

l:\.i ut

--yaran :rin a

s del primer pou. A partir d'all&

tè, .io i

tO!'àent:r'A "
~l'es.

qoo jo en dic 1.' abominable hom

Fa?

- Fe,l

La petita guàrdia
~

pTi

amb el

eral al dava'1t, acampa

8

ot! .. camuflada. M'aaHan ocupa ma de l

la núemro tres, ma mic a alltmyada. l es po
oocits. Cap-sl-tard Cristina tal'al.leja unes

en marxa e
can~ons

de m

,antS una llum encesa. MacUan i la tropa vigi1en a les t
dotze. Silen ci. Algú s'acosta a la cab
u

alIE~at8~1

com! d'on veu clarament

de la noia. M
lID

mero tres. S'obra la porta on fins ta poc cantava Cristi

, anaga i Mae Man sent, segur, el so que
tra a la cabana d' un

s~t.

~a

un sabre

aj.

n una 11anr..erna•••

- Genera1.I

- Perdó,
Al defo
.811

c. No

n'he pogut estar. L'has eeolJ.ida ma

sent una 1'1&1.18 qu

'''scamTJ8 peT la nit. E

culpa d'ell. Cr1stin

ha f'raeassat. No

B

conve

nerale més maca da1 pa1s.
Era

raC!~an.

l n'hi he da tossuts. Segons el

vida hpvia fet més coses be qu

" 'ament i e

r

Desco rir el miat

11 1

zar eJ. nou rec a

entre

p

Daa

r

propi

O}

l'en

diu qt

1

. rec

- Si

al',

s t

noia, Ho or ° a, de n
11.1u

f

,

i

r i

rebud s. 1IB

qua
a

1.

ntr 1

lt afeccione. , a p

del ret!"' t l

da. EJfplic

convo

e

t

E

qu..'tre fo' o

BS

us hi er'

Ian

.....8

nt d 1

de la

ió •

ort1rà a

meu retrat

s

'nI

l

v

Aqu-a

1 r conegl1

n r

e la

l'i

el n fo'.l en so

d" d

a bar

'ap icà

g

'an

ada

• Per cert.
~

es nira a. tot e

1"

teix 1 a

e~a

p
de J

lE

so!"t~

s v

1. pri

car

r pou dur "t, die

al d :fora per a res. "011 mar

la torre de

d

pel' sar h

va

distint, sr • Prim

ho

es v

U"

stava en pla

sovi t q'

caben s

S

quivocar,.

:.19

ja ho

'.•all

, però

a Cristin

1.

vigil.àneia. HEm vaig

E.

e

l'

pou.

iDs

no

. rar •

l

nt

ja

rt .

l quart dia no va

.
- Li prometo q
l pla.

Q

gu1r qu

dia Com si no

e

-

no

P rò a l'hor

del bany l'h

"'v
d'set

torre d 1 pou e

va

-

s
a

sjm-àell
r a

t v t pe

fo

-rr

ure la no a b

Iq

stida,

'ria

p pa i

i pr cisa

i- d'un P ti
d

t ix qu

'apf..lric·ó d

noi

e encer u

al

er

a noia

ingú. L· costà

.,..• .1-1' igu

veu qu

ac a

t.re, par

'hag's de v

na

d r.

r

f

'r'

s· p9r.'què la noia, ja

complir la pr

norin hav

d

I

noia xis
i

yant-se

inó

u abomin bl

p

h

- Carai! - va dir el nost'!"9 escocès sJ. veure Aida nua sota

Però malg

tós raig d'aigua que la mullava a consciència.

visió era com per a passar-s'hi hores, Uist.er MacMan feu d

sència d'Honorina com si fos la mateixa Lady Godiva la Qu

la oue no mirà ningÚ. de tot un poble, llevat d'un sas'tra
se'n pogué estar i no hi va veure mai més clar.
na

mi

A'1ue11P.

l Mac pa

t el sostre de la c
ve~da

Honorina portava

'lll

collaret de perles llum

n'havia de deixar caure els grans, si era raptada, pels vi
las sorreres.

Algú la degué veure més que ).1ac a la billa

perquè aquella nit Uac sent obrir la porta de la cabana d

No es mou. Va sol i no sap amb Qui se les ha de veure. Es

noia compleix el pla previst deixarà un camí de llum i es

rà el misteri dels Ermots Centrals. Per un finestró veu 8

s'emporta Honorina••• La noia compl!. HacUan anà giravolta

di90S, galeries i corredors de sorra fins que l'enigma de
deixà de ser enigma, almenys per Mister

~~acltan••••

tant en tant, a les viles properes dels Ermots hi

captaires coixos, muts, sords, manxols, tartamuts, buscag

Com que llAvo!'s 1.a gent tenia bon cor, els captaires creix

creixeren, i davant l'augment de pidolaires, elf'armacèut
inveniià una trobaJ.la contra el que ell en deia l'abús de

"Ul altre dia, germà. lf l la gent trobà que la fòrmula del

..

ti c Mi1.à era una bona fòrmula per a treure' s captaires de

H:ntre els demanaires, però, n'hi lw.via un, e:.L Pobre Faren

ra un pobre que queia bé a la gent. Captava somrient i ta
i la capta era profitosa

Pobre Far

, i era rar q

com si no n'era. Era un pobre
fos pagat amb

deia que el Pobre Farans passava part de

Utm
~a

altre dia,

seva vid

s

la gent no s'hi acostava, però no als Ermots sabuts, sin

Centrals als quals la gent encara s'hi acostava menys- E

bres, segur per sentir 'tantes v~ades la fòrmula del. far
là captaven amb '1l81a cara, i més d' lm, segons
J.:is la porta,

~B Que

es

ells mateixos ja deien: liS!, un alt.re dia

na de pobres servien Quan la ma:lnada no volia m
creia: 11 J1ira Que vindrà el pobnt J" es deia als IDinut.a.

rena era, antre altres coses, amic de la mainada i deve

pela carrers voltat de la menudalla que l'acowpanyava fi
fet. la

pla~a.. ~iIés

d'un cop el Pobre Farena ere el centr

na d8 petits amb eis quals cantava can'}ons o a18 quals

ries de més enllà dels Ermots, de gent valenta Que trave
per'" a trobar treso~rs, o serres molt altes per a deslli

encantades, matant dracs de catDDze caps i més i tot.
- Sembla alguna cosa més que

lm

pobre, el Pobre Farena

dels millors clients que te·nla el Pobre Farena e

l'a.rirnon, el millor ferrer del poble, que ferrA.va com el
vegaaes mentres actuava, el Pobre Far4na es parava tma
'ferreria, i quan el ferrer deixava.

lm

cavall llest,

- Això és t'errar! - comentava el Pobre.

El ferrer Marimon era un ferrer especial. Tenia la rebo
llibres i llibrots que li contaven lea coses Que homes

:fer anb l'amor pel mig: les coses de sempre, però sempr
9à que \.ma parella es va mirar o mal mirar

q~e

passaven

es. Quan no hi havia llibJ'es s8'n parlpva al he rri on

morós si era un drama d'un acte, poc complica

plicació era de dos actes en pe.rlava tot el poble, i se
tot el l"odal si era de tres o

mes

actes. Quan vinguer

bres/poetes, dramaturgs i novel.lietes feren mtmtanyes
l'amor de l)l"otasronista. Les llwimes que han originat.

sobretot quan han carre

t l,

.

ma

ata,

rlant d'amors arn

envejats o dissortats t'ormarien, si a'hagÍ1essin pogut rec

veritable 1 capdalós riu. Sembla que amb un som· drama, u
nove~.la

o una so

n'hi hauria d'haver hagut prou, ja

(~u

gat, segons diuen els ent8sos,s'aca1:>a en sn "elit o un l'no
orós no ha

tin~ut

i fi ni en literatura ni

enerac!ó hi diu lfl seva en les coa

T'Aa1. Ca

de l'amo

da dia com en les dels llibres. Per a dir

la s plane s de

1. 31",0 "M'estimes? :Noli o "M'estimes? El pare

"M'esti

impreaa. Es clar, en el

s'hta1 fet tones' 1 tones de llet

mpest1mes1 Si!" si tot. s'acabava aixt aviat estava entès

titol 1 encara petit. Q

ti1bre, aquesta mena d'amor és
s'h~ués

,

limi

ue

t'et t'amós si un cas d'amor a'h

t a

'

irmativa? Quin músic hagués pogut fer més de mitj

testa

eClit'uses, o quin novel.liata hagués passat a "best se

un simple si?

les altres dues respostes les que

J'

va~i

contesta negativa o de la d'''El pare no ho vol" sa'n deri
e preg¡mtava per

'ama infinita de "per cuès" i, ja, el

tma bona re aposta 1 en tenia ma de dolat:

s'ho jugava t

seguir bona resultats. Els amors impossibles,
n immortalitzat a qui n'ha

narnentD,

, s immortals
l~t

anys de

Q

usn ta

de mort. molt di.fici

s emmetzinaments hi ha hasmt. Tamb

no

ctant els que h

tzin·es de cap mena. Aquest ha de s
.,

ue hagi valgut la fI

sas esc!"ites_ r:'ot això són
dir.

te t planes escrites

nt que lle tingut la t'ama

mOl" unieament, sen

.b un o V

'ors

,916

que en

dats a la valenta, se

hi mor tothom, d'amor, no, però l'amoI' de tant en

que n

e'n fa

ssacPs i

es va :t'ent sense donar-li

cia que té, destina !IDa dona o un home, o ma dona i vari
__ r parl

d(ells 1 fort.

Era llavors que els privats o

d~l

ferrer Marimon

'ora era l'amor

(.T.

de~ut

a les

taMDs: una cosa de t:l81 haver, un sentimont de mal acon

llarg ternin1 o potser encara pitjor, com

tal

de mal aconseguir, l'amor, i lltmy, lluny.

deute perpetu

Se~ons

el feITe

dia estar tothom d'enamorat almenys que se'n volguéasi.n ac

ouseouènciee. A<JUesta era, la conclusió
pras d'haver llegit i
de tot a

l'elle~it

R

la t..¡ual 11bvia ü

casos i coses d' tms

ellten

L'te na ....

n t..e.nt passava pel davant de la ferreria, Fra

mitja..'"1a

dels Ptmj6s. l el :t'errel' la veia passa.r.

davant el

s

fcr~

pDB

de J:i'Tancisq,ueta el

f'erl'e1'

l~ia

pots

havia dona.t un cop

qua els altres, pArò ningú en feia

a.llò de l'amor, que es veu que

sl,

c~,

ni ell.

passar ¡":r-ancisQueta p

cal f'er!"e!' sense que hi h?gués de paesar, i, H1 veure que
CP.13

de la. seva recot:lnnació va d1sDosar, dictador, que de l

Franc1sQLeta i el ferrer s.e'n parlaria. l se'n va parlar..
l'amor

V[,

dec1ln'ar la guer1"Ei als qui no el volien veure,

1

cies foren immediates.
- r.lira, f'errer, ja puja Francisqueta•••- diu

CE·wall

l}

mig

aJ.~8r

llig-nda u

l€~

Ul"í

client gm

cua esnerant la f'erradurc.

l el ferrer se sent! atret devera la noia com si enlloc d
ml v'~'1t::'\bla

imant.

He~ué

de fe,... tm

grbll

con de coll el fe

!'F.lr-se a poques passes <1'aquella atr8.cció raai no sentida a

nt es desorientà une mica, però
. al veure a l'altre d1f C

teix impuls d'acoBta.r-s'hi
COf1pte

qua.ll

passave F:ró.nscisqueta, e

"iua era el1F. 1 no altre l'imant que l'&trei& amb a

ció ga1'rebs imparable. l el :fer'reI' veu Que aquell amor qu

.. u~ qui snp on l'havia d'anal'
b1~

8

cerea.r, el té a quatre pa

centenars d'amors de llHr e, pe.

ro

el de FraIlcisqueta

da se~ el seu, que les noies dels seue llibres, per bons p

-..,n el t

llurs Auto
l~

no es poui
'és el se

lA tri.s

,br&- .. n

del

_~terioGcs

'lata

un

C~V'

¡'"'

L

~atals

i

IUl no

qua jfl hevia

. ré..ve

en~

ica a

m~

pet) .;;l''l''nt..
de

..

e

els d

Si

an

mb 18

"

<;,

ia, 1es

co~.loceva.

~.bi

noi
noies de Can pur.jé. Ad

s"'L-ir 1·•

rnr prim Rl tenir t
o1:"a

~.

..

els

ve~nda

aquell

.

,

H IU!

....

jó
g

1mp~rable

mnyo

C~S(~Y'

oue el

q'Je

• S' hi ba

Frcmcisqueta i s'h
Har:tr;IC'!!

n ti per

sotract del pas de la noia àavant 1a
~ilariT!lon,

i

""'''ar i e ~ nl:m tà à:;-v m1t

mi!'Fl hé i: ll~é, el ~erre:r
l"il')1.tp.~

:rerr~r

lantat al fe:r':'er

c<."1vF\11

ir:-':rer.

vesr:)dep. Tfl,l

ód)"~r-se 1~¡ noi~, i

que mi:rè:;¡Y'-se-la,

(~1

,

e

,,"orietar1 de Frm:cisaueta

a l'alcalde P

e~ ~

o:L

OdB.

ns~t!

1 m~s j'1c del pohle, pl p8l"'e Punjó n'eT'8 l' al cc:.

1....

nt d

e Ponjó n'hi veié h

Abone n

vien

no e

d~

aut~r~

dels

t'f\8Ht.

s encabi.é. les noiac.,

eol.locad

eu serà

el

~!~tpndents,i le~

is gc:\rb

en

nt llibres li diu

,t

o?:l

rY'61"'OS,

1.'"il1ef~

è.

1
l.gurp. -e_

.#lO

:ts F

l'amor' no té
t""9S

en

¡mor' real. v:.tu, tocable ••• no l'Hmor d
.ero d

tat

$

s punj6s. Fran

,r 3ab els dEl la no·

ccmp

g!'8ll

pe mils eren

s de b

O'r

de les

~m

, n

:re~'!'ar

F..

p

lJS.

to, e

~
f e!"!'er " ,pensa

dfl fe"f' <'l'

(1

la noi~) pens~\ (~U~ bé deuria t'er Que

:ferrer. l lli.' i.'un ni l.'eltr<:! pensa.ren am

Bun.i ó (l' u;n -'" ren BliueS

cor"V~n9émjen

t.

- Bon diE., :.r.'rancisq:leta.

.. ilon

.........

uJ.n.,

l el

i

.. t'

.1.p.rre!'.

.J:.'

diu:

ge aB t.robon

l:\

1F1

pla~p

dal poble. Ers Fe

aquell bon di;..·_ iníc:f.al PY'Ogr·ossà. notablement.

- Cs;rai,

fer¡r~r ..•

1 -

~i

a

~'!a!'iMon

ls cne portaven

~sva

rrar i coneix!en l'inicial

feste~

de la parella.

- I res de ferrers, entens? I - deia el pare Punjó a F

Francisqueta sap que ha de donar la mala nova aJ. terr
teja tant com pot abans de donar-ls-hi.
- I el pare no ho vol - li diu

lm

cap-a1-tard dessota

cam! de la Vall, tota xopa de llàgrimes.
- I tu? - pregunta el ferrer.
Jo sl, però

E..

casa qui mana és el pare.

- Franc1soueta, jo sense tu seré

lm

mal 'feTrer.

- I jo sense tu no sé què seré, ferrer.
uan dos enamorats arriben en aquest ptmt tot és pos
sen en fugir, però Pur¡fJ és l'alcalde i els

fari~

pers

anéssin ••• Haurien de passar la vida amagan1J-se, 1 tam
,or seria el seu I

Els acomiadament s6n cada vegada m

uè veuen aue les trob....des s'acaben.
- Jo, si no fos el pare, vindria, :ferrer. T'ho juro.

por••• l tu hauries de passar la vida a la presó per h

'filla de l'alcalde ••• I cada dia t'estimo més, terrerl

El ferrer '!arimon ja podria haver :ret altres coses, p
només es mossega els llavis ••• "Anar a la presó per F

no em 'fa cap por. Si me la hi deimssm emportar em d
..ra mateix"

No te Den saments massa clars no, el ferr

nou pHr a ell i ara que havia trobat l'amor que

..

volla

d'ella no ho vol, com si 'ferra. bé no tingués el seu
- Ferrer, demà el pare em promet amb l' Angel del

'Mas

Li digué l'endemà entre sanglots Fr-ancisaueta.

l f'errer

~~arimon

té

lm

cop de sang, el cop oue sang

perava, i diu:
- No hi serà a tp,mpsl

- Ferrer, et perdràsl - diu la noia abrtmnt-s'hi. l a

el ferrer tenia uns bra908 com mai havia trobat

ue serà

un penar molt gran si li prenen

Bl1

Fran

t'errer a

ue11s.
'hi ha més de pensaments al voltant dels
de i el ferrer

ors de la

Harimon~

l pare Punjó:

- S1 volen una noia com la meva, que la

p~U1111

:1 pare d' Angel del Mas Blanc:
- De maca ja n'és, }i'rancisque'ta, però

me la cob'en m

1 t'utur nuvi:
- Ja hi voldria ser ••• !
:ferre!" Uarimon:

- Ja en parlareml
A més

E\

més d'aquests cinc personatges

va coses de :f'este1gs i ca.sor-ls, però

hi bevia mol

no eren ni el f

ri que tenia projil ctat el pere Ptmjó. No obstant, el

trobem, d'algÚ desconegut, pensa malament de l'am
oanViant. Ja no és aquell amor d'abans que se'n deia

Ara la majoria de l'amor que co:t-ra és adulterat, per

lletra de canvi, arreglat, com si fos fet
catalop.ar amb l'ajut del

p81~d8r

éi

màc¡uina•

trobaríem que l'amo

jor part, té el gust del pa d'ara, o de la llet, o d
clos de

vlve~••• "

si alg6 aJ,.tre

l'h~uéa

pogut conte

ment, "segur'l bauria dit vient les coses com van: UI e
.,

A easa els Punjós hi ha gent vestida de cerimoni

ten coll i plmys planxats, i lea dones s'han encotil

en tant han de parar la conversa per a poder respira
ventor de les cotilles potser va pensar que quan les

nes no enraonarien. Nomeé va pensar en aprimar-lea, e

s la tercera vegada que sent, tancada

- FrancisquetQ'

els del Has Blanc jR són

",lla, pobreta, crau Que re

'laran.

~olts

t

seVa baixada les co

condemnats a mort, amb J.a corda al 0011 en

se'n podien sortir.

sat q

~a

baix!

podrien comptar amb

t la co

91a que han e1')O

e~s

d

que pensaVen. Però tots ho

pensar. Algun botx! no ha pogut cobrar per bave"" arribat

usn ja ho tenia tot a ptmt, i ara els butx

darrera ho

sa:

- Oh, miri, ban f'et tard, j a està! - ha dit un butx1 m6s

davant

llldu1t de darre ra hora.

lm

- Franciscueta! t! - ara és el pare Punjó el

crida. J

en tres senyores de les assistents a l'ac

ES

tatge,

ro

el ferrer }.iíarit1On digue:
,
.,
v J. de nl.ngll
- Francisquet es
s. l al nas Blanc se
('lUf!'n

.

mirar de lluny. Té I
!'tell de1- ferrer t'e

El cop de

mudat

blanc que ni :fet exp

promè~.

- Ai, ferrer, qLal j e t'bas pel"'C1ut! - diRué Francis

ta

maiar-se.

El ferrer Marimon és

l~

esó, l'Angel de

s Bla

tal entra la vida i 1& r'lort. Quan pogué dir alg¡ZlS cosa

- \.Jue s'hi

si qui vulgui amb

s noies de Can Punjó. A

martell a1. cat> peT" a p:romètre-m'hi no me'n fot

pas c

.,

""'s dies p

la. noi,

ts a la presó són p~ens de Franciaqaetes

tigu1 tancada amb pany i cl.au a le o

pairal

del ferrer visiten l'alcalde 1 li demanen Que deixi sort

namorat tan sols una mica per a ferrar-lis els oavalla.
.. Anem mal f'errats Amb l'altre ferrer,
Però l'alcalde no vol af'lU1xar.

'nyor Punj ó - diu

- Si voleu que us

,,

~erri

els cavalls, veniu-los a t'er f

o .•
l canSE\lader Siivela, que solia ser el darrer de dir
- .ian mal :fet és deixar-se ferrar?

vila no és gran i se'n va parlar molt del cop d

rrer !J!arimon, ja que normalment no és al cap de la ge
,etre que els .:ferrers donen cops de martell.

sl,

hi h

dols; ma anaven a 'favor del t'errer i altres en contr

passar a les viles quan algÚ porta a cap un :tet poc co
nien alguna queixa contra l'alcalde, deien que el cop

estat ben donat però mal dirigit, que qui havia d'hav
d'haver estat el pare Punjó.

Els que d'una manera o

vors de la primera. autoritat local, deien

que

on estav

rrera exaltata era a la presó. El pare del nlNi deia
cia volia ser justa la cosa que havia de :ter era tom

artell a Qui l'havia donat. Els :festejadors frustrats
cionalment aJ. COf.itat del t'errer 1'.tarimon, 1 deien Que

ell s'hi mirarien molt a vetar-los els Que veten o 1m
Hi ha de tenir dret tothom

8

:festejar, acabaven.

Els

deien:
- Amb 1" amor no s'hi pot jugar •••

Fou aauesta darrera det'inició de t'er jocs 8mb l'amor
.pobre Farena a fer una visita al. ferrer Marimon.

- .•. i ja veus, :ferrer, jo sóc el què sóc degut a un am
A

,

Fou un amor arruinador, el meu••• Pe ro encara no hi Va
¡via tingut de dir cop i recop a la meva d<na..
-

ba dona no hi va mai prou, de mudada. 8empr4 hi po

contestar -. l si un home no pot. fer anar mudada la se

gui! ••• l cèntim dQ.rrerB cèntim tot el meu capital anà

dades de la meva dona. Els meus darrers recursos van

pl'al' eJ. per

mi més car collaret del món. l quan il. J.us

ta

aionat i pobre si t'ho haig de dir tot,

~1

anava a oferi

ret de la ruma, vaig trobar que la meVa dona no era pro

da. Van riure tots dos Quan jo Ck;'ls mirava amb el colla
mans. Ella encara Va dir:

- On vas, Farena, amb aquest coll eret. I
'~uè

s'acabà del món, pe!" e mi? Si no tot, me. g

part.

moJ.t lltmy d'acl, en "terN>. de gratacels i anuncis llumin

sar

tin&rut lloc • .rIo he estat mai

V

si n'ha
l~

,

~a

lm

estat tampoc n'h

fel'id·a ,ja la duia

xal'

ue foe cer

Its dies que no m'ho acabava de cretn"

i

l'i t, ferr

home d'

, s tret r

E~

•

maJ. j

inguarible. Per què voler t'er co

ci utat com si ro' haguéss~,-n donat eter

beure Que

mal Que si es :flaire, atontat, llunyà, mise:r6'ab1e ••• L'h

t;:mt a la ceva dona malgrat volg

ranal'

muaada sem

d'tma vef::ada m'aturava i. feia unes passes

rera pens

veritpt el dramA passat ••• Però el

tal

.. em tornav

de deixar la

troba

C1~ltat,

pobre

trob~m

1 carrer i

la realitat, a l'angoixant real
aquella monstruosa, a4uel

~le1da

captava. amb ulleres t'osoues, aS3ent2

CJ

• \Ta1l1 deixar el collaret. a la

mà extess. Encara vaig t

veure que al sentir el contacte del collaret ea ve treur
fumades i, "Carai! -

oeJempre
rregut e

VE

dir -. Això no

pSS8

da dia!"

a he fugi.t de passar prop de les ciut

pobles i poblets' de tot el pais :t'in 8 a. conver

?obre

.t!,;la primers dies q ne captava ho fe i

amb el pensament qui sap
d' tala gràcia de caritat,

rrer, d'en

on •••

Ib

vegades que m'escaps

d'amor••• l''

Tant n

rat, i 1 'bavia perdut, que el demanava pe

i l'bavia contada a ningú aquesta història, ferrer. Però

la presó en defensa d' 1m amor i el Pobre Farena és el teu

vegades, però això ja serien altres contalles, el Pobre Fa
bones coses, si no per a ell per a altres, sapa?
~a
Q'..l9

l jo et

pres6 i sé on portar-te perquè l'aJ.calde Punjó no et tro
et faci cercar.

- A on, Farena?

- Als Ermots, però no é:ls coneguts, als Ermots de sorreres

é com entrar-hi i sortir-hi i hi passo temporades. Hi ha

necessito estar sol encara, i llavors vaig als Ermots. S'h

re si no s'hi va ar.1b dones que vulguin E'nar massa mudades•

ferre!', si no hi hauràs de viure sol.
- P~!'ò ••• ?

- Ho provare1'!l, ferrer, ho provarem••• l

8.

l'alcalde el pode

Ren vingut en època de canvis. l del teu cop de martell en
tnl

cop politic destinat a un reaccionari, segons com vagin

'1 Pobre Fare1ll::4 va 'treure el t'errer de la presó.
s t:r6U de diverses maneres la a.ent. de la 'Drésó.
rè~im, i

Q1 1e

com h

A uns el

un nou règim els treu. N'hi ha ('pe en surten p

d'altres Que per a sortir-ne,
,ntrar a la pres6, i n'hi

h31":l

cob~en.

lii ha influències q

què en f'an sortir••• A la pre

rrer Ba:rimon la vigUtmci~ ara relativa. L'escarceller era

del poble, i <'"..ada ni.t haven sopat. l'agutzil feia una micQ

nyia al f'errer agafat al qual, llevat d'aquell cop de ma

quell dia de prometatge, no. se l i savia cap pecat, i ertt b

tothom. El Pobre Farene només dixà tm petit tros de fusta

de la porta de la presó i l' ag¡.tzfl tancà i no tancà, al d

'lle descansis, t'errer.

Ningú se'n malt'ià del Pobre Farana amb la fugida de la pre
rrel" nar1mon. 11'11 segui captant de casa en casa i contant

illa mainada del poblet.. Però feia quelcom més el Pobre Fa
captar i cantal- amb

e~s

vaUets. A n'ell l'amor li havia f

a partida, però ell, sinó que la gent no bo sabia, hav
a portar molts t'este1gs a bon terme. l ara hi portaria el
Cle~

cop de martell. 'ba de les caaes que visitava FareDe e

l'a1caJ.de Plll'ltjÓ, i la segui visitant. l el dia que l'obri

ancisqueta,
Records del ferrer, }t':rancfsqueta. - li va dir.
La noia estigué a pl..mt de calD'e en bascu.

- Pobre Farenal
No desesneris.

~scolta....

l el l)obre Farena diu a Fl"ancisqueta les coses que ha de f
ritable versió de la <:l8saparició de la filla de l'alcalde

Farena qui va treUI9 la 11oi(:'. de les Grans Sorreres per a p

a mans de.! t'errer. Totes les al tres eren inventades amb la
.ig.

s dels captaires.

Jo he vist moltes coses anant pel m

sades moltes. l si les coses van com van, el futur serà

Potser tm

futu~

llarg, pe:rò "l'altre die, germà", aquest

més prop cada vegada••• El mobiliari és, com veuràs, fet
dest, senzill, pqrò jo ja en tinc prou. Ens partirem el

et fa angúnia partir-lo amb un C8'Ctaire hi dormirem una

fins oue :fem un nou llit. Els estris de cuina els he ana
rant ~sos. Com els llibres.
,n

Si t'eRrada llegir, ec! en

en vait! :t'ica!' als Ermots vaig trigar t:rlolt temps a. f

vir. El record üe coses passades me'n ho privaven. Ara j
iua 11egoeixo.
dent;;'l'·~a

~

vaig centrant.. De primer em volia passa

pels giravolta de les sorreres, fins qte seguint.

em pensava que no portava enlloc em vaig trobal" amb aque
.;eu •••

Però ¡'"'>ar3na, p",ssar la vida lluny de Francisaueta aa:

grat

aq :.zeJ.,¿.

l

00

- FerI'9r, jo jú he
mats~

ords teua a Fr::ncisqüata ••• F

tingua's con'fian9

Es !¡nlal. Jo no de ix

mal&

alJ.~ •••

i espera•••

de parlar-te 'n, i et portaré p

•••

lf'rancisQueta. eIUDla1.t~J..t/1, part, per recooan8ció del Porre ~

de patir per si les coses no sortissin bé.

- Si 6s cosa del ferrer - diu el senyor Punj 6 al ~tge -

la visiti.
EJ. met,ge di u a u'~

.bans de fer can judici all ha de veur

- Vég1-1a, vég1-1a••• ·

noia mes oue visitar-se es va confessar i segur que

Va

Pla del Pobre Farena, segons es pot deduir del que el metg
pare Punjó.

iri, senyor Punjó, jo, si ea t..racta de posar bé a la se

li mUTis de receptar el ferrer !mriroon.
- Però •••
- O t'erra:t' o no hi hH. salut.

- Però vostè no sap, àoctor •••

si.

qGd hi he. un cop de martell pel f!1Í.r-.

1.

lln cop de martell

- No

- Jo tenia entès que ar:lb un n'hi havia hagut prou.
Vull dir

que

IlO,

rtell sol. Hi han al tres

és el cop de

quest cop de martell se n'h~ :fet tna questió po11tica, i l
va treure el

í"9IT9r

de la pres6. Això a mi ningú m"ho treu

ea coses madE:fn el :f'errer es pot p!"8sentar a qualsevol mom

- Però vostè creu que encara que es giri la tru1'ta e.ls cas

faran als partits politias"? Potser els partits obligaran e

afiliats

però no penso Que s'arr

sa:r-se ells aMb el

8illlmt oom que la gent de dretC3

8

veai

ob~i

a casar l

fUles amb gent d'esquerra.
- "Rs per això qte jo vull casar la noi

ne en queda amb "

brS9, 1 depresse •••

- El

8

de la seva fUla

.10

no el pue trF4ctór com a

.,

COSa

i si el t1n e de tractar com e metge, ja li he dit el què.

sent oue ela. tle1alts al llit s'hi moren. De moment no n'hi
o'\Soria. La truita em pen ~ q

curi que es distregui, q

- Sembla
Punjó.

encara

tri~a~À

surt,i, q;..le la toqui

temps a

gir

l'ai~•••

rnnja una mica més - deia al cap d'uns die

Potsel~

- Millor.

el ne tge tindrà ra6 amb

cosa de no est

llit.

- Jo el què et puc dir

que surt que eJ. q

no ha

seve s converses és el ferrer.

.,

~xo

e~

d'l3n~à

,
es

ü

bon~

senyal. Potser el contacte amb el camp l

ferrer dell cap. Jo sempre hi he cregnt, veus, amb el cam

n'he comprats

+~nts•..

1,..8, la Francisqueta s'ha t'et d'un grup excursionista!

- Veus, Haf!rona, Rixò és mm bonA. nosa. Hi sol haver gent d
bonEi a n'aoul9sts centres. A veu

?rancisQueta segueix i1.1n91

81 encara le. casarem a gu
l Pla dal Pobre F\areDE••

d

xcursió al' FIltra, i ningú no li sentí parlar mai més del

.t que s-egueixi enfe:rrada d
nge hi

- I di

ta e

h~

l'excrusió

taula

'escada

-.'t¿~a

i nit •
sconegLIÒa! - diu la noi"

h9m d'a1:1porte'1.:t:" mine$tra par e. tr

Kl matrimoni P1mjó està més que sa.tisfet al veure

comprt

la noia. Ie1 pare Punjó avan,a pronòstics:

ir-se.

- Ai,

t de bo

.,

i veure-la tota ls. vida
- La

derrera, la

() ja
.. em

lmJo.

t,..ist~.

~ar~rú, n~ S~~

- Vols dir, Pmljó'? 'h."\-'¡ nen
-

N'o •••

.,

aVa teu1l'-1

.a noia d

vi

, s la da~I'9:ra cue ens ou&K

pas t

vells,

~bdt'oncL"

q l'I) j a no en RUbriem •••

?!!

- Pun.JO,

ota. la

lcostatl

iia, esperarem aquesta excursi6 de tres dies, doncs ••

Som al dia de l'ExcUl"1f1ó Desconeguda. Foul el propi
que suggert

tJ cap excursionista l' anacw als Ermots

Cen

- Ac1 es veurà si sou excurs ioni ste s o no 1 - acabà die
- Excursionista. i excursionist.e s - comen,à el

CF\p

de co

aquest oomen9ament perquè Q Francisqueta era la única do
tita expedició. A la colla no l'entusiasmava massa la p

la noia perquè llavors, al poble almenys, les dones enc

ven, no det'ensaven el divorci ni e·ren diputades, però F

era filla de l'alcalde Que era un alcalde que encara ma
. tr:l;buia a sanejar la caixa excm-aionista quan convenia.

xò s1, Francisqueta posseia tma bella planta i

més d' lm

ta en sortides anteriors l'havia ajtñada a pujar per cam

drets, empenyent enlloc d'est1rant-.. L'excursió desconeg
de ser-ne. Anems Al s Ermots Centrals I

Crits de visca responen al cap de colla. l l'excursi6

pels secrets de les Grans Sorreres. L'excursió ea perd 1
ciaqueta demana a'-lXi.l.i a tot demanar •••
Ací la tens •••- diu el Pobre Farana

portant Francisq

- Francisqueta I
- Deu meu ••• I Ferrer I

A molts llocs, damtmt aquesta terra poblada pert.ota me

carreters a marqueses, de lJIina1res a princeses, d'espard
llevadores, algunes par.l1es

deseobrien la felicitat. A

Ermots Centrals, 'ma, també.

- Aquesta t'ont, Farena - digué el ferrer quan tingui la
ja és la Font de la Felicitat.
A Ac1 jo sóc el rei, amics. Sóc com

lm

capità de vaixel

diu el Pobre Farena-. l entre els meus poders hi

,l' -

sar gent que en vol ser. l jo ja no us demano que us es

perquè sé que no cal.. Pel descans de tots el Pobre Fare
la el territori i us declara marit 1 muller•••

ha~eu

- Us

d'acostumar a

es~imar-vos

sense test1mon1s-

Les meves absències seran més lJ.arglJl9s cada vegada, ja

d'anar a captar cada vegada m6s lltmy i, sl puc, a priv

metin amors. A vosaltres us be portat ac1. Qui sap quin

ser la solució dels nous amors que vagi trobant anant p

que si jo hagués pogut portar acl el meu, d'amor, Que :

desgraciat, hi hagués passat la vida. l content•• ,.Ac! p

de l'horta 1 d'algun ocell que de tant en tant us vindr
_".IU

un proper viatge us portaré una parella de conills 1

què bo 1 que amb el vostre amor en tingueu prou, de tan

d'ajudar :fent algun repàs ••• I, sobretot, tingueu -re que
és la Font de la Felic!tat•••

les absències del Pobre Farena t'oren cma vegada m
Fins Que no tornà.
~",l

territori del Pobre Farena t'ou, amb el temps, pro

ra, ferrer, h1\ estat un altre noi •••
- Jo

Francisquet.a, no t'estimo pas menys per a -rer-me

n01s.
- Jo t'estimo m6s, -rerrer, a cada noi que tinc•••
.#

l :ferrer es declarà fe11, sempre més. La í'mica cosa qu

dir FrancisQueta al llarg dels anys que la parella pass
trals, t'ou:

- Si pogués ferrar algun cavall de tant en tant, no tro

tar res •••
- Que ja no m'estimes, ferrer?

- sl,

Francisqueta, però si de tant, en tant pogués :ferr

vall, la felicitat seria total •.•

Francisqueta i el ferrer digueren adéu a la vida molt

maven ~8sa i totes les masses piquen. El trist adéu :fo
multani.
-

Emee~niràs

estimant, :ferrer? Fins d'enà on anirem a

- 8emo:re, Francisqueta. Fins d'allà on anem ara •••
Conflicte, conflicte als Ennots del Pobre :B"arena. Tant

:roren petit.s la felicitat fou completa. Algun cop els p
parlat de Què s'hauria de ter dela nois quan deixéssin
- RAtem tan

bé, ara, ferrer ••• Ja en parlarem més endave

- Com vulguis Fr8!lcisquetG•••
ra la descendència d'aqueiàla dos fenomenals enamorats

:fer goig. Treballen 1 'horta, cuiden l'aviram, riuen •••p

vagada es veu algun elem9nt que mira a terra, pensa.tiu•
- No sé

(pJè

tinc •••- contestava si es preguntava al més

la colla.
Fins que el mits pensatiu de tots

lm

dia s'atrevi a paSS

de les Grans Sorreres i en tornà de bra'eet amb una dona

ser la primera desapareguda del pou número u.

- Ep! AqUA8ta l'be trobada jo i és meva. tba dona no és

dria

CllB

es

POt.

repartir ••• Això que veieu és propietat

no ho entengui aix! es pot trobar que torni a sortir

lm

tell com el del nostre pa!'8, el ferrer. F.ntesos?

sl,

si, la dona que portà el més pensat.iu de la colla e

capatàs de~ pI'1mer pou de2s Ermots Orientals. A n'ella
vegaaa que la raptaven i la

C08fl

11 encomanà

una mena

que s'hi barrejava un mica de il.lasió. En realitat est

sionada Que espantada, ja Que segons conf'eaà el seu som

que un dia la rapté ssm •••.

La muller del capatàs, al veure la cara d'angoixa del.s d

del ferrer del cop de martell,

- No desespereu -digué, al pou hi ha més dones. Ara no to

b6, les dones. No totes poden haver tingut el meu mateix
cret ••• N'hi ha de solteres, però. Qui sap, proveu-ho •••
llia, dues 1 de spré

uatre

sexes als Ermots Centrals.

rtaàe

la vegada t'oren

Del. quintet primer qUé UacMe

pou, s'escapà. pel carni troa de les noies.

- Ai, aquest no m'agrada! - Va dir desfent-se de les man

raptor i fugint sorreres endin s.
Però

el que restava sol jurà ,anar a cercar muller com s

- l no vull ajut -digué-. r.~e l' 8.f.{'8faré tot so""".

l aquest :fou el qt8 primer es rigué de Hiatel'" MacMan qua

convert1 a Cristina en generaJ.a, i el CI le s'emportà Hono
usl

~eia

- ... i si teniu dubtes beveu d'aquest
l'

en se

tres dies que la veia. banyar-

,yador

igua. El PODre F

dit q UB era l'aigua de la :felicitat •••

l tots aquests foren els descobriments que :feu Mister MB
hagué seguit e~ rastre lltmin6s

deixava el collaret

però auf'..1'l sort! dels Ermots i ho contà a la' gent raolts l
sord•••

gent, engeneral, vol., viure en pau,

aobJ~etot

rra. Ara, hi ha paus i paus. La pau és una mena di

despr

bat

bé a tothom. N'hi ha que aqueatu. sabata els f'a mal i hi

t. Són pocs, pa,..ò
l'exousa de donar feina
qlle

s

trebal¿sdors o de protegir ind

perillen. La majoria vol

ha~ r-hi

:fan t'ab:'::t car bombes 1 c

lU18

pa.u au

guerra. Canons en pau, però pau a

igui quelcom m
C&88,

al carr

11ant,

,tr1moniej ant, sent.int

lm

tenor, pB8sej ant••• l c

ja es vol aner iJés ammt que de Viure sense inquietuds,

contel1t, satisfet, o sigui :t'er instàncies per acost8l'-se

citat, i com que la felicitat és de mal obtenir, si no e
aletl.1l1Ys intentar ésser-ne verns.

La :t'elicitat total és

fa-r, ve i va, és fugissera, no és tma cosa G.ue duri com

pis o unes calces
V~l"SOS

d' lm

vellut d'abans de la guerra. S'és

aconteixaments ,pe:r'ò és

com~te,

:

a felicitat p1ssavoJ.&llt

un do de pit d'una tiple 11 eugera o una pos·

S!, s'és feliç a l'estrenar als primers pantalons llargs
18 primera noia per la mà, g'lanyant
·t~e ••• però

són

~elicit.ats

Ulle

a eleccions, ting

parcials, particulars, i seg

obre Farena abans de deixar }tjls

~rmots,

la f'elicitat,si

donar narciaJ.ment un aconteixemcmt extem, o dos, se

~'h

1 Què té.

truil1 un mteix no desitjant res r:its q

- Volgueu-vos-la t'er la felicitat - deia a Frano1squeta
~u,

ferrer, d'aquesta font en vas dir la Font de lA. Feli

no se si ho és o no ho és, però per a vosaltres i

pe~s

ç

després de vosaltres, voJ.gueu que ho sigui i ho serà•••A
tat se l'ha d'sj udar

1.Bl8

mica, si-né

cansa de fer com

gent. Ací, mentres tingueu 'fe atib aquesta font, sereu t'e
óe, t:.tngeu present que no tothom pot ser :feliç
ra Que no

totho~

té bons sentiments, és ric o va a missa

això vull di r que aquest
Terri
.
. tori que ara
duit. Wo la vo1gu'!u pe!'
aciona~1tat El

8 V08e.J.t~s

comen9a, és

sols la felicitet, d

a.Igotl més, a alguns dels que hagin estat d

però penseu que el

cepd~11

d.e la font és petit i que si u

gent es pot esgotar••• La cosa ideP\l
cercar

de la m

~elicitat

ser~a

hi fessin temporada n

qua els aue vin

, ••• J;!,¡m J.a por
es
..."

~

'"assa Rent la. t'eticitat es perdi, que nQ n'hi bagi per a
q\.l8, amics meus, fa segles que ve succeint•••

o

alguna parella dels Ermots Centrals que baixà sJ. món a ve

què hi havi.a, o algtm cercador de :felicitat que arribà al Terri
de qui sap

~

on i escampà la nova :rora fronteres, el cas és que

petita terra del Pobre

Farena anà ti.nguent visitants, pocs

més fllAG tfi!'d, confiats uns :i recelosos

el~

pr

altres.

l quan al cap de temps d' aquel1es primeres èpoques ea torna
Bromots Centres es veu oua els amadors de la felic! tat ja són le

?otser ja s'bi hauria d'haU) r posat frontera

guardada al terren

perquè •••

- sl,

tot això m'està molt bé però vols dir que em faria cEp ma

'18 desvirtuaria l'amor Que et P01"to si de tant en tan t pogúes
canari?

- Malament, Vidal. J(1 hi ha el canari entre tu 1 jo!
- VGls

dir que ens dirien res si ern posés alguna vegeàa els

s

que m'he portat?

Jo t'estimo mo1t més d'en~ Que hem arribat acl, però r~o sent.
una

.. opera
'
.:La
•••

- s1 t'hi adormies, Aure111
-

Pel"Ò tu saps la delicia que és adormi~se al 90 dels compasso

Ui Traviatal
- JA em tens

Ei

mi tot, el dia. Qttè mis v01e

- Es que em fa por veul'!e''t tot el dia. Abans de venir aci, com

veia de tant en tant, quan et. veia. nò n'hi veia d6 eontent, i a
ho sé •••

- Tot el que, vulguis, però jo t1n e por de tenir fred ací

- Vas

SD

tu

c1f\~t.

m'ho vas proposar ven:1!'o-hi. Jo ja t'he deia

qu

vfem fet una mica tard per esser :re1190s •••

- Surto

8

donar un tomb •••

- Amb Mi, Senèn, aP-lb mi. 'l'u je Ré perquè hi hHS vingut als

a. veure altres dom s. l si només fos par a veu~-les :rui I P

bar 18. f'elic1tat que hom cerca, tu 1 jo hi haviem à'haver v
- Herceneta , qua ací no hi ha retmion s •••
PeY'ò hi ha dones. !. jo conec las òQnes i, sob1'J9t.ot et
- Noem pensava que donar
Dona!'-lo amb mi, és

- Aixl,

S~~e,

els

7.ID

lm

tomb

:fOl) Lm

pecat

mo~t

tomb sense pecat. Ja ho

Rr8S~os

CO

gros.

Sé:.po.

estem condemnats a putir si al T

no es clrlda Més la. CUll};', t

- PflTÒ 6e que tu no eta feliç més que davant un guisat d'àn
t~'!"onjR?

- 'Rs Que a mi f:rancamant, l'aigua d'aquesta font només em

a. A més quan tu 'lm '\a s conèimr ja n'eatc!;i\Ta de gl{;:~8~ N

d'estR..r-ne mai.

t vas casar

~sttmt g'!'6'S

em vas dir que m'estimaves, es

amb mi, i estant

~a9

has estat. per a mi la m

na Que hi ha. l si, de cOP, degut a la poca !mport&ncla (!ll
semQ1a es dóna an1al

fogona jo deixo d'estar gras, què?

enamorar d'un :noma gras, SE.ra.. Quantes vegades t'he sentit
un home amb quaranta quilos ja es pot endre9ar.

~To

m'ho

neg

no m'ho ne.~ui8••• "ID ho~a no és una t"igu:r-eta per a posar àé

iano, deies. lli home si ea po sa damtmt <:li un piano és per
.,

(.Tn

¡J'Q~r~da

qU9 la gent s'estimi &1 Terreitori 7 però estimE

se dietes, Sara. O si no lli ha més remei anem a menj ar elg

t'ora••• l
Tsrabh hi havia .s:!ent que a'h! pensava
. . e:rò P..ntòl1in, con vole Que jl'\ et v,.:ü.gui
descasa.t set veQ:adea. Com vols Que

et'!'l.

anar els Emots

El.

seglli~

pens i

~ue

si t'ht::s

.10 et duY'a

- No ho sé, Pon9à, fa dies que em volta pel cap q

Que fem la watei:xa vida, que ens convindria

lm

j a fa

eanvi•••

- Si.gUOO'l seri.osos, Antònia. Quan t.io et vaig pre'gtmtar a q
havies dit el que em deies a mi, em vas dir que a cap.

- l\.ixò t'ho torno a dir. El que et vaig dir a tu no ho ha
CaP

,

mes.

jo et v-aig d11"

- l (1'.

en v 2S di,..

QUP.

qJ..1:l

a la. tava vida hi havia hagut

ne.

- l encara t'ho mantinc ara.
ra ja

sa que no

Pon~à.

ntit

- Ua.i t'he

_.n tòniR ••• Jo de ls
~'h

La cosa cer

set. marita qua h gS

t

tota (uat.re

ninó set..

n'hi ha hagut un,

és que tu preg1..mt3
tin~t,

hr.'tVi~la

dit que el.s hi.

en cone C a q

dit les tl1atei>:es

mi.
- No són

~rita

r:l. t a

de c'.:'11:f:lRn9B

aemp:re cua m'he tornat

~-_.1
8.uu...

P er a:u..--o
."

"r ho ha t'et cel'cant i rJir<.U1t

un rna!"it millo!" que l'ant9!'ior. Et pensen que jo
vegades,

pe~

Va

m'h~ués

a pe rdre-hi'~

Aix1, jo ••••

ri'u ets el t':1ilJ.or de tots, Pon9~. l peT això vull anar e

pa!' a no

:rdre' t. Ho nntens, arn

- Al ~err:i.'tori no

d003 n

divorcis, Antònia.

- Qui he ha dit••• ?
Per Altl"es, l'anada al Territori ho arreglà tot •

.

a són hores de venir?
",·LL'm

- l

més tard es surt de les reunions és Que més problem

B.Ques.f;.

cabell, quirl problema és? 1

- J..'m pAnsave que ja no en 1"ei

Q

d'aauestes coses_ ••

- Quin oinisme, senyor I

- Ah, si n'has de fer oas m'ho deixo oórrer, Martina. Temps

quan jo et deia per sortir et quedaw s a casa, 1 sorties qua
m'hi ouedava era jo. Deies que

e~

teu no era un oasori ende

no en :t'eies cas. T'enrecordes, no? Et vaig djr que allò no e

re i em • s dir "Ja t' arreglaràs I " • I jo t.'ho vaig dir que m

ria••• No em vas creure perquè no m'has cregut. mai, i em vaig

'lar. Jo volia fer lm casori no danunt. el paper sinó damun t.

s'ba de :fer. Vaig cal.k r, callar i call.ar. Pensava que amb e
mudaries de pensar. l has estat. anys i anys sense

muda~h1.

que ja ga1reb6 no hi som a temps, un cabell a la solapa et p
tant.?
- Es Que jo pensava que un dia o alt.re tu reclamaries mis o

aguant.aria tant••• l el temps ha anat passant i ara, ja ho ve

re't un cabell a la solapa, que podria ser meu em revolta i
una ràbia Que no me la nodràs pagar mai"
art.1na,

si l'enu1g no t.'encengués veuries que aquest ca

sempre el mateix. El tinc guardat a lma capsa a la meVa can
'1 poso cada vegada oue surto abans d'ent.rar a casa•••

- Floren cil
art.1nal

Per a e1Jg sl que la solució :tou el Territori. Foren una de l
lles

Qt8

nom6s visquérem l'm per

l~altr~.

Encara hi :taren a

Hi anaren molts a cercat' la t'elicitat. No tots la

tro~a

manera absoluta. No bevien amb te, es veu, l'aigua de la Fo
comen~ava

a racionar davant ma concurrència excessive..

- • •• don es jo, quan no prenc la toma que :tin s ara era diària
a veure

e~s

defectes que a8tlQ?re havia vist. a la de oasa!

~W;l

- Jo, d'aquest
S

en tino els meus dubtes.

qtB beu., poo, Cïnteta.

- En beo poea, en bec poca ••• Tu no en deus beu~ mai perau

vas de visita a casa els ve1ns. l no hi vas per

que n

túlia amb els homes, no. Hi. vas per a :ter-la amb lea done
- No, dona.

_ Ja no som criat.ures, Portal. l la nit del ba1.1 de l'aniv

:rmots, què?
_ Noia, si

lm

,m

dia senyalat com aquell no es pot ball

guda••• l

- Hi ha moltes

n t.a

res de ballar, que vaig sentir

saps què deia la senyora Garriga?

- Si no s'hi veu, la senyora Garriga!

_ Doncs mira que veien1r-s'hi poe 1 tot, vaig sentir

\'fUB

d

aréna Portal amb quina afecció balla.

l'han endevinada de venir ae1 ••• " l de la parella Por

eres tu perq tÈ quan la senyora Garriga

Va

fer aquest com

:ves amb aquesta desvergonyida del 16 que es veu que n'
rrera de baJ.lar.. Tu•••

- Cintata, tu beus poc, creu-me.
_ El oue hauries de beure més ets t.u. l si les coses

Val

llà ja ho sah ia com ballaves 1 on

jo me'n tomo

.

- Heu vist la de la PeNt de Baix, quines cames t61
ue no

DeU

aigua, senyor P:i:nyol '1

_ No bo sé si és
).98

es de la

el

beure poe o molt, però mai m'hi havi
la Paret. de Baixi Us ho ben prometo.

El.s no eenven9uts del tot, els que no volien donar cap sj

pietats de l'aigua de la Font, s'anaven manifestant:

- si, tot

aiJlÒ

està molt bé, pero m'hi aburreixo jo acl. Jo

que s1 s'hi deixlts entrar tma mica la civilització, no ho s

casino, que les dones es poguésa.1n mudar tma mica•••
- Vol dir?

- Es llavors que es veuria qui és o no mereixedo r de la fel
t.h

home que hagi de passar tota la vida amb la dona al cost

veure'n de més mtliades, no té cap mèrit. El oue en tlt realm
.. rit és el Que veu altres dones més mudades que la seVa i
desvia.

S1 hi havia partidaris de l'Stato-quo intervenien def'ensan1

- Quan aci erero pocs, no se'n parlava d'aquestes coses. D'a

la seva senyora :ta molt goig tal com Va vestida. No necessi
vestits perquè la gent se la miri.
s que ella di u que

88

la miren poe.

- Ea Que a vostè li plau que se li mirin la don a7

- Home, sempre és millor que te la miri.ll que pas que no te'n
cas.

- Jo dic que abans aci la gent. només es mirava la seva de d
de :ta un temps que h1 ha elemert s que es miren les dels alt

- Què vol que 11 digui •••

- Vostès el qne volen ós seguir :rent aci les coses que :t'eie
de venir-hi.

- Vostès s6n uns immobilistes.

- I vostès el Què han de fer . és tornar-se'n d'on han vingut

- Hi tenim el mateix dret que vostès a es"l;ar aci. I d'un dr
deriva

tul

altre. Porta:r-h1 les coses que sj ~den a viure.

Ac!. ja estem bé com ·estem..

Això no és
- La

d&mocràc~.

democràcia l'han :teta malb6 vostès i els partits polit

no n'hi ha de partits politics.
- No n'hi havia. N'hi hauràs des d'aral

L'amenassa dels

neo-f'eli~os

arribà

8

oides del, descen

tes de~s hudbmlllolr fundadors dels Nous Ermots, d.~s fanàt

Font de la Felicitat i de le8 doctr1nes del Pobre Farena. A

ibdues eoee8 les det'ensaran com sigu1. "La Felicitat peri
l mot
aD

d'ord~,.

Es fa ma manifestació, primer, i es passa

casa desprès.

- Vostè viu 1>67 - és la pregunta
s1 ls. resnosta no &s convincent:

ones feu 1

68

diu.

fa tivant.. Hi han expulsions a desdir.N'hi h

La situació
resist~ixen

ma1.ete81 -

a

r'xar i n'hi ha

alB

es conformen.

- l¡'[ira, a casa si hi posem el e011 també en serem de

nar6 a V9tn'e DArt1ts de

I.J.i~a,

f'eli~

i tu toma,.às a seguir la no

la televisió que deies que t'encantava...
- Aquests la volen Per ells sols, la t'ell citat'! l hi té dr

l jo abans de- venir ao! ten:1a molt de bo EJ.govern. Ja en p

tot això •••
- Diuen aue ho diran al govern I

- El govern qt8 ea- euid! d'ell. Quan erem pocs mai se'n Va
parlar del govern.
- Saps què, declarem-nos in d9penden te I
Hi bagt8ren pros :I. contres, temors :I. decisions, però _

.

1m

èie la veritable gent dels Ermots Central acabà amb èl crit

ca la independència I. l aquella gent rabiosos de la seVa t'
la volgueren defensar a tot ri.c. l comen,aren a voltar el
de muralles. Allà no hi havia d'entrar ningú. Si ja no són

les galeries de sorra, ho seran les muralles. Es t.ancarsn a
licitat••••

Pocs, però d'influència, que tenIen la manera de f'er di

o de Que e s cuidarien d' 9~ls, feren arribar els feta del.s E
trals aJ. govern. Primer el govern deia que tenia molta fein
disposava ni d'hoNts per a dormir de tanta

~ein8

que tenia,

demanava massa coses a la vegada i que materialment no hi h

de governar, que només n'hi havia per a col.J.ecc1onar petic:1
Més tard, amb

&1~

el govern hi tenia el deute dels Vots de

partit judicial, s'escoltà el cap dels inf'luenciadors que a
lar del Territori del Pobre Fa.renc.,
- Ah, si vostè ho diu•••
l si~ se'n d1scutI dels Ermots al consell.

- ... i hi tornen a haver problemes aJ.s Ermots.

- Nosaltres Ja en tenim prous de problemes. Masses, en tenim

que, o doblem els ministres o els consells hauran de terd.r
quat.re bores.

Mai els ministres s'havien vist amb carteres

nea com ara.
- Veurà, quines carteres? O és que encara. hi

classes i m

que van més bé que els aJ.tres I
- Comencem aRrese! us, avui. Jo volia dir, i em pensav

que

havia entès, carteres plenes de papr¡íers, de feina, no

u

ha que trigaran a aprendre l"of1ci ••• Ja se n'havia par

te

rrera dels Ermots, no 7

- sl,
Ib

tot el pai s en va

els treba11s que hi

ana~

molt temps coix amb allò

hB~té

p

per a tomar els deuteo •••

- l que bona parot encara pengen ••• I

- si,

si, encara pengen però no podem tractar tots els probl

ja s'ha dit. Falten ministres••• Dones als Ermots hi tomen
problemes.
- Però no se'ls hi havia donat l'autonomia

- si però no la van volguer. Quan s'hi va enviar algÚ entls
nomies

virurué allò del petroli amb tots els mal-de-caps q

i ningú en :t'eu cas de tenir-ne o no tenir-ne d'autonomia.
ague~l

- l

invent que es va :t'er perquè JUs Ermots fossin U

r-81estina pe!' una part dels parats del paia••• si tinc entè
passava ma pensió a la gent dels Ermots, no?
- Tot va acabar

quan

es va acabar el petroli. A més les pe

passaven a lea gents dels Ermot s eren pensiona d'emergèn
-Vol dir petites?

- Petites. però ben gastades.
vern té novea idees i

B

S'n

les ci ut.at

deixat de pagar perquè

cada dia més ma'1if'estac

- Prohibim-les.

- No en soc partidari. Si les deixem fer,
tantes, i la gent ja hi està acostumada. Ara,

if'9staci6
i 1 es prohi

venen le s coses i quan la gent en p arls.

- Veurà, quina gent?
~ La

J'!:ent Qua es manif'e

no :fent

ifestac10n o.

- Ah ••• !

- Es que segons m'ha dit gent de pes són uns altr

ra El

f'l1ctius.

te Centrals on se m'ha dit que hi ha une t'ont de
- Que encara posa el plat a la finestra vostè?

- Una font de felicitat •••Vaja, senyors, en tempa de :fills
tori•••
teJll)S

del què vulguin.La personalitat que m'ha inform

- Jo crec que estem perdent "'el teTlDs!
1ri que 81 fos veritat!

- Ja ho pot ben bé dir. Es podria embotellar aquesta aigua

dria com julep,,-

- Tal1i, talli, senyor president. Tenim coses més importan

sempre no en podrem ni parlar. Si es crem

a pomes, què s

fer?
- No deixar-las cremar.
- Com?
P~nt-lee

-

més.

- No en sóc pa.r'tidari jo de

que

les coses s'h

d'arreg

pagant.

Jo.

- Ni

s

- Si s'acorda pagar més les po

u

n contia.
- Protesto. Aquest.s vots en contra sempre són ela mateixos.
altre dia les coses no van com ara, aquests dos vots sempre
_U8 ells van votar contra el govern" l això no és

J UP:ar net.•

poso no aixecar-ne d'actes d'ara enda.vmt de lea reuniotls de
sell.

Bé, bé, però

P0tl1'38, POm9o.

- Es poden import¡:u.-"
-

l si rssult

s que

's c

q

ci ql.Wnte

1e

s

1

'n cremin més cares result
la gent que no fa ccmptes

. dic.

cremar-

,

nim foc p9r a te:.uu

stió da bombers, home.

10sa, aquesta. l s'ha de pensar amb

al" amb el earrer. Derà se n'hauria de parl

mato.

carrer, i al di r carrer v
ministres que no estan prou prepara.t
no n'estan els Slovernants tamooc n'e

diuEll ou

i jo dic q

l

ela

$:lOVI

18, de p

-Ja s'embala, ja s'emoala•••
- Si s'ha El' aprendre de govf:\mar, s'ha

M

Si es ran

ters i paleia s de t'ormac1ó aocelerada, s' ha

,tolx amb

I\t::¡ ....

n.r. Ací., ac! h

a
•
vol au

,

cre

t

s, n

v sn.

, no di scuteix un i

. 1

grpu Que hauria d'

.,

ciu

inistnt

j

~em

,vant

poc, ha

diuq

,

1 dir: Gove

,robo qua heu pecat

:f'ect~.

1 doble de l'imoost aue m'heu posat ••• Això seria cultura

donaria Q'ustestar al
- la

~overn

i

n'Ove~

r,Ql.S són coses dis

intervenci6 és moJ.t bD na, però ens hem tomat a

'S8Véi..

si, ens mUl d'aoupar del alrrer, però tot vindrà. Tenim t
que
IlU"u~ut

o 'tenim temps

parlant

Territori vivia

..

la confl1etivi tat del

llcit.':1t

in

e

due

- Veurà

~nyor

perd

inv

u r

noema,••

!

renent posiciona

l ju,
'..... O"l'ln+_O:

tra~

b

rò hi viVien. l davant la por
, delatut, a

dal,

~ ,,~ot

é,

~eli~,

no h1 creuen,

d'envest1~los tota

Viuen

to

president, hauríem de

f

¡tisar., Què vol di

vim bé?

- 136 a casa, amb la senyora, en tot plegat.•••
Jo sóc de l' opini6 que això eón problem'es personals, i

ac! s'ha de parlar de tot.. no crec que sigui ,el consell qu

d'arreR'lar les dií'lcu1tats domèstiQ\J9s 'Pereuè tm1r1em amu
l1ar~.

- Això vol dir aue hi ha problemea.

q

Perdonin,

nyor&, jo debuto avui i. francament

CY&u:fttll de ministres s'bi tocaven tots el

vaig

d'un conselJ.

llaant per auè
•••

~i

lleme

vegaàes

_ Devogades abans d'ent.rar de ple en el problema que hi
la taula, pilotegem, sap?

Fem ma mica de pm-calentam

po11tica, això, i ens hem d'acost.umar a f'er-nê que

i

_ No, no, jo no vull ser oap nota discordant. Si s'hm
dones, 'toquem-les f
_ Vostè

quan

sigui més pol!tio, dirà: Si s'h3D de tocar

les dones, toquem-los ..... T vostè m'havia demana
tem amb la senyora.

,i not

nt$star el politic o l'ho

Algú vol tirar url e

, com no es

é: Molt

contesta del poli ti

l senyor xres1dent.

- Ac! som tiba reunió de gent politioa•••
company

_ Gràcies, senyor ministre, uerò el nost

n v

e contesta. Vol la de l'homei que l'home li digui Qua

va dir qu

At8V

tant

n

t d-

ser minisi

tar content i l'altra ser feliç.
ixi hem de ded'..rlr que voatè no és felic¡.
- Hi

, no la podia 11av:w comen9 a t.

-roJa contestaré

a en aquests

J(), carai. semnre

00%1881191

fitS

gú

tre

contesta amb

u
POl'

Jo, mentre sigui ministre, ja

i la felicitat que es disC11teix és f'er-se

oaran~o1m a

i coses d'B.questes, dorr s tant me 'fan. El D8is és nrima

ixò es pot dir quan las .earnl'ltcines, si no es poden
:t'er en altres 11oloicu

,to I Ja ens fiquem en

rren:vs privats!

ls minist1'ea nous, n'hi ha do

ord, diu a l

més prop:

ix!, aque ste s coses també es diuen ac!1
No, però devtigadas sl.tt'ten. Són coses de la pollt.ica. P
I.J.~ai ••• Ho

jo tinc un 838tmPtet als

tinc de dir o

m'ho T)Jg:P:llnt5.n?

ui r8s, de moment. Ja v9u'l"à com se't.l
p

nal. Fixi-a'h •••

J,

e

t!'e MaI'i

qU1.n

l"eeidènoi a.

to

única COsa

S posi

taul a

ue no s'ha de mirar.
:top Q.ue ern

- Hinistr
In hi van 1

.

- DoneR e

carrer i

, i potser no és

r ea Dansam que
~br

l

aCï etilS • Hi

mou 'Pels ministeris. l jo

Però

Viar encal'

•

1
1

,r

dAmnn::a

'tenim

na

mol ta

1c que a la nit són poc

oue "tenim i ja

!l'Ta

dif.l ••• l ara il1te::-vil

n

10n

l j

sidert té enca:ra l'envelop a

q

C'ue doI~ui a ·conèixer e~ seu

f'Y.'qS Y'ASA!"Va

1 consell.

n1ru;ú e..

Pro

• Jo d'ac!.,

nou
,e

tem

yors ministres, en eortiré

-.
11

"1
~a

el" endavant, qu

trou ¡ma p

a :Llfl)tt1 or:

- Dg la tercera. nit

,niat}'

QU

carrar de
a

1•••

ant

:Dyor presidentI

Perdó, ministI'8 Pasqual, enlloc de mirar l'envelop "rese

tava mirant el "pr1vat~, el que diu que entrà al pis amb b

a passar desapercebut, però es veu que no 8e'n recordà al
e'l deixà a dalt•••
En consell riu.

El president llegeix el contingut de l'en

servat:

¡Senyol" president, m'ha costat àiners, si, molt.s d1m rs, e

rò puc adj unt&' una còpia autèntic

ciora secretes del aot.smar1 nuclear l'1JIlf" !JOnc peroen emp
s

QU&

dificultats passades amb la senyora per havel'-se-m

.company-mt

].a

cantant Sebast1ana als salons de baJ.l de l'

r1diona1, i per a pensar que podia haver passat nits

nt de la diva. 3m

va~

a l'

comorometre, en nom del minister

un contracte per e. onze mesos amb la can tant Sebastiana c

cant.és als hotels de la coata. Pêrqqè Sébastiana poguês d
i t'eren confidències pr:tvades amb l'afer del sotsmar1, l

arrïbar ma 'nro cop ia passada de moda de les nostres !nat

def'ensives a la :!:t'ontera de l'Est"

- l ara quit, senyors? I

- diu el ministre Pasqual- és que

després d' 'lm èxit com el que jo he obtingut no es pot

p8rD

s estones a tm pis del carrer del Pont.••• 1
El ministre sord 'Pregunta
ti.gi la vida galant dels

si el consell accepta com

lm

fe

m:tn1stl'8s.

- No. No és pas ob1igaci6 ••• No ho cementi a1)IÒ ac:!. No pa

me-1es a mi a l' orel.la, aquestes

Co89S,

de moment.

- Bé, aelarit&a l'a.ctuac16 del ministre Pasqual de cara

El

l

ta-li nacional, sembla que hi ha ma pregunta del senyor pIe
que t'alta conteatan
- Jo proposo,

es

veu que hi ha ministre que hi

co~star la pregunta del senyo~ president, a la

qual, d'a

part no es pot deixar de contestar havent.-la feta qui l'ha
faci per votació. N,

resp09

- Llavors t'em un

Un a vota aió com si

l

orde

consella àe l'antic r '"

•••

a,.

aq

a votació

el

Jo,

s

no

t~obo,

'"

..

vo

del. 8

ministre Blanc, q

no

,t'"

ixi fent teatr,;;.
amb &18 pe.1so

!!lbl

- Si
bar q

ió prèvia, s

..i,ni

'hi vull

,

si" o

r

istres, do'

.m oe votar? - demól1a

..

If

ls ministres nota ••• r

'asvara

- Això

cal votar

votació politica, o •••

. 1str
-

,

d'un

tot el

f!.OV

mocràtics, tot.s d
,
estratU:ter
director

t

fora••• ?

r1

- Al mini

'orQ.

la d1aria,
lm

....- ,

:fic:l i tinc de practi

,

r a' orauestrc;¡.

dir

'n""a.'

n11'U!Ú se n'ha estirat els ca

o sóc c

, n'és pas sem
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o.
n'hi ha que xiuJ..
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xiulen

quan vo-

surt a l'escen

minist.r".

ci es di

, votem, o n

ai l'oposició hagués posat

••• '1uè u
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Intre té lloc la votació ~ el

tres

cuteixen sobnt

la :felicitat.

- Jo essent miniat
- La

- Si aOY't!a
n

l'h

t'elicit

nar si n'

, j

no n'
lm

'D

óc; do :feli"
,t,

a l

ja ho he dit aba
q

•••

dec-..ret rebaixant el pI9U de

brios de p

que es vol ser feli9. Hi

1 resultat di

Un
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u
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•

r-no pel

ort~nt

dir totseilUi t ••

'on to, .aqu ella

influeix én

t Qua en beu

,

11

ots. PritI8 r eren pocs i

als

:felicitat

Int

1'esidènci

:t 8.1 defora del Territori •••

ora et-a

relà~iu•••

- No intA!!"!'ornolu.. home'

venir

e:! h

- Ai

co~'t8r

..

i?

i a dir

te i vostè no

qui . en

sap

r6tf,

¡pres opini o no opini, ho f

1

i.

nt oua anav

- •••però al veure la quentit

creien amb la virtud de

_ue hi eren i ql

u

n fora.Gd.tar,

ue la deu es podi
v

mpre

ma que t.enien el mate

int'ormaciom, a molts ciu'

n,

Ter

d' aalJ!~~a e1V-Uo.

. ta.

'.

Si el

.mnugrants tenien 61 dret. d'a

.<;uella a.tgua, el mateix dret havi

tenir els dels E

11s-hi beure si veien que podien acabar l'aigua.

nyo

t.
• !ITo conten ta de treun!t dil,

l ara ve ·el
11

Territ.ori,

'oltat de muralles i, at

'h

..

nyorls ministre

U8

tès tres p5rlen de la b

J

s'han declarat i

per, atenció, deia. els

,
1
ten m!3:i.

, i

com ·e'ho
..;~iren

dos:

11

l

ells. Esperaven

JC', de moment, m'aturo ac!. A

'nia el senyor presid
! tt. Altr

r

i o un no.

daria sentir op

una decisió picada es digu

vuJ.l que si s' ha de prem r
l ' he

provo cada •• •

.bans de definir-se. El ministr

s ministres xiuxiuegen

que pot ser tan bon ministre com un que no en sigui,

- Què diuen ••• què diuS'l1 - pregmta una i altra veR'ada.
- dir:l., vostè di~ aua s1 ! - se li diu al' orelJ.a
-V~urà,

quan vostè demana opinions, vol di!" que opinem en

ouin

- s1

(Jue amb questiona de independère ia•••

- Això és tot simplamm t

ues'tió

ml

econò-aJi~.

- Què vol dir" una ques"tió

- VWL1 dir qua l'Economia

o

da mol.t

indeoendències ••• Uh mocant
que

trea J!E
.ots?

luCOluLIJ...I,U..ion "",-~U.\,

veritat,

",go.

- l què 11 costn, a l'Estat?

-

•
sisnti

O

,

com

ota

Inòmce.men t, e1..s

com si no hi. :
uesta: ai

'ha demanat

n.
t

.odt. i

os

- l si

e

I, recodint-se de l'

independència s

-

i,

O

u

. ' ans vo

nomia I Si a'

tres terri

t

no hi h? inòependènc!Q.
C::l.

, .,

territori

",U<

COf'$t.en

.t•••
.nyor ministre, si va

tos,

"

1.
- Doncs •••

,
'8
:tt;;l.¡.-.

h

q

t

senten un benet'ici per

tat

,

v

I

i n

I

hi v..; .

di

- Calma.,

1mB ••• ~identment, jo he dit que podia opinar tothom,p

rò potser m'hq descuidat de dir que s'havia d'opinar bé, vull dir

apesant les opinions. No s'hi ha d'anar depressa amb les indepe
dències. Plantejat, com vostè ho p1an'tejf\ s'hauria de donar la in

pendència a la major/iA de l'estat actual, i ens podriem trobar f
i tot d'haver de fer un canvi de Cep ital, veurà I

ons diu ja s'hi han declarat aquesta gent, d'inaepen

Però s1
dentsl.

- Es que es pot permetre, axò?
, adhereixo I
-

AlgÚ

els hi ha di t als

ots que no es poden declarar independ

- No, això, no •••
- tba llei s'ha de complir encara que no es conegui.
de fer el govern? P8tar la trop

- Doncs auè

un territori de

oblació reduidlsaima perquè no es vol deixar prendre aquella fon
ue1la fon t de la t'elicitat.
s Que no hi té dret tothom a n'aqueixa aigua?
- Es oue no hi h

gua per a tots 1

- Si Els Ermots defensen l
venir

\ma

va aigua en forma violenta ens en p

guerra civil •••
a

- Que es 'Dot convertir en un

Ja se s

intervenció estrangercu

com van segotE quines guerres civils, els tms a favor d
raJJ i altres a favor dels oue hi vaJ(:fn en cont

ot

•••

- Tornem a -rer números perquè jo insisteixo oue és una cuesti6 ec
nòmica la dels Ermots Centra~ com ho és la vaga de paletes••••
.#

- No surti amb la vaga de paletes, vostè, ara, home de Déul
Es oue si
m1~

lm

ministre és un he

com els altres, jo tinc una ca

:rer i tinc el mateix dret que els altres ciuta.dans

tar-ne d'

s

èi

proti

vaga.

- Doncs si tm ministre és un home com els altres, faci com el.s

tres Que
-

l

troben amb cases a mig ferl

què t'an

eixos?

- Protesten, com :ra vostè,veli-ac!.

- Així, a mi, ser ministre no em serveix ni perquè els paletes

cabin la casa!

iri, senyor ministre, si té la casa a mig t'er, acabar-la li

tarà el dobJ.e del què s'havia pensat Que li costaria. l no toa

les vegues perauè n'hauríem de tocar moltecH

Oh, és que hi toma a haver la dels testres, que aquesta ve
,

greu.

o s'hi amoini, amb a.questa. Segur que hi ha ma aposta entr
tres i estudiants per a tenir eempre le s aules tancades. Quan
stres acabin la

v~a,

consignes de t'ora les

OUi

segBB1xen professors i alumnes. Cre

~egueixi,

no s'hi amom!.

- sl,

la comen9aran els estudiants. l potse

ministre Blan c.

home,que segueixi.. l que ens digui q

la questió econòm

dels Ermots Centrals és embotellar-ne l'

c1

.. J

per això altre s

•

i a fora, que vostè no hi creu amb l'economi

tingut de pagar els plats que vostè ha tre

en totes les coses aue ha intérvingut.

- Senyors, això aviat semblarà una cua del "metroUI Contestem
o independència no!

pendèe1a
- Vej

uan

•

- 58mbl

- l

tme8

UI

gent hi

als

s questió de dot

ots que

,

claret indep e

s.

dotzenes de ci utadana han de fer perore el 1*lp8,.de

ministres?
-- l a mi que no m'hi compta?
- A tretze ministres i

- Algú ha parlat

ml

presiden t.

portar-hi la tropa ela Ermots. Amb quatre

nades la tropa ho tindria arreglat•••

- Recomencem. Sovint és un sol que

Uen~a lm

crit 1 la

inèrcia el contesta. Dtser amb una canonada contra el q
l crit n'hi hauria prou.

- senyors, això més Que una remió de ministres civ:11s

retmió de generals-, No fem sortir els canons encara. Si
neig a

~or

nona

, 1

diran aue apaguem el criteri d'uns ciuta
,
,m t
ra no ens con vo po sar-nos ro
ib el

colt1n: l si :ress1m una cosa? - diu el ministre sor
q~ he entès pe.rquè
qte, hi ha c2!l(mades •••

les coses

é'3

les ha dites el ministre

- QUé vol dir el ministre de l'esauerra?

- Vull dir el ministre ve! •••

- Vostès que h' són més prop diguin-li que no n'hi ha d

- Però n'hi pot haver si encara no n'hi han. t1la canona
pot po

resultats irreparables_

rel-nos-h1 a dia au

Disoutim-hi sense. Per què no s'envien

lm

parell de min

lar amb ,la gent dels Ermot 8?

- Jo em penso que, sord i tot/és el que ha :t'et la millo
de la nit. Parlem-n" •••
S

dos ministres delegats fan con8911 a part a la

l'oficial.
- A

tu q18 et sembla això dels Ermots? Ara que no hi ha

tres ja podem parlar clar.
- Vols dir la oosa aquesta de la font de la felicl tat'i

- Això mateix••• Tu com eatàs a casa?
-~s

un infem. Jo quan

ig comen9ar a festèjar no era

l ni jo ni ningú de casa va fer
·'08

s que el clan de la m

dels altres.

- Qui

són els altres?

- Els que no són dels qUé jo sóc awi,
- Ah.

- Ni mai em pensava que guanyar \.D'les oposicions. aue

Va:i.¡t

2

casuaJ.itat. em portessin al ministeri.
- Com vols dir per casualit.at1

- s1, home. 31 dia qu em

vaig eKaminar el tribunal no sé el

que examinava, i deia que allò no podia anar, que plegaria,

ivereita'ts farien massa tI'l1vera!Í>'taris, que el pais en que

a cosa era que nCJ hi haguéssin analfabets i una altra

hagués un excés d'alt'abet.s dels quals no sabria què fer-se'
~,.f"

3'

e?

cosa era que hi hagués

lm

enginyer per cada 1000

eiutadan s

ue hi haJl':uésein 1.000 enginyers per quilòmetre quadrat••• E

era el darrer d'examinar-me quan aquella gent estava t'ins d
de 1'of"ia!. Vam restar sols

lm

e atedràtic i jo. l encara en

meus dubtes, ja veus, òe a1 n'era o no de catedràtic aquell

a mi eauelJb barba que portava el meu futur examin 8001' no e
barba (ie catedràtic. La questió t'ou que l'home de la barba
- Faoi' s càrrec Que, fa dies i dies que es

comen~lEl a

exsn1na

nou i s'acaba quan Déu vol. El govern diu que s"han de :fer

, i ac! per a donar exemple en fem deu i més ••• l quantes

res t'em més enginyers llancem damunt el paia que dintre po c
que en t.indrà m6s del continent••• Vostè Què estudia?
- Dret., i gaireb6 no m'hi aguanto.

Aq~8tes

dotze hores que

assat examinant jo lesM passades dret••• S1 aixiò no és s
a 'Der' una carrera, ni
cUl.a d'honorI

~1 J Aquest

sacrifici és mereixedor

..

- Ra hi pot comptar!

Doncs aouella matr1cula em va valgue1' molt, temps a venir ••
a meva pT'omesa hi sentia despotriear

abundosament contra

governaven, però a mi em deixaven igual aquells dèspotricam

a qui volia era a la meva Balona i el què volia era que tin

anse destorbs el desitjat casori ••• l com que el sogm gran

- De auiDa? - va pregtmtar el sogre abans d'explotar.
la d'ara. No n'hi ha d' al1;,res•••

Da cuins?

cara no m'ha engmyat mai. sempre m'ho havia pen

- Aaue

dels altres. l

om dels nostresl Jo no et puc,

ca

t'u~r

La tranqt1J.1tat acabava de

tothom,

~a

Cas&,

almen.y.8 la meva. U

ro salW, óve

dona, sogres, parents, els veins
In ••• l la dona, la dona

m'apeare

l

l viure. Recorda-te 'nI

rò hi tindràs un

élc;Q.,

UUo quan tinguis una

as de

tunita t., demà,

CP0i"

ro va dir de bones a prine res. Jo no

ult.i

al"

JJensav~

V1d

i

ministre fos tan mal vist. l la cosa êe que no trob
p~egar.

.a
que

No podia adduir un esgotam&'lt fiaie perquè la verit

óc ministre,
~ot

t'àetic

enjo molt ro

CQ'

na~lant

no

pleta.

Qtla11

casa t1n e

hi ha for

al

és el sog!9, la dona em diu qt81

de

"Ves adormir al ministe ri l'' m'he hagut

OlS,

1ní":lnit.at de vegddas.

Què et sembla?

l tu, Quina

- Ulment sòle, lart:Jantab1e. !Ba dones són

tUl

enigma,

a ès un e:run:rna.. A mi el càrrec n'agrada. No sóc
traordinari, però s6c

lm

,

a T.e
llor

ep min

ministre com tants n'hi han hagut

. ors que J,o. N'ha estat molta

q

a,cf.

vegades ha

de t'er el

pes••• Jo

mb1at com si s"hasnÉs

ét un ministre

ica cosa que trobo

~,

~ent

faltar, i ac

dona pel mig, són aquells barreta de dues plDlte8 1 noreJa

l:tes calc

nR'S~on.a1

n6

a vestir

Cor!1

1

coses que propos

que es port.aven abans. He proposat

tJenps en

"
..
rrers,
pero

ten. A

s cosa sabuda que
lm

ministra amb am

em diu res. Un ministre amb casaca m'ho diu tot. l

cara

homeI U1 ministre amb casaca i barret :florejat fe'ia respec
go1~,

imposava, el càrrec

veia. Era la di:t'erèm i a entre

i ls gent que no n'era. D'un ministre

st1t de ministre .

'WiJ

cas, s' 9scoJ.t.ava••• "Ho ha dit el m1nistl'9 l li deia ,la gEllt.
mare ra

p...nem

cpié

\e

s'tita le

~ent

ena pren per homes com

que poden anar vef3ti ts com nosa1tres

emp~9ats

e~s

d'escriptori"

ra. En canvi, qui cif aqUfJ&ta gent ha portat mai c
digui'8, home, no em d:1gu1 S••• Pemò
gent en 'fa el
dona

cu~

n

d'

em va

..

(!a,~

en s llueiX tant el pèl

que en t'a d91R mini stresd' ara ••• Quan va

m'havien fet ministre, el1.a pensava com jo en la
:3 •••

"Oh,

Fortu:n8 t, j

;fl'b casaca i barret

(111".

- Ui, ja no s"b.:! va ara "a t.Jti't

va.i~

••• -11

ab

'contes

gat.

a mena de ministres sereu amb
no en t"a!"à cas d
En

''8

d'hono~

V'

~ 11

i corbata'(!

aix:f. ••• !

dIaitò ••• I:

- Forttma.t, plega••• Fortunat no facfs el l'fdicol••• Fortuna

tar8Jl,vestit com els aJ.tr"lIh ...
Jo, per a tenir pau e

ef\El~

1 perquè no, era ben conceptuat

al domicili d' 1m ministre. callava davant les andanades de

it de la d

de

• A :rora no n'havi

fava la dona aue no en
1 tot, per

lla.
'Vl

stit

aim va sti"

nteni!' la p

m1nist

,

arribar

, l posava al entrar i

pooer amarer la eosa

s dies,

:fies dG sortides del

¡nselJ. ho tiraren tot

u no ets minis
l si jo voli

altres mini

rodar. I:

ntir die

ls. sit

c1ó dient oue anava

st.! t igu

res, ella en con

ar b

'!"ò els diari

.

'haVia
Y Lu.J;(

ti

ni ets res·! -

sa~var

stir-

:t'er res de

tav

si cap no

q'

e'
comenOS1"

iria am

lia i que segur que els altres m1nistres seguirien. Els de
:rets per gent

'\8

stida de ministre serien molt d1t'erents de

que es :rm en còs de

màneg~ •••• Trobar

una dona la qual a m

defectes d" origen sigui tossuda és ma mala cosa, amic. N'h

en són per diverses causes de tossudes, per la f'tIDna de po
monyos, per acomiadar minyones o pel gust de les maduixes.

dona se m'ha posat en contra per una qtE stió de sastreria m
rial. QUi digui qU8 les entAn, ment. Ment, o no ha tractat
la meva que m"ha arribat a dir:
tf

_

l no em vf2nguis amb romanqos fins que vagis '\l& stit Ce m

- Què et serrb la'i !
Eren els dos ministres
els

q~

dele~ts

per anar a negociar al

tenien la converss anterior. Hi anaren. Beguerèn d

:font en la qual tant creien les parelles que s'havien decl

dependents, i al cap de poc es veien passar pels petits ba

Territori, de bracet amb les pròpies, mirant-se amb el riur
il.ltlIlinats, i declarant que les coses del món de fora per
eren oom si no hi fossin. Ul, però, es passejava del bra9
ller, amb casaca, pantalons galonejats i barret triangular
areste s bEll florides •••

AJ.s Ermots Centrals hi ha relativament poca gent. La :t
s de pocs, però els que encara

~a

tenSl, en tinguin poca o

no se la volen deixar perdre. Hi ha ciutadans que havien p

fora del Territori que amb una mi ca de fell ci tat j a en tene
Són els feliços liberals.

El~

ermotans nats t com que d8sc:o

misèries d'enllà les Grans Sorreres, són els que disfruten
felicitat. Són els

feli~os

totalitaris. Els que encara en v

,n els :reli9Qs ultres. Els que fa temps qta s'han empadro

han t4.ngut d'anar-se guanyant la felicitat com si fos un o

:t'eli90s progressistes. N'hi ha que
del que són de por de perdre

l~

DO

gosen voler se

t'elic! tat. Que tenen. Són

conservadors. Foren aquests que quan es declarà la

inde

Territori 'Jan comentar:
"-Voleu dir? l si ho perdem tot?"

l tot.hom tenia por,. tothom llevat. dels fundadors i d

que deien que si venia el govern amb males intencions, e

tar al peu de la t'ont. Els Que en ten1-en méa eren mol
arribats

qUP

sabien que :t'ora dels Emot.s la fello1 tat ve

ue es veu entfirbolida pels diàlegs

8Ogra-gen~e,

o pels

la primera, pel. preu del peix, la composició d'un Ajunta
rari dels trens. La parella :tel1ç-f'el1,

fora dels Ermo

en compte ela misteris de tenir cotxe, els dels siPl18s e
els de les vagues, s'hauria de cercar amb 111ntern& com

gú amb cara i ulls el ciutadà Diògenes!

l la gent no fe

sa qUB queixar-se davant. la possibilitat de qL19 s'acabés

- Això era massa bonic perquè durés ...

- Ara oue et veig rium cada d.ia, d'ha d'acabar? Jo a ca
hi tomo. Sóc

lm nou-vi~ut però

em sento tan nacionali

primer•••

- H'ha costat tenir-te dia i nit al costat. l ara que t"

Que vinguin, que vinguin a matar-nos perquè no ens vol

perdre la

~elicitat•••

- Visca Numàncial

..

Hi 1n't$rvé tothom en aquelles converses, a colles pels c

doa ministres Que havien d'anar a negociar callen, al ve

d'aquella gent que només volia ser t'e119. Diuen que ells
el govern, com sempre, no s'acaba de decidir, queau1
olts s' a~afen

A

oa

qualsevulga cosa que senten que pugui p

guir com fir.a feia poe •• '.

- ..• i fora d'ac! hi ha llocs que ningú e'hi ha ficat. mai de

i venen pel món, territoris que són si fa no fa com el nost.

pet.its: Andorra, Mònaco, Luxemburg, Liechtenstein •••per auè
pot. tractar igual a nosaltres que ni venen tabac, ni tenim
ni oap gran duc, ni cap príncep •••
-Mi ha les Nacions tbides •••
- No en formem

part. No hem tingut temps. Ademes si se sap p

volem la :lndependgnc1,a hi vindran totes les nacions aci uni

- Contestarem, si el govern ve amb canooe, les canoIE. des am
l''8S •••

- Què diuen?

Què diuen? •• El senyor Bonjorn?

- s1, aquell senyor

de la. barba que té aquella senyora tan

que diu que d'en9à que és ací és l'únic te¡pps que ha pogut
dies

se~uit.s

amb el seu marit •••

Erltre la darrera onada d'immigrant.s hi havia gent. que a

rribar als Ermots t.enia grans influències a determinades al

SJ anaren sabent amb el temps aquestes coses ja que mai ningÚ

rritori demmava, abans de la depuració, quin ofici o quine

tats tenien e:ts ot» venien de 1'ora. El senyor Bonjom era u

hagu6s contat. la seva història ,els Ermots haguéssin oonegut

història. l el senyor Bonjom diu:
- En altres ocasions, amics, jo davant tma situació tivant

ta m'hagués arronpa:t d'espatlles i hagu6s di 't "Què hi :tarem

no. l die ara no perquè jo havia
. ja plegat de guanyar-me la
me la gumyava, però d'en,à que sóc acf m'he adonat que la

estimo més del món 's la meva dona. l havia passat anys oue

va que dona tingués. Hi havien en la meva vida altres coses

semblav -n, dissortat de mi, més importants. Ara que l'he re

ara oue he tastat la :felicitat de prop, diC, com vosaltres,

vull perdre. Encara no hem perdut. A :tora d'ac! hi ha qui s

Bonjom calmoat m'ha$du vist tots mirant--me cfrla dia als ul

meva muller. Jo us portaré una 8o~ac:ló contru la qual ela c

podran canonej ar.

He sentit que algú proposa destruir la f

overn dóna 1a paraula als canons. No temeu. Seguit com fins
1~8

COBes em surten

treguin la

~ i

~ellcitat

t'ina B're mai m'han t'alIat, no C'reC

del Territori •••

Tothom acomiada al. senyor Bonjom. Aquells que havien r

"- Tan mal :tet

/

~

ser t'eli9?" es tornen a veuIW somrient p

Bonjorn tocs tnfluèncias.

- •••1 69 clar els qu

rat independents són pc es,

mb l'Estat que

6

- Jo semore t' he tiMut ner tm ho'

diu que no vol que ho sig

seriós, Bonjom, però a

t'ant •••

- Us }lo juro, senyor. Jo hi vaig ?llar desconfiat, e doèpti e,

com molts, i ara

U8

puc jurar amb el jurament qt2. volgueu

ta t'ont existeix! que si hom beu amb t'e és fel!9 1 és feli
ament al costat da la dona que o no l i havia t'et el pes o

tingut. temps de què l' hi :fes•

.. Jo, BonJOIl'II, si fos una cosa meva i ':-pòu t'ajudaria. No s

rò t'ajudaria. Si ens de.clarem a favor dels Ermots ja saps

declararia. en contra" i s'ra hem de mirar molt les passes qu
s'agafarien a qualsevol pretext. per a t'er sortir tot aquea

nou que tenen que no saben què fe1'-ne •••Els serveis que vas

.•

tre paia quan actuaves d'espia major van ser uns

P:rarlS

serv

què no fas un treball com el que ens va perme:tre millorar e
1 blat••• '/

!l'has parlat de posar una bandera nostra al t

ri •••Mira, pos8u-l'hi. Si van ml dades sempre podem dir qu
ra l.'heu t'eta. vOSa1tJ.-VD •••

ct.ivament,

njorn havia e8tat un espia

~los

, ta

,

d'

da els caos de la diploClàcia deJ.s paisos

V<

felicitat al govern pel qual treballava Bonjom per
trebalJ.. de

~'espia.. Hi ha

espies que ho fien tot. a 1:'er-

peL qual

treb

de gove m ••• H:!

q

f"ianc:a r,eneg&nt. obertar.Bnt. con t.ra el p
i

tant intimitats de minietr

03pS

11ós ofici f$. actuar senY0:'&8 de bons davants amb ulls

tabac olorós amb llargu1ssimes boquil18s••• Bonjor.

mena de genera

la fotografia.

del dis

millor hotel d

ràs pasa'

fraç.
bFmt visi

s ae t..ots els personat

varitable; a Franc:a es fic

ja quin sra. l' Soino

compromís

tit de pas

de cara a l'Est;

or d

t, i

~a

millor inform

ué de les cuineres ••• :t'ins s) arrivà a dir, no :fou co'

via assiati t vestí t de ministre a alguns consells de do
dic.

lcant un diplomàti

a Roma, el sus ti tu

!"

, xita l'apartament d'

tant. A molts llocs

vien tingut els seus problemes amb personatges doblats

gosaven obrir quan s'hi presentaven els personatg

no

"Bé, vostè ho és o no ho és l'enviat

ecial de Maurit

"-Carai ••• tf
tt_

Ni

he enredat ro

rai t ni re;:,.

'arribà, n molta

P<:UtlVtl

1

aMd.u complet amb les marques

'st

r
di~tals

v~ades,

j a

. ,ospite

de ministres i p

ris per a comprovar que el via!tant arnmciat. era al de
les seves act.:f.vitats fot:ogràf1ques s'havien
-les. Va obtenir fotos de gent d' alts càrrecs

mis que, díhaver-

t'et. públiques l'escàndol hagués est

rreg1ar •••
II

Si això es publica, no serà

oió. només faltaria que l

únic~nt

el

t veies com p

sorèdit,
'n J.es n

homes d'Estat •••

"-Aix1 potser hauriem d'afluixar amb el tractat comerci
2-5eria la cosa més sensata"

l BonJorn act.uà novament. l actuà com mai ho havia f

llarga 1 important carrera. Ara no treballava per d1ner

per a conservar la felicitat d' lm petit Territori que s'
rat independent per a no perore-la i no tenia f'0J'98 t'fs
brer, lampist.a,

88'rva:r-la. l Bonjom fou
leter, t

rter, tele

s'ta, mariner, mestrassa de claus. Posà en joc

branques de l'ofici d'espia de prlera magnitud, 1nsta1.1
màauines de retratar en els llocs més inversemblants •••
arribà a posseir una col.lecció de fotos de personatges
lmia Que s1 l'hallUés venuda hauria pogut passar la vid

tava, per llarga que hagués estat, amb ls millor renda d
l Bonjom envià aquells rétrats a tota la gent retratad
personatge envià la seVa foto. Cadascun del

ne t'ONU 1

om re1:>6 un retrat d'lm altre que n

de l'objectiu de

amb una petita nota que deia: "El seu retrat, amb una co
aquesta tamb6 circula".

om

un nou con sel1 d

inistree.

- Jo faria intervenir 1

ir bon dI

- Bé" st, però no podem anar barroer

-se

aquesta

ca de. decisió. S

rendre à&t

..

im

re aquest

.

ratl1RI

per anal'-hi depressa la quest1.ó deJ_s Emots·. PA
c.osta, de mOU;lEl'lt, dos m1n1streC:h
- Jo, la veritat, semPre
Hi ha
Si b

~nt

trobava Que erem massa de min

aue encara en voldria

8 d"

anar per l

- Seriem el pai

b

8

en t,

miniat

V

lIlaO.

oldr:f.

ministre per

tta.••

, no comencem ••• que això

- No comenc

p

deVegSI

ls Emots,

parlaren calma de la situacló

fèl N'hem

sosoesu;r:- •••

o ho sé, el veig que dubta, vostè. Jo ai fos president•••

- Veurà hi ha coses ••• Ouants atJys té vost.'
Des de auan 8a demana l'edat d'!ka m1nist
- Ho entendrà

ue

8

mé s

oonse:Llo1

al

tard. Ara digui' ro :La seva e

,t, per favor.

'hü pensat en jubilacions?

- :No, hOlulllJ.

,ncs no ho en'tena, no ho en

o.

.yor vesident. Tant

igui-li, home, digui-li

Dir6" l'edat. l si volen dir
quin barber

v~ •••

- No, senyor mini

...

preguntes del senyor

P¡·~1d.e;

~~

quants diIe ra porto a la butx

,nyor pNsident l i

cont estan

deman~'edat

semp~'CI.

- setanta de i"e-t8. Què pa:saa1!

Llavora ti!obo natural la seva primera intervenció. Vostè n
but cap énvelop1

o sempre en rebo d'envelops. La gent cars ada de que el$ s
tes s'eternit.zin al ministeri ja m"escriu a
- No, no,.
- De fa

lm

~otos

de gent

con~da•••

temps es parl.e de coses ací. que, al meu em, "¡J.~

veure amb
va néts

envelop espe-cial amb

tro

CCl~.

QUé

~a

si,

governaci6 del pais.

va f&r la comunió. el

llB

he rebut unes fotos

a passat a l'església de

dictine••• Què volen més?
- l{o vull dir fo'OOs de :famili a, s" ,

n fi, i de govemadors i de tota la cort

eguua,

W.U

le8tial ••• li'oto

ue s'ta gent i amb poca roba o sens".
- Doncs, no.

ixi. estem

en~sos.

Senyors m1nistnJs, l'afer dels E:nnots

B

de 'Otmts de vista dist.ints dels que s'hal mirat. f'1n

saber als Ermots hi ha 'LIla bandera d'u.na potènc i~ est
• Ro s8."ben () n()"?

51., 'Pe-rò hi be. a.1.t'reu ca SIla.

- Sl, hi ha. a.J.t.rea cosea. Per tant, calma, e
al.menys en acte

(]e

• .....a tropa, òe

servei, no es mourà.

- Però •••
- La trona

no as mourà, die.

El ministre sora, que anc

19ueu-li que la denoar

a sord i
'5 0

-.. 0

q

!Distre, de

a lap

va. parJa r eIlJ va

00

ministres!
- No

~enim

el m1nistr

l'Estelv:t que en solia en&lvinar alg

•

, no el tenim. A. darrera hora va presentar tma moci6 dem
que s'apugéssin els nous als ministres. Jo li

Vaig

ho veuria amb molt mals ulls, però ell em va dir que o s'

els sous o plegava. l va plegar••• Nc podem

anar barroez·

li>

claració dels Ermots.

- l la

ir.d!solubllit.~t de l'Esta~?

o podem, per a msntenir aquesta indisolubilitat ql8 tant e

cupa, p'I"imer, eliminar ur:e s dotzsnes de ci¡¡tad&ns qU'Q no s'hi

tornar i, segon perquè segons com s'ho agafés segons qui ells p
haver de batre amb una gent que s'hi torna:ria i fort.
- Ac! hi he auelcom que sa m'amag.al

1ri, ministra Pare, vostè té set a.n u"

<:args i

• • en

sembli estrany explica molt.es coses.
lIris d'a:provaci6. Hi ha dos ministres Qua l'ècol
l ministre

-

~n~~~im

ls dos

eJ.s

ar

Per~.

posicions.

minist~a

a, ministre Pere, és Que at1ód'edat
Ib

vostè, la oOIJIl)remrem tots d

its al ministeri.

t
•

In se ent.e!IÏ re-hi

'1

ls qt8 hagin rebut fotografies compro

nyors ministres: to
d,

bra9 1

, que aJ.c1n

'~inigtre

-

A

1 ministre sord l'a19à

•

cegues.

sol1derit.
-

t

t

brat:os 11.

s'alcen tot

•

on

P

paaSfl

les nJ.ts vostè?

rtt •••

casa aempJ.""'Ol:I •.••

dir aquestes c

s'han

al consell?

•••

f'otograf'lade
ri. l cadascun

n1stres. De 'Oor

cen eR galants àe compan,ys

de

q

f'oto~:ra:f'1

,tre

8

ves, ningú posa els

q"

dFmunt la

t.

tre~l

1at.re del treball en parla amb

1

,e

m

o tin

-1

VlH

tos que

..

Val

3

va veUl

~

venir a

n

la m

ha

Va d.ir:

1 miní st'.x"
i

1, p

Ui

.

ql

~to~ vai~ di~

no s'hi

era coes de l'onos1c1
-

l hi

fti

va parlar•.••Jo

oin

,ua

dev~

01.1p-

'-

:ro

er

parl.ar '-

.

.

op1a

t.a.mbê

._ulleT'

au

ura

ra tma co

trata '

teves, que no ho entenc. Si sembla Que tenies el t'otograf' al da
t.u mi!'ess.t.a a

i

Doncs mi~a

qUt3

les que tinc jo de tMe s ••• també juraries oue

i.rant' a ql1i et feu el retrat.
~ ~s

hi ha

L'lOment

ue n

.. .

mi

Ol'

'

- L'home que ha :t'et aquest

l pres1den ~ ha

1 què feió. l tots vos'"

t amb un es imat
nota di ant: no

de fer t.ornar

premsa. de tot el nón hi asc

o

:f1f:'s~' •••

~es

al tres f

l'a:f"e!" dels Ermots C

Jo crec que nlThem d

<!l~" Aft

s Ermo

aouest

- L' ¿d'er és grw. ï1:s pot dir que aql ,,"u
a

n

1 govern

Il"

u

s.

- Estudie,re

tra minis teI' i2.
ns una mi

'o sem-nos EJ.rn!lY

Als Ermots Cent.rals Bonjom té la gent
o us

nervi.osos. No

tmat!tes

;'J.1VJ.U::l.l..v.:Stj.

:r>ob

fat.es e:

hi hf'

Imida.

.( S9D&.

fo...

''''c11

Ti

:D ten ars

- sl,

però imag1na't que enlloc de senyores a la fresca hi

inistres. Aquestes revistes es farien d'or.

- Jo abans de venir ac! havia sentit a dir que aquestes rev
no hagu6ssin :fet- sort.ir dant s sense davantal haurien hagut

-- No ho sé, diuen que paguen molt a les denes que
vent.r4,tal públic.

8S

Es una quest.ió econòmica sortir a

deixe

pè~ a

tes. l jo encara dubto que aJ.gtm mini atre,si tant e~ pag·uéa
es presentés en viu a la curiositat pública••.

El senyor president del consella ha cridat a consell al mi

ell creu de més confJ.an9a.

no,

- No,

jo penso encarregar e~ pacte a 1.a tropa. La pobla

la nostra gent d'armes viu massa d'esquenes a les coses

dia. Tenim una oportunitat per a desvirtuar-ho això •• La tr
tm

dels problemes del pais i anirà a proposar 1m pacte &s

traJ.s.
- Com tu mmis, president., però a mi em sembla que la gent

cobra per anar, armada, és per a fer-les servir le 8 arna 8.
- Concepció errada. La tropa no és com tm sastre que ha de

un pintor que ha de p1ntar,ja que de ser a1x! la tropa hau
vuit. hores tirant canonades.
- Però pot passar qualsevol mal-entès, que la t.ropa interp
'nt les ordres del govern, que no deixin dir a la gent de

jo què sé. Un home amb 1ma cartera
de papers, si se 11 fa u
.•

wsta, pot cridar. Si es fa una mala contesta a un home d'a
lloc de cridar, j a em diràs què farà••• I

- No t'entossudeixis, lltne. Una de les coses que vull fer és
la diplomàcia a la tropa.

- No

f" acabo

de doner la raó, que sempre te la èlÓDO, aques

Es q18 no veus cap diferène:la entre una di)lomàc1a des

d'amada?

d

_ Podem dir que la tropa vagi a negociar un pacte aIIi> ana e

carregades.
l ai

's

agredida?

_ segons les neves informaciolll la població dels Ermot¡ Cent
com

J.a

d'una

casa de pisos. Et. penses que es pot imaginar

t.reveixin a agredir a la tropa1 S1 es diu oue és una comun
't. pen SIlS <JJ8 es juyaran Ja f'e.~ic1t.at. aix! com així? Si ho

s malament. Despr6-s, Jo penso portar al. cmsell la popul
de les nostres t'orces amades. Jo crec qte la. 'tropa b.a per
ritat. al fer-la intervenir portant trene i trei&nt,

])aSUNS

hagit. vagues de ferroviaris i de oosurers. Els 011' ers hen p

tota la" raó que fem actuar la tropa p er a protegir la burg

que quan ha intervingut per apagar focs ••• s'ha tomat a di
ma t.ropa aburgesada ja que. la majoria de boscos (J1e es cr
propietats pr1vaaes •••
- A1D 6s veritat, veus.
- l no va;' a dir que s1 es crema e~ bosc,' la terra
lRo t'eina

Que

ha de t'er i ela canpa. se'n

qUS'1

pl

res'8.en~I,1•••

- QUe tanb6 .ón propietat. pr1vOOa, com ho.. són les autopist.

permerca1B , els blocs de pisos" le8 1f¡ndus:tries, les

~

s.

- Ep, ep, ep, si no hi hagu6ss1n aquestes coses no hi heur

treballant ••• O sigui, burgesia s!, però proletariat. també.

- BIt no em diguis aue siguem un govemproletar1, aral

- segons com ea miri, Ja veus... Si no h1 hagu6a gent que tr
podrien pagar els impostos la gent que la t'a treballar?

H

d8 propietat privada. Bé, en darrer teme e~ pmpiet.ari d

l'Estat.. Si t.u tens tma casa 1 no pegt:e s oott. ribua1ó, ja v
de comptes de qui serà la casa. L'Estat te l'embargarà.

, això ens portaria molt lluny. L'Estat, l'Estat•••1'E
feix de Depareu
tO've.

_ Aixi jo mateix m'embargo la dasa, i, al passar a l'Estat, que
tots, la casa torna., en part, a ser m8'& I

_ CJ.avell, avui tens ganes d'anar tard a casa. Jo t'havia fet ve

per a e;Xpo

'te enviar la tropa a negociar ala Ermots i tenir e

vot al proper

ColB

ell, :t acabar aviat. Et parlo de tenir el teu

perquè aquests mini stres nous són discutidors. l m'agrada oue en

guin, no et pensis, però que en siguin en coses que es puguin di
tir. Ara han d'aprendre a ent.em

re que n'hi hEll que no es poden

cutir i que s'han de carregar en compte a la politica. L'Estat m

no és altre cosa que

lm CD

s politic•••

- AcabEm, dore s, i canpta amb el vot. Ara, m'ha quedat tma cosa

jada, president. Tu m'has dit: ài tans tma casa i no pagues CCI'L
ci6 ••• l si no sóc jo sol que no pago contribució?
- Més cases que embargarà l'Estat.

- l ai n'o en paga ningú, de oontribua1ó?
IJ.avors, a l'Estat que el governi qui vulgui ••• I

si, s'éncarregà a

la tropa anar aJa Ermots CentraJ.s a fer, a

plomàcia tm tanteix 1, even tuaJ.ment, 'un pacte.
31 comandant vol aclarir colls amb el senyor president.
- Bé, quan vostè diu a

lm

militar que s'ha de ser dip'lomàtic, ou

dir ••• ?
- Home, tractar l'afer com sl hagu's

~ tract~Io

amb guants, s

No és cap decisss16 militar la seva eljlcara que per motius espec1
o,

igui vostè qui hagi d' aotuar ••• ilissimuJ.ac16, sagacitat, no mos

totes les cartes a la vegada, soportar somrient una mala disposi

ser prudent, soportar amb un: "No és res" qualsevol tmpitjada,
'treballar la mà. esquerra, en fi.
- I si s'arriba amb

lm

no contra

Wl

si?

- No arribar-hi. Vostè va a negociar un pacte. tb pacte pot ésse

.1 tg&S, o un gros benet'ici per l' un 1 un petit oe

benefici

per l'altr",. l si es tracta d'aquest darrer cas 1 el poc ben

és l'

1 dipl.omàtic ha de :fer veUIe al pactant que tot

J

fici 6s per a ell. M'enten, comandant?

~ber

secret

d'Estat••• No,

la tropa de baix,i a la tropa hi ha
1

l.a

amb boml:2s, jo, senyor president.. Ja sé qu

- Entenc

g~yar

batalleca •

v

al d1r la 'tr

estament q

ls sergents. són el
mi, que a la

Ib ela que van al dav

fet por. th oficial. creu a

ls sergant

r

m,

ll. l ara que en p

va per

s"ergent, molt
cobra poc.

tm

DO,

un home que coll' a poc no t.reballa a gust. l n'h

de serg.etlts.

- Home, comandant, menys cobren els soldats 1 són els que fe

us en són

caben el temp

la soldats qu

Jn

Val

que es allà on s'està més bé. l els sergenta es solen queda

concretes, i aquesta vegada no h

- Però si vostè dóna ord
Ver canona:1es •••

-

.. dir-li. El

No sebri

van pe

g

ells,

:ran

di

m :fan por. Ja li he d

neral. l voler t'er fer de dip

a t.m sergen t •••

- El cao de

l~

diplomàcia serà vostè. Ve

casa.t i supos

sat.

- s1 ••• però molts oficials són. solters, 1 hom sE!¡) que als En
ha ma :t'ontr••'.

- Falòrn1e8t comandant,
tm

.

Ermots només ofi cialm

cas de indeuendència •••

- Aquella t'ont em t'a dubtar••• I tinc moJ.ts sex'gents casata q

he dit, colr8n poc, 1 els casats que cobren pOCt 'siguin serg
nOt

no tenen del matrimoni el mateix concepte Que en tBnen e

amb don

ue van

•••JÓ

no he arribat

mai perquè hi

n amb sergents. No

d

S

Ineen les dones del matrimoni. N'hi ha que creuen que
ho ha d I arreglar tot i per això

uen casar amb serg

creuen

aquests venen als Ermot. s 1

què es diu de J

"" :r.ent,•••
idir un a votació o

- Jo, of'iciaJ.men't, per a

determinats fets, però

c dOn8X' una versió a

die la

V3

or1~ina

veJir.ades perouè si fa

ritat. l

que raig arma de la '\è r1tat adobada, de

a veritat Dol

cop he defensat a tot def'ensar que el p

u del Deix er

~es

que

perruqueres de senyores,aue ena tornen les don

tissin de la

~ap9a,

cobraven poc. Això al costat de di

t'ou l'autor de la Divina Comèdia, i que

e~

di~

sexe de

ctit"icar ••• lil roser, que és nom maseul1,

'hauria d

s nom femen!, i \IDa clavellina, femella, fe tiava1J.s,

dic tot això perquè méo d' tm cop el virus polític em f
,oltes coses, però ara que :t'a dies que

s aviat centrat,

11 1 eati

110

dic

he cridat mi

particul.anne

jo amb les propietats d'a.questa font. L'aigua. semnr

sr

coea

P9ï"

a c«lvertir tm terreny de

..

ca

gadiu, però prou. Vostè no t'arà mai cap bon brindis am

gua a la mà, ni farà 6Dvestir la tropa a un enEmic sup
,;

a base d'

a. Quantes ca.ve. sap, comam ant, que s'hi

a anys i anys••• ?Ja emd1rè l'aigua que s'ha ne
.'

i venir de la I.J.

, i per a t'er trsn s:I.tar pla.tet

ereu, vostè amb els platets Voladors?
- No puc cont

r. No .óc d'aViació, jo.

- Es igual, són mandangues el què es diu

::L'aigua de

Ermots. Es una aigua ccm les alt!'es. La que és diferen

,

l

nt que en bet1.

una

n

f~.r

rl

• A

,

,

l

consella sov

teix, i fort. No es passa de cridar, però. Si quan ea cr
home

d~ armea

i en porta, podria volar' t'er vale1"

la aeVa

tra cridar, amb armes s la mà••• Perxò, repeteixo, ara ea

mi!'i

pob~e

t.ropa

~e

lm

a mi asió pura::nEllt

quests darrer temps, portent a cap

qil

màt..i ce..

que la comanarà, s'ha

vo

usat

.tropa, i

La

t,i t.,

rri'tori

tall t.zar amb el fet. que hi

bon

b

lt petit

s'ha de<Üa1r.'Bt indet>en dent•••
,yor prasi lEnt, ser'

De tota m
.c.aS i~,

:la

imeoenoonci

11 ve una de' grossa. E

•

r

eon.t.ribuoi()n $ són una gent ou

moda

i si ea posés

fer aJ.s de

ve

e.llò

deelar

dependències haur1em de plegar. Doncs aquest mbroll dI indep

degut

al~,.

pec:1el.s -la cosa, per

on

,

e- n(l e s pot tractar manu mili t

ens ha

C8I10naoes.

- Es això que no acabo d'enten1:re. Jo • • '.

-

'1 ••• Si actuem

andante Tingui •••

que dubta,

Vei~

",b

oarament, miri els diaris de tot el món, si no ho de!xQm,

tural publicar a n'els d'ac!, Quà Dublica.ran!
l són mOf:.:rtra<1es al

COtlU::ll1dant

les Do&1'o88s armes de Bon.lom.

- Però, senyol" n;résiden tI

- si,

ens tenen agafats. Si aquesta. retrats surten als

- Pel"Ò

l mini stre P

:rin

oslc1ó.

s6n

Però
sauI

- Com

s don

~ecl11tat8

do'

massa

r

o~nt

per cen

a,no ea pçd1

.t, en segons quines seti vitets no et pots p

fll tr

it del P art:t'tl

ons qUi.ns ministres, la

- J

però d

otltic

i dent ,

VO&"'

enar el e

n

diari

'\9.

ritat cja n'havia sent

ta••• I

- Ju 11 dic Que va ser cosa
1e,16 tè

Doncs miri
- Tractar amb

don~s

l' opo-sició.
l.

que no cone1

secció

~.

nina

mo~t

ben

prou bé, tard o d'bora s

maJ.ament. Ja hi sol acabar amb les que

conei~8•••

I no obsta

pot passar sen se. No hi ha decrets que hi puguin amb
home marxa bé,

ai~ò.

un negoci nore1x, quan un prepara

qU51

Q

de

lm

a deixar parada a la gent, surt 1ma dona que no s'hi caup
algtma t'orts mist.eriosa et posa al davan t, 1 marxa, negoci i
e"n ven a daltabaix.

anys, preci

De tant en tant algÚ n'en~vina algun

,ots amb caràcter partia

'nt. sn

r,

l

en va tornar amb oomprom1s de casar-se. Era. un general solte

vern no s'hi podia pas ficar amb qui es casen els Renera1s.
perillós contradir
tm

e~8

generals en aquest paia, ja ho eap vo

no res fan sortiz' els canons al carrer••• Don cs aquell gen

va endevinar, veu. Aquella. noia

~e

es convertí amb la millor gener

va portar de prop dels E

- ol- Pa:Ls.
.

Però és que- als Ermots les done
- No ho

sé • .Ni se'n

par~t\va d

obEm ai

l'rmota, ni

"""'s ara que s'ha intentat saber-ne coaea, i

diuen la seva. Dà totes

1
~.L.l.{;i

t.ota

ni

consulta

s version a que hem POgut re collir

una. sembla que prillt r hi anà un a sol.a p Drella i que el p;:¡re
noia no volia Que s'apeNUés

amb qui ella volia alJarellar-

diu que només tingueren desced&nc1a. masculina, i que quan
dència fou major d'edat

el3

~u

prove! de dones que trobai.'en prop

rritori amb conSí9ntiment o no de. les proveldorss. Si la cosa

ués aturat ac!, com q

ren poos i an un ;r'odal gair

es podien haver declarat 1ndepements :faris anys i "

.

cas.

rò

tat,

volgu,

el1er111

s

1 , havia per$uda la

q'"

1

¡bordat. l :t'ou

perdre la :felicitat. que la gent del territori e

ren iDmigrants,
l es veu q

trobar, i el rod

ta

n' h

~e11c1tat••• allò

va córrer aue allà hi havi

t'ont., asp?, i gent de :fora els

Ú

mur~¿

n la comarca i es deolar

1ndepe

gran categoria enmig dels ceroad

ue ha obtingut aquets

felicitat com

quenoie s :fatals. l no

8

pot arr

ón

ls retrats comprometedor

e. diu qu

les que

men

ue seItons

e~J.S.

que po

po

gove

canvi

Ib

i e

l'ometen a moltes t

l govem i que seguiran

s q

Però hi ha ml

,el territori hi

Ui

ar

mo~t

,vern que hi hafd.

hi hagi

~trats

coses. &ltre

de t>rimer 'O

via personat:

tenien tot el dret a fer &1.s mnnots una curs

i'&lioitat. Jo vaif::

:;H~l"

pregat de e,on oodir una. audiència a un

nat..ge d'equests al qual no la podia negar. El govern és quelc

una coJ..1B òe m1n1stres. Devcs$tadea ena dòna una aà. un 2. gen
.~ j;"ulin&da

p

can un tractat C<1.!1srcÜ:u.,

? DTsltres,
Y.'

.en

feren cies d'

Ú oue s'ha

a det&rminat paia, o què l i diré jo" eet

convenci

la

~m.t

de :fer una vaga o

mig, o aréi

8' enfadar

td:s ! u Algun cop un de c!'et s' ~a d

ha fet

sa

he;,

ba:iX, o

els de dalt. i, m

i quan

i:U"ò

d'

cop, ara s'enf

eBró

ê

ten! r conten

, ··,.;<.iència er

ervei al govern. El D6raonatge d

ets. V,

us

r

tilom, cosa d91 tot impossible. Nosaltres

erets, diem: "Ara s'en:fódarém el

qU9

.. la va¡;ra no es fa

Òé

x governar. l més ho és si s'h

O.Lt

d'

necessari

oomenQar:

-Vostè és feli9,Sanyor president?
-p

- Vo

eura venir•

.. no e vol definir, cc
.

Vostè creu cua no hi té dret tothom
Jo

. ~

6nsr aquell

ho
h~me,

:om~ant,

r ls pregunta ha
z,

i

18 x'""elicitat?

nsa.nt oue

qUi.

s

u

vaig dir:

- Veurà •••

- Ho preguntaré diferent; Vostè erell Que Jo no tinc

dret a l

citat?

No sé per què em vaig pelIS sr que en aquelJ.a visita hi havia

pel mig. Ub president d'un consell de ministres no és el més

a ficar-se en questions de :t'aldil1es de tercers, pero aque
aqu1l home i potser setia per a m! més :t'àcU tract Sl'

lm

8fe

res que de projectAts d'autonomies, d'aigues cmt aminades o
de procuradors de tribunals.
- Clar que hi té drat.- vaig d1t7.
- Jo, i altres.

- Tothom hi té drat, i vostè potser m6s que ningú, •• Però vo
que jo hi puc :ter quelcom p ..què

vostè i altra gen t

sigu

- si, "1 pe,. això he demanat audièn cia.

- Vostè no n'hauria de demanar mai d'aoo.1ència. Si no es po
ac! és ben bé a casa seva, poc
pen que vostè

pugui ser fe119

88

n'hi :t'alta, ja ho sap. l

si no n'és que en dubto per

tot: posició, f'orttma , amistats, in:f'.l.uència, una senyora de

ascendent ••••Molta gen't s'hi eum1ralla amb les seves coses.
des que he sentit dir a ciutadans que se'n faria creus:"si
bata com

apIlE

la

que porta el senyor Bemat tt , i "El senyor

bé els porta aquests mocadors al coll••• "

- si, tot el què vulgui, però hi han altres coses que tan l

Ja ho sé que la gent s'encorbats 1 s'ensabata a la meVa ma
s'encamisa com jo ••• o sigui que jo ja em tinc d' ¡abillar i

món pensant amb la gent, s1 prenc absentes, es posa de mod

.

si em Passejo amb una :t'l.or al trau, la gent se n'hi posa•••

nar una f'orttma per. a t'er propaganda d'ma marca de samarr
el pais en porta •••
- Si, miri, jo tambe'

les duc •••

- Jo ja no sóc jo. Sóe el meu prestigi. ! tot aquest prest
tat de viatges, retmions a l8s ~ tites 1 altres

C088S,

m'h

iat a casa.
- No em digui!

- Amb algú de casa que al. final. he vist que és quelcom m6s que

tma moda de mitjons, que presidir conse~ls, que establir ccnta

deseste.blir-los, oue crear a mistats o enemistats ••• En fi, sen
sident, hi ha la meva dona pel mig.

Un dia entre l' aiguabarrei

oàrrecs i "vist-1-plaus" vaig tenir un moment 1lumin6s i vaig

1IJ\"tBsta és 18 meva dona!lI. Els càrrecs, els problemes dels al

color de les sabates i els models de cotxes, havien pres el ll
va dona. Jo em pensava que un home com jò no

n'havia de p

massa d'aquestea coses, Que la dona era la dona i que s'havia
,
carrec atp.b qui s'havia casat, però he vist que no és veritat.

cipi quan ella mig adormida em deia: 11 Que no tens reunió anit?1
,

preoc:vpava massa. Després vaig anar sent.:1r)t~ e IlNo, avui tens re

que res. Fins que

si,

mat?"

no te'n recordes,
lm

tenia retm1ó i primer

Va

ser la

dia vaig sentir: "No, avui la que tinc re

jaI" Aquell dia vaig fer una mena de balan9

mentre la meva dC

nia i vaig veure que el meu matrimoni estava a punt de fer :t'aJ
posav

passiu el temps pas-sat en viatges, retmions i gravan

de roba inta r10r

falli

la radio, i

ra clara, alarlesi"

senyor Bemat, jo sóc
nat. autèntic. El
i J.a mev

t!l8U

en

l'actiu el passat amb la meva

•

politic nat i, en el meu cas el na

pare fou el diputat que en fou més temps

re també era d1pu

un a mi ca em té en ple Congr

t

i

• Va sn

t complidora que si

itS

de minut s. Gai I9bé vaig

el t'mal de la seva darrera intervenció Quan va dir:" ••• i lam
der ac&bar la meva intervenció per manca de temps ••• u Algú se

l'oposició va comentar:" Això són excuses. Ac! ouan es c'ane n9

terven c1ó s' acaba I". La contesta de la meva mara t'ou, ja deixa
seu escó: "S1 vostè, senyor,
no al

un

8StéS

de nou m&sos can jo, en far

pel Congris! u Tots els diputats dempeus

Val

la mare. L'oposició nomé. va aplaudir l'embarràs. l can a

lític qua sóc, quan em vaig casar vaig avisar a la dona i 11
lIu..... rtènsia.,

pensa que jo sóc pol1.t.1c., i oua la política no d

sa "temps pel'" carantoines. l ella s'hi

VE'

conf'o:rmsr. Tant, qu

vegades Quan arribava de viatge a provincias o de
deia amb tota la bona cara Que. podia:

l.'estran~

"Què, has polit1au8.iat

Per tent, senyor Be1"l1E'it jo no sé bé auè :t'er davant d'un css
mu1J.er oue hi hagi disparit::rt. de cr1teris. Jo •••
- Doncs està a 188 seVes uvmg fer-ho.

Jo, encara que hagi nascut polltic, vaig pensar di\9 l'ses cos

pensament ens corra molt als polítics. Mal:t'iis d'lmpolltic a
ment

e~tàtic,

comandant. I, al cap de temps d'esS9r-ne de po

els politics han de pensar malamf3llt. Jo vaig pensar que aque

em necessitava per a tramitar un divorci d'execució ràpida ••

mor del meu cà.rrec potser interessava fer comprendre a la se

ller Que aJ.lò que ella es pensava que e!'a un oblit, era un e

treball i s'ho havia d'agafar com un honor••• l sense prometr
vaig dir:

fi

"Senyor Bernat, vostè dirà••• tl No deia ni si ni no, ho elt en
dant?
- Entenc,

en~•••

- Doncs sl, senyor president. La solució del meu p!'oblema 1
semblants al meu està a lel;l seves mé11s. l no dic a les mans

erquè tots sabem que les mans del govern són les seves de In
tè sap que jo cx>nec tota mena' de gent. Tant m'haurà vi'st de
amb la senyora d' 1m ministre

estran~' r,

com ::funant

tm

pura a

quistCl.

- sl,
,

i ja. que estem, em pene, en pla de cont'!dènc1e s, això

se 11 ha eriti cat una mic••
1 criticat, senyor p:nlsident,

t1auen i de tots vostès ••• dels

1 eri Ucat, 1 fal.la dels
ministres. Eis seus min

actes oficials, baixen a

~es

mines i els plau retratar-s

minaires, o visiten centres agrlcols o Van a posar prim

1 es retraten amb proletaris del camp o amb mmob' es.
gent dels retrat.s n'hi ha

m.

que no es pensen d'anarqu

ai s'hi han retratat of1e1alment 1

nané. hi han pa8sat

d'ella el.s curts moment.s de retl'atar-s'M, en treurien
ït i en sabrien m's coses, que ara no
lm

puro

El

tm. 8ab~

eap, e

la tave""lla o al cafè del port. U1 nnerquist.e

jutjat o de molta ministres dirà lea coses que pugui. F
.
ho
a la tf¡verna, mà per mà, dirà tot. Vostès saben lea co
dels diputats i els diputats
tita de

~ent,.

sa~n

Hi hR molta gen t que

les coses que els di
pa&JS8

sense diputats

blemes aue no els hi diu als diputatl:a...
~~llY01"

-

Bernat, no em dirà que hem de ser un govem an

No, si he dit que :t'wo pura amb anarqu:tstes ha estat

que en ftt1.lo amb mol.ta gent, encera q tIt no en siguin di e

que coz= e molta gE:llt, vaJ a. l hIà ha gent amb la qual pa

que no es soJ.en dir als minis tres els quels sempI9 o ga

speren ,al parlar amb homes com jo) que es parli de qua

dificació de ca~vis, a quin preu s'haurà ~ pagar el bl

c1ó, i de si és convenient

c~lebrar

aniversaris, de revo

ares d'una manera oficial. Doncs amb algú que hi puc p

que, no aITib8n als m1nist'lris, com de la berruga de l'al

da com s'ha d'estovar una. cama de pop, l i vaig contar e
quell balan9

ma~imonial

que l i he. d1t fa poc. El sabe

vostè'. l elJ. em va donar la, fòrmula per a passar d'un b
ros vermells

li lm

1:D n

balt;m~ •••Esperi.

Em va confiar

hi havia un lloc on la. felicita'i¡ hi era garantida. Del

ls Ermots Centrals •••Esperi. sé que temps endar'rera el
Wl

mal negoci amb el p-etroll als Ermots, però Els Ermot

dir s6n uns altres. Em va contar casos tinguts com a imp
me' l vaig creure. Ho vaig deixar tot, i:
ft_

Cannela- vaig dir- S'hen acabat les remfol'8. D'ara end

m's em retm1!'é amb tuli

vam anar als Ermots C8ntra1s.

si,

hi bavia la f'eJ.ici tat

redressar un matrimoni o tm :festeig, és igual, però ho
tard. Millor dit, ho

Va

saber molta gent, que n'hi ha mo

president que cerca la felicitat, 1 als Ermots no hi hav

per a tants inf'eli90s. Jo, com que ho havia deixat tot, n

der ter promeses cremat1st1ques les quals, dit sigui de p

teressaven a l&habitatge dels Emots. Davant l'allau dià

que Volia deixar J.es misèries de cada dia, e1.s indígena v

l'entl"sda al Territori primer, ! vm expulsar del mte1X
ment entrats. Entre ells hi era jo. l

Val

fer més, encara

rar el rodal independent. Jo vaig intentar d1r-lis que a

bogeria, que el gcwem no s'ho deixaria veure, que in'telv

l'af'er i que ho t'aria e la Violenta••• Em van contestar qu

no se n'havia preoC1lpat mai dels Ermots, i que si era un

no hauria de oermetllt que ells perdéssin aquella. :felicita
La felicitat no era

ge que una font

de virtuts que ho ór

ptlrò era \.ma font de eapdal escàse •• No hi ba felicitat pe

però jo pens o que es pot fer de més i de menys, senyor lX'
- senyor Bernat, és la primera not.icia que en tinc de to

m creur6 o no això de la t'ant, encara que si ho diu vo.s
ha el cas de gen t que vol ..ser :t'eli"

no ho Be, potser es

un "passin per a gent com vostè •••però hi ha també 1.' a1'e

independència que diu.o.no sé quines consequències pot te
meto ocupar-me'n en el primer consell••• M'ha aga:fat desp

a donar-li una soluci6 al comptat•••

yor

l ai

-

\.18'

per

nviar-hi dos mini st..r

ranI"

sabentar

l consell diverses vegades.

Ermots. El vaiR' plantej

naren. Q

em vsi

informar-

so~

ja. preglmtava al consell pels dos m1n1stres

'm responia.

:n, la veritat sigui dita, dels

tard ens vanf'ar una carta conju

deien menys ro

l

ue un d'els doa s'emportà paper amb mernbl"'et

r1a

aL

començar

~a

gove,rn. Ho clic per la C8p9

cqJ

presen t. El ministre Fortunat arn va. convÉtncer
dones. Jo ja

SEp

que au

é que vostè em deia

so~

'ho deia la dona això ••• Vam

n'emportava m

F01'tunat 1 el meu. Per cert au

que ja era hora

portnr

n1at:re els ,,..iatges ofic

r

carregat de secretaries, s1 .

matl~i.moni

mi1"'~st

lletra:ItNc es, pensi, senyor presiden

vingut aci pe!' a fo'

l

e el terre

qU9

meva.

se 'Dl v.iés 8mb 6l1a en, un via

lG acompanyat d'un equip

do

en

de secretaries. Arribarem aJ.s

",.-.a.1a 1 les dues do'Ges, de moment ,em volien matar, i a
m:iniatr9 Fortunat, el oua

soriu tot

ua Jo dic, v

., s Emots centrals vestit de ministre d'a.b?n8 de
haguére

gu

sentir to't, tot:" A Paris i a Rotterdam,

ta't"1es ,. i en aque et racó d

ón q':l8 només hi ha misèria

:r.ò Vam canenQar a veure

no donaven cap i.mportÈin c1a e la

a le

~a

ue caminava

a de

ulles de corbata o a la marca

V!

sti 1'- se, da

mi tJ OIli...

11

un manicomi per a. deixar-nos hi!" gemegava la ministra

que passava amb cara d'il.1uminat la sent! i vs dir: "B

beguinU EMnyalant. tma font, la font que s'havia da conv

tota (matre amb la. font de ln :felicitat. La senyora del

ttmót va tenir de beure més que les

1aes, però a la f

t1Mncara Que no et ve steix1/ més de m1nis'tnr, em tindràs

tenta i al teu costat". La font

ex1ste1x~

senyor preside

.es propietats que la gent jura aue t'. l Els Emots ten

raó del món a decJ.arar-se independents. Vostè que va néi

tat i aue primer és la diputació que res, en pot dubtar,

dic que amb la meva dona som com carn i ungla, com en só

tre Fortmet i la seva. El pac'te Que haviem de fer ja l'h
guan..¡alí Els Ermots 1 Si hi ha algun mini stre que estigui

casa seva o 'hi estigui la dona amb ell, que v:Jnguin, no

dos cops.

Ara, 8.1 això ha de fer anar malament el gover

bot al país, que sagtJtl1xin governant i viVint com puguin
cases. Nosaltres
creiem

GOS

hem decidit quedar-nos ac1,primer

Que el govern marxarà igual sense nosalt!9s i po

marxarà més bé. l'Tosaltrea dos" ja ho sap vostè, senyor ¡:
e~em

d'aquells ministres que demanàvem po-e la paraula i

mati vern no ens la donàven, i, segon, perquè ens hem dona
pau conjugal és per a nosaltres millor
ministres

QUè

ql

e tots els o

portem fets. Els ministeris i els governs

dones <rom la mWa i la del ministre FortUl'lat sobreviuen
ministeris ••..• 11
-

l Els Ermots te mero sos de que nosaltres els obliDssim

ditzar-se,

&r.lS

amenasseJ'l amb tma col.leeció da retrats q

:fos jo pel mig i gent d'altíssims càrreos de l'Estat, do

m1. al' autor. Tal com eatan les coses no podem :fer res p

r

do~orosa

que sigui

un~

desmembració de territor.1meat.

po't dir, senyor mmandant, qUè potser hi han 18 rritoris

el govern &lacan eix que hi siguin i que són indepem ants
ver-s'hi declarat. Són rodals sen. lltln, sense escoles

dia naeional, que no paguen oon'tr'ibuc1ons, sap? Res haur

gar amb gallines o blat de moro, si en tenen, que es des

tracta, doncs, com l i he dit, de fer un pacte, o de preparar
la gent dels Ermot.a Centrals. Adhuc

pot. dir que el govem

ell

t'er els ulle grossoa amb lA dec1arada d'i.ndapendéncia a canv
trata 1 de Que gent.

com el

senyor Bemat hi puguin fer tempo

Ja veurem ells què diuen.

lls, senyor 11" ssident.,

8IÏ)

el retrat.s ja tenen el text de

a les 8e,,&S mals. Jo del què tin c por és que ademés de' la ind

cl8 no demanin diJe8rs.
-

se~ons

es diu/ells Són t'e1190s sense.

Segons la meva h1.Dil:f.ssima opinió una 1ndependènei'8 que bS
la coneixeria, és barata ti.nguent en compte el contingut de

S'hauria.. d'eatar preparat per si demanen més. coseS••• A mi un

m'encomanaren una missió armada que per endavant sabia que e
da, però com que s6c disciplinat la vaig fer. l ara portar'

que vostè vol d'intelV8nc1ó encare que tingui els meus dubte

bon resultat de la mateixa. En aquest cas, tma intervenció a

ria ideal i definitiva tinguent en compte que l'enemic no s'h

r1a.

Ho

- De

cap manera! O vol tomar

haig de dir.
8

veure els retrats?

- No, no, ja els le vistos. De tota manera, senyor ¡r esident
va donar compte de qu& se' ls

~etrstaV a?

- No s'hi vulgui t.robar. Hi ha moments que potser :fins i tot

q:JB existeiX un retrat1sta no se'n :faria cas. La cam, coman

- s1,

c~ri.t88ima

va

segons la mwa senyora.

- No, no vull dir la dè plata. Vull dir l'altra. La carn és
Ah ••• t
~To

- Si

la cosa que voldria saber és qui

's

'8

el retratist.a.

m retratista d'ofici tindrà coses exposades•••

- Es tma idea. Es podria simular tUla inspecció sanitària i m
per ca·sa.

s ¡ma alt.

rà tenir a

idea, però e~8 negatius aquest retratista

caSo.

Ara la idea l'ha titJlirtlÏa

\lO

atè •

Vosté, Benyor comandant, fani allò que més bé l i sembl
t'laui al

- s1,

CSP,

si~

rea de caIlom dea!

guants, diplomàcia•••

- U1a daM"'era cosa. Els Ermots central m' han dit que hi h

dera estrangera. Ac! ai que cal mode,ració, mà esquerr.a, t

cosa perf'()cta és que l'hi donin. No l'agafi. Si l'agafa s
)'a.t'ar malament e1. pals de la batiÍ era i fe:r-ne un pretex

int.erven d.ó a..'"tDada. l si ho fa ja sabem qui ho farà despr

onar una inàeu&ndència, .ni no donar-la ha da

~ep'r9senta

• Pensi que algú dels Ermots es diu que té conta

laments que poden fer mobili tzac1ons. Entesos?
- Si tinc
~enyor

-

di,.- la veritat, no.

d~

comandant, és una ordre.

- Llavors,entesots.

Som als Ermots Centrals. Els arrnotans que ven declara
'ncia no s'hi A.mo:1nErl amb la declaració. Ja l'hal t'eta.
$J~1:Ken

pensant 1 mês pensant amb les possibles conseou

lA declaració són ela nou entrats, els oue arribaren al T
a

ora~8

~>JQIJ~.

nov

fel.ic1
n

C!'ll
c.<~r!

d'ab

trimen!, que trobaren la p
.,

millor que la prime

or d'haver de tornar,

gonscan

v~n

per

, al r

s cos

lO

- '.. . ntse:r ens vam precipitar, senyor Bon.iom, al declararp

Tenim \ma anna tem pod9rosa que en pod1em haver d8mane:

ondències•••Es com si el govern s'hagués d'encarar amb

dra de "polaria" i ell ataqults amb ma de :fusta.

A

mi, de

part que jo la vull pels Ermots l'arma dels retrats, me'n
fortuna. ! la ~ent no la dóna així com així
Ja

v~urà,

1mB

fortuna •••

quan creu que ens en pagaria el govern d'aque

- Senyor Barneda, vostè abans de venir aci havia estat ban

encara n'hi resten senyala. l aef ja fa temps que els dine

veixen per a res. s6n la nostra llibertat, a.quests retrats
tra :feliei tat, lA nostra sort•••
- Jo sóc el primer que he trobat l'equilibri d'esperit en

tres, però si al final el govern pren militarment eJ. Terr

que nosaltres bo i a1ists amb la felicitat no ho podrem eV

ens e13 vengu'ssim, aquests retrats 1 en aónen tants diners
dels Ermots podria v1ure,:fora d'aci, com un rei.

- Els retrats no es venen. Es el nostre tresor nacional. F
pensava :fer

lm

canvi, retrats, per independència. Ara, no.

Independència, sense retrats. Independència, amb

e~s

retra

per quan aquella perilli per si entra un govern que no ma
els pactes 1ntemacionels

de l'ant&rior.

- senyor BonJorn, senyor Bonjorn, ac! s'erra, vostè. Tindr
bertat assegtn"ada tant com governi el govern retratat. Si

\

govern nou, i un dia o altre pot pujar ja que

lm

govern pe

sigui no és hereditari, la publicació dels retrats a n'el
no l'afectarà

en res, sobretot si puja

lm

govern :f'onnat p

que ara és a l'oposició •••
.0

- L'oposició governarà o no governarà, depen del govem qu

eleccions. Però tingui present. que la meVa galeria t'otogrà

promet. a t.ota la plana maj or del pais, plana maj or que s' h
trat és 1namob1ble per canvis de govern que hi hagin•••

L'ex banauer Barneda no es deixà convencer del tot. E

l'havien tingut tan presoner quan era banqtltr en actiu, que

l'ànimA banquera, i de tant en tant l'ànima li trobava a :fe

compt.ar bitllets de mil. Si la venda del tresor fotogràfic

mots representés una quantitat moderada,

e~l

no hi pensaria

venda ja que quan banquejava ja n'havia tingut potser més Q
nt, de diners, però la possible venda d'aquell 'tresor en

'ent de nes deshab1llada podria. significar un dineral ta.J. q

segons Barneda, més que una independètcia. La mulle r del ban
<$e la mateixa op1n16 que ell.

- sl,

jo acl hi estic bé, però aquelles sortides de l'opera

thom et veia tan mudada ••• ! Jo, s1 :fos de tu, e;l parlaria a

Cruanyes els quals també n'havien

fet rodar mo];,

8

de diner

- Vols dir1

- La senyora Cruanyes, enconfian9a, m'ha dit que si els pa

haguéssin baixat tant, al seu marit no li hagués passat mei

de venir als Ermots. Ell, diu la senyora Cruanyes', nom6a co
paper a

.lla

baixa pensant que un dia podia estar a ]! alta. E

n comprà massa. Ella ja l i deia: tI Cruany-es, crec. que compr

ment••• IU, però ell li conte stava que una cosa era entendre
ba, que amb això s1 que les senyores hi entenen, i l'altra

en paper, en paper de Borsa, natttr'alrnent•••• "El dia que
pensis em veuràa convertit amb

~'home

mia ric del paia".

s

senyora Cruanyes, el seu marit es Va convertir ¿n. .L'home a
paper del pals

Segons .118,

8S

teia sortir pap&r que els c

ni a preu de pes l'haguéss1.n volgut. Fins
dubtaven ••• "Vol dir1".

"si,

home, tenim

tUl

e~s

que el t'eien

comprador segur,

Cruanyes ••• 11

L'ex banquer

Ba~eda

s'emporta

e~

senyor Cruanyes

8

passe

conta 1& possibilitat de, sega'18 ell, fer un negoeJl, :f'abul68
venda de'J.s ret.ra't-.....

- ••• Vbp quadre dels pintors més ben pagats valdria el

valer aqueixes veritables obres d'artl
- Com a negoci, seria potser

lm

bon negoci si algú el

No fa pas tant que tu 1 jo arem fora. d'ac! i viv1em le

ra. l jo d:1c, amic Bameda, d'on ha de treure el govem

ue tu demanariea de la

~l.ria

d'homes iLJ.ustr&8 que

l son, si el govern no pagava ,als mestres, ai té alt.r

que havien d'anar a :fiar, ai les promeses d'ajut no pa

meses ••• 1 Jo ai ho, veiés clar, et. vindria a 'lavor. Tro
es desfés de Bonjom,

pa.~nt

M, potser no seria dific

dir als radicals que hIvia estat Bonjorn 1'autor de fe

tropa, però què te'n podria donar un govern que més aV
t-!n

ql.B

pas n'hi solren, de quartos? Hi hEls pensat amb

e cobrar quatre, 111ainea no val pas la pena de fer sup

jorn ni de vendre els seus sensacionals retra,ts. O no?
- Veuràs, Cruanyes, el meu ofici fora. d'ac! era veure

fer diners, i ara havia pensat q l l8 tenia la. gran oport
va vida al davant i

que

ere llastim6a deixar-la pass

- Jo, si s'han de :rer diners

11~s

- Digues-la, Cruanyes, digues-la,

només n 'hi veig un

M8hi apmt.o.

- Si l'hem de :rere fem-la grossa. ierquè no aprofitem

t.ituts fotogràfiques de Bonjom, però Que va.&d. a aot
de superàvit?!

- Hi ha solucions impossibles. Tu amb paper hi podiet:

ra entenàre-hi molt, però.. amb la manera de fer diner

Cruanyes. Sjr te n'has adonat bé, en els' paisos de supe

molt.a ministres d& la 'tercera edat. O sabien les activ

Jorn, o al govern només hi v,olen gent C81·regada d'expe

hi haurà negoci, ja ho veig. l és una pena. No me"l po

del cap en molt tenps•••

- Beu m6sa1gua, Barneda!

Es Que la dona enyora també els vestits de sortida d

- Saps què et dic, Barneda, ac!. s'hi ve o no s'hi ve. J
d' lm temps temb6 enyorf\va comprar paper •••
l lEo teva dona, també pensa com tu?

-

- Amb la dona no t'hi f'iqtds, Hamada. Ella s'hi troba

Quan l i vaig parlar de venir em va dir:" Cruanye's, men

comprar paper et seguiré a la fi del món. l he coq>l

El

donada. Es com si tingués, essent la mateixa dona, tma

no vulguis espatllar-me-la, Barne&. l per a temptar-m

que el govern podria pagar els retrats amb paper de l'E

nar-hi
- 51
8

les butxaques plenes,

8

don

anar-li a

trats al
~a.vor,

1 jo hi vai

n'és

\ma altra. Aque

~ovem,

..u

el govern va dir que bavi
amb el govern hi

pa~ar

part1 t peres. P

ml

els que mlts ten

s

d1t'erent vostè

neda. Jo vaig contra el govem, vostè no'

vol :ter dine

nes m'han deixat perquè volien més dirE 1'1'.

erquè tornes

arrumar. Les tres

&8

tomaren. Ací hi viac amb
ei paix a

• .nO

Barneda )

~a

minyona de -cota la vida i

en s entendrem" senyor

la recerca de portar

biós, passa per

l<"l

vaig d

quedaren els diners

gran terrass

hi paren el sol en aqu

Ba,n':'llNéj.•

el
1

n~oc:1

que e

mot.s. Ela

tada

lla balneòri de la

per

I p'arlen dels temps passat.s. Eren com.. aou

~alts,

gña bonS, e1& hi agrada tant de p&rlar de 1.

_

wa4o¿ties

ut.

- •••no

era sol que no veia la situació prou clara. La do

hi veia. I: uNicolau, portem els diners a :tora!"

de ia

altre. l no sé per què,

va~

ens f4ran obrir los

m~e

a la fren

a li

••••I

- Tothom ha passat les seves, tothom. Les vegades que j

vaig haver de sent.ir: lt La senyora. N'ogareda ja el té el b

I: "Totes lea dones del barri ja el tenen, el brillant••

dona 'tenia ,el qrillant al cap 1 no res li'n podia treure
ja de la carn, ni la mort de familiars, ni el
re8. Tant U tenia aquell. brillf'.nt al Cf;.P,
contestar el meu: IIBon dia" amb

brillant. "O el pis d

lm

gun't6e la

COS6

It

QU

d'av

'una

"Bon brillant" Fins (

lla, o el brillant••• tt vaig d

.antl 1t va. contestar. Vaig fer un
o el bril1ant1 1t

r~'Pte

rrera t8mDtat1va;

brUlan1fll Era la Úll1

que p regw -té s • Si li.

òrillentl" contestava, i la matei

u

contest

ia com teni

l d

contesta era tant s1

anys que podia tenir la tia Catarina, si havia passat. e

per què s"havia deixat la porta de l'habitació obeY1:8 •••

rribar a dir: Jo o el brillant?!" l "el brillant!" va d
la (mica paraula que vaig sentir d"ella durant setmanes

clar, va tenir el brillant. l jo a casa ja hi sobrava, j

el brillant.

La vaig fer venir acl dient-li que podr1

brillant s. Jitent nova, 1

8:!"a

la joló. és ella. Del bri1l6

sabut TlV?1 més res- ••

L'ex banquer Barneda passa de llarg. Aquella gent pa
contant-se els disgtBtos passats 1 la felicItat present

davant per davant d'Arlegu1, 1" Amargat Arlegui, que li d

.

"Qui Sap?" pe!lsa Barneda. A l' A~argat A!'legu1 no

h~

pas

,
dir-lI bon dia, paro no se sap mai el negocimt que por

home al qual només se li hagi dit bGn dia de tant en tan

Arlegui, no ~ v1ndria b6 una bona butxacada

de dine

- A qui s'ha de matar? Es la única cosa que no he fet •••

em sortiria malament com tot el què be fet.
- No es tracta de matar a ningú. Es tracta de vendre •••

- He mal venut to el què 'he Venut. Tot ho he fet malamC
Vaig Elgafar el temps que els mestres encara pegaven, ho

perquè no cobraven o cobraven poc ••• amb la ràbia que peg

volguer haver pegat a algú més que a un vailet. que havi

tita, una insignificant t'alta d'ortogra1"1a ••• i vaig sor

d8 l'escola. He estudiat tres carreres i no n'he acabad

amargat, vaig festejar amargat i amargat em

vai~

casar.

va anar a lea Amèriques i quan pensà que havia fet prou

nà al pais amb .la ~ortuna, un ~stit de dril, un barret

1 un bast6 blincaMa. La renda del caoital Que portà do

per a viure com lm milord. "No hauràs de patir mai més"

l"oncle ja que jo era l'ÚDic parent viat qLlt 1.1 restava

creure

ulls clucs a n'aqte 11 onc

Ameri

• l com que j a vivia de renda, no em vaig preo

~8.

qu

via vingut r

l el temps passà; les coses que es pagaven pujaren
l'on~

parades, sense aturador, però

que vingué de les

va dir que' no hauria de patir més, i nolno patia. Qi.lan

les petit

llavors encara s'anava e demanar,
casa els pares ••• sl, s'hi

ciutats

t. do

va a demanar

noia. Tant de bo, ha de dir algú, només t'haguéssin don
Quan em

reguntar l'ofici

V"

-e~s

evors volien

pares

, l/Rendista I" vaig dir. Em donant:

:fille

sats

-:tan jn

mv~le!'

em va dem.,

tota la noia
al"

com anaVa l

v,.. . ig dir que la cobrava cada tres masos. (,)uan em va dem

"estar ni

brava, no
s veu,

ün

és a casa. La meva renda

di

però al lloc on vivia t'ins un dia abbD8 de dei

diguéren el

r~ndi

. l ~ renàa., easent la mateixa, er

viuria de renda i. jo

petits. Però l'oncle em va dir
c~ar,

cada dia hi vivia menys.

naVa

a~

banc

~

cob

"TIas de :fer quel<xHD, Arlegui, amb ai::xò no viuràs gaire•
ttT~l

:Cou sempre la mat

contes

illeu onc

em v& dir

de renda!". Fou inútil que l'amic banquer em digu6s: "T

:rsrès serà morir-t'hi de renda ••• u Els darrers temps j a

2.'no, paro jo segui.a vivint de rend

de portar a

ern t'eu agafar

lm

odi més que mortal als diners, al veurl

renda d' ml oncle

arribà ric de les Amèriques no se.r

L'oncle, però, no en tenia
..
riqu

..

~l:i

.

culpa..

~ll en

va venir ri

darrera. vegada que vaig anar al banc m'hi va

·'l'tana. Al banc em v

tornar a dir: "Arlegui amb aqu

,t podr~.a pagar l'enterramen't••• 1I l m'ho vaig aga:tsi" co

l'oncle, però estava tan acabat. que bo i malgrat la m

va1sl pooer fer- al trv, cosa que t.rencar a bbstonades e

taulell del banc. El banquer, d'una. mica lluny, recordo

"Arlegui ja en farà.s alguna cosa d'aquesta r'enda, paga

dres ••• 1 danys 1 perjudicis per haver esverat, cl1ert s q

que no volen venir a nI aquest 'ten e perquè hi ha gent qt

v1dresu. flEI

~nc

em portà als tribunaJ.a, i el tr1bUl"18

jà :t'ort. :st::1 condet1nà a pagar els vidres 1 danys i perj

va renda. Ara, Jo,
lI'Oa

el tribmal

qUSi."l

etJ

va dir quin o

nd1staI" vaig dir anb el cap molt alt. Ac! vivim am

na de la renda de l'estimació que ena p01.'1t.em•••

-o :t'eu 't"es amb l'Amargat ATolegui, l'ex banquer Barneda
res amb el nou entrevistat •••

- r

quan algú us digui que els diners fan la felicitat.

da passar res, mateu-lo ••• Jo em vaig casar o em

l ho

~abia

v~n

ca

tothom. l amb aquest tot.hom s'hi ba d'inclur

"lla de ser la meva dona. Ella, de soltera, l'anava alla

del msori, 1 oomen,à per allargar el teups del festeig

dep't"essa.

- B6rt&ta, potser que t'essis un pensament, ja - 11 deie
•

r~da

els de cesa seva.

- Ja hi ha temps, j a hi ha temps - responia Berteta.

l anà dient que hi havia :temps fins Quan havia passat,
Berteta a Berta.

~ls

de casa seva ja t'eia temps que e

prerJ~.

tenien de

- Es aue no hi serà a temps, Benet! - deia al seu mar!
Be,..

"

•
~io

8B1'-13 S"

- Però e

h

panso que ja no hi
d-.

cór-rer, j

1 trobem

lm

as

a tenps, .1a veusl

e.:t.

marit depresss••• Tenim dim re,

, P~J.'Ò la noia, ho hem de

reconèixer, qua

11 temos s'arrefflaria, però el te

tra cosa que

E'1 aauell moment, just a n'aquêll moment, Jo passava
S'=l

ae Berta. Ni UBi hi h8gu&s passatl

Erem del t!lste

Benet i de tant en tant ena h8V1em saJ.udat Del.

c~rrer

havia vist sortir dR la CLsa una senyora, Que jo c

m'la tia de la :familia, \Ma senyor.e com una catedral m

asissa, mal plantada J que quan pa.ssava 'Prop d'algun

hRgOO8 portes amb Vi'3re9, aqlloats retrtm:}r1en com si p

e rodes carregat.

Era la dona que se'm destinar!

- Escolta, Benet, aquest pOtsêr ••• és solter - deia la

- Ï'l1ra, provem. si pagant••.•
Fou el prop:! Benet que vingu6 a casa a parlamentar.

ber que· 11 costaria col.locar a Berta, i Que 81 11 ce

016 regint-se per les DO')'i)meS en us, la col. locació se

I vingué de dret a possibilita.r-la. aquella cc>1.1ocac

- Vinc a proposar-li tm negoci, Joanet- va dir al par
primeres.

- Ui, negoci. .·• Per a negocis estem - va contestar el
de tercera.

negoci que vostès noms hi aniran

&

guanyar, que

cap diner.
El pare, encnra que fos

tm

jubt lat de tercera, era un

la vida havia tocat de peus a terra. Quan actuava de

l'Ajuntament, mai es voJ.gué cuidar de col:r ar contribu
11 el què volia era estar bé amb la

~ent.

Deia Que e

.mb els ve1ns 'era la pitjor cosa que podia passar a t

cas de malalties, de fo·c o de disgustos si no estàs b

ls ve1ns et. deixen disgustar. I en veritat el meu pa

via t:lngut bona entrada en tot ..1 veinat, i a casa to
rebut. El pare era home de calaix petit, però sempre

de bon vi a punt pels nostres visitadors. "Sll .ié:: en teni
~a

Ge 1.6

familia Benet i <encara que en vivieI!l una mi ca

quan el meu pare sortiF ol ca:r'r8r i trobava al senyor I3
1 meu paré al sortir sempre éS po oova barre t.
bona barretada. Del.

tetlpS

el salud

que el pare era a l'Ajuntamen

1 senyor Benet, com se li deia a la case del poble, era

nJ'ors als quals feia més revenrèncie el banquer I!insuela
que a casa els Benet. hi hav ia bcnq ~er, hi havi a dirs r s.
g~ln

cop l'hé:via atès el senyor Benet a

- si.

~a

casa gran.

senyor Benet. Li farem posar el llum demà matqix -

'le li h~v:ia dit quan él senyor "lienst anà a queixar-se d

gur un eam1ó, se l i havia emportat la ïfrarola del davw
\
seva. El pare era un home de bona memo<ria, i nodin conte

tòria de t.ot et

cens del poble. D'aDià que era jubilat,

l'havia Vist més al senyor Benet.
cent,l"~t,

El pare, doncs, que e

davant d'un negoci Que només s'hi anev

s va posar a veU1:"8 venir, millor dit, e veure dir. l e

net segut:
.... Jo, com potser saben, tinc ma noia casadora•••
El pare, de moment, no veia e:i gegoci enlloc.

- Doncs ú1iri, que !.IDa filla èe vostè, senyor 3snot, no h

···'.r massa t.emps esperant casar-Sg.

- S'eQuivoca, senyor Mata, s'equivoca. 1.2. mevó noia. fa l
,ue és per

8.

merèixer. no tenia pressa, i e.ra el

l ac! està el negoci de vostès.
lli negoci rodó,
.•
1 lloi! se 1.i

1, senyor

Va

~.[ate.

escapar de dir al p

Q'18

en

imm~dia

•

El seu noi.

.... Però com és que vostè ha pe.naat 8.':lb el noi de

c~sa.

Q

neixien amb la seva f'illa ••• qt.'e, q..le ha 'DasSi::l.t almma c(

- No, no<, no as coneix1on 1 no ha passat, al no conèiXé

que vostè es penSb ••• Però jo amb els
's, com li di

jo ••• entrada

ne~oci s

c~ar.

sóc

n anys••• esperi , esperi,

eu "fill és jovanès, l'he vist ahir Rf\teix. Bl, va pas
davant de casa precisemen t quan p ar~àvem amb
havia prou de sentir

esperi, j

noia,
•
;:;¡~ (jUí

- Bo

...

"n'tanc,

la noia que hi havia te

1~1"O

••

.t, però v

•••

our, concI'&t.&2'lt, pagant perquè a. 1.8 noia

- l lb vul.'

l t

8

hi ha tma diferència d'

1.:.'8

~

dir

•

, senyor

- ;-Jo volia dir exactanent això. Volia dir o sinó ho dic a

noia els trobarà fets. No haur~ de pat

qua es casi amb

noia hi porta els diners, o

casorl., auan

en. !.P/e

p

I/f
J o, B.l,
per' •

Jo llavors

~üi

n~

, ''''0 d

comen~ava

,

seu p

e~

ara?
casar en in t cas è

carreres. Vull dir a

el noi ... ~

les

comen9aV~

acabavc. Masses anys d'estudiar, de fullejar 11ib

pel"

ge, advoeat o cardenaJ.. Moltes vegades, el pare m'havia d
uina oomen9arern, ara?

l deia amb tota la ra6 "quina ec
n9--

,nta de

rrsra era ell. Pi

9arem" perquè qui paga
• q

el

p~re

Va

ju

va dir:
- Noi, s'han acabat les carreres. Ara ens haurem d'

sl,

h

m d'e-soav:!lar.

Jó pensava

qu

1

.v

,

tin~e

negoci t'ar1a. Amb diners, eneara que 8a perdin, se'n pode

de negocis ••• l quan arribava a casa, el mateix dia que lli

el senyor

Benet.~

i el pare em va dir':

ol ••• (jo pensava
e~ vai~ 1nterr~~~

sortiria allò d'haver-se d'espavi
dient:

- Doncs ja te l'he trobat,
o sempre n'havia eat

el passava

po sar-hi cap

del p

lt .ia era eoparat.

,

eoll del pare, 11 t'reia i posavA. les uller

volia algtma cosa espe,c1aJ. li tocava l'orella eaqu9!"!'8 fin

tenia. l em :feia

ect

n

p<=ll'6 tr~balléa

l

a

ment.
1 teu pare- sap oea co

usn el pare arribava

ne l' ~lcalde -

~entia

dir

mb1.a.vu que ar!' !bava el ro

9a

vamador aneral.••
1 va1gcreu!'8

m'hav

t"obat el

tota manera vaig

dire ro.

ne~oc1

al'" q

sar a¡gun i no ho daia per-què j

d'a

die. 1'

t ell n'hi

d

nvest1s el negoci sen

- l quan el podem com."ar, pa
- Si vols, totsegui t.

'ro Va contar el tnatrimon1-net!ocl. p="oposat pel senyor &n

la

~amilia

Benet només coneixia de vista la que eo

d'alJ;tú de la casa ••• :t:l cas és que el pare Bene·t anà. a cerc

saVent

naturalment l'edat de la filla i sa constituciÓ., i

:roe, jubilat de tercera, es va

v.nd~e

nql1el1 tlsl" suposant.

Que 'tant l'edat com la constitució de lR t"illa Benet dev:i.e
ses raonables, encara

(1U~

amb el preu del "El" el

p,-~e

.1 a

:fiar-se una mica, però fos com fos, els doa pares t3J'lcaren

Al cap de 'Poa Ci1es em portà
de quina tlJ?nera

}l

C!\F1a

del senyor Benet. Jo j

&ren els signes 9xterns de la :.remili a em

.

l'existència d' aJ.guna planxa. J d' alrrtID a gran p~anx:a pat.ernw
di, g!'an escaJ.inata f gran portal

nyor F.enet.
o em

r

En

ava

Ó e!8 hi

ti

QU

pre1=1entaci OIE

..

.. 1\

~aló

.i ••• ¡;;rr.an f'
1 t':latJ'imon1

f'ai.1iliu. Pol senyor Dan

:

va senyora ••• Ja l i poden di!' Lola, i •.. BeI"'t.eta, la
Un.

Jo creia al. meu pare inCapa9

de no jugar

va t'er el tracte amb el senyor Benet
l.'època

llil

t, i estic

desconeixent la

de Bertet.a, però al.lò era demanar massa per d

hagu6ssin pel mig, i em vaig mirar 1'aitor dels meus d

comptes••• Vaig remirar la noia, per si l'havia vista m
vaig

veure obligat a ensalivar com si em trobés davan

de mal empassar. Per la lDbJlera de mirar òe la noia vai

ella devia creure que el negoci s' havi a :ret comptant a
més que dir-me, m'escupi aquesta curta mots:
- Si n'hi troba pocs, ho

di~ui •••

Saludà i se n'anà. La senyora Benet la segul. El meu p

el senyor Benet a un r&c6. Què l i va dir, no ho aé, pe
ue el senyor Benet deia:

- Tractes són tractes, senyor Mata. Ara no ens en pode
l era dificil desdir-se'n perqlm el senyor Benet, que

ja ho havia dit, ja. havia. comunicat e1 casori a la fam

amistats. Fins el. di a de l'acont eixemen t h avi a fet sab
- Parel

Noi, mira, ja és fet ••• Mai m'he desdit de cap tracte
- Però •••

- sl, ja sé què vols dir••• Si me l'he mirada bé. Es cl

da bé. l menys mal que hi ha diners ••• Devegades aque

enganyadores, semblen \.D'la cosa 1 en resulten una altra

Ho deia el pare i potser si
.. que amb diners tot s'arreg
Berta estava segura que jo m'hi havia casat cobrant i
comercial, que és el pitjor que hi ha. l comen98

avia

ces, que jo me l'esperava més aviat amb ganes d'enlles
vaig trobar al llit en comptes

d'e~la,

un grapat de bi

Poc després una f'~ilia amigt:. dels Benet ens convidà. a
anem? - vaig dir.

Em va mirar amb aquell odi absolut, sense complimen ta

- En lloc d'anar-hi amb mi, ves-hi amb això! - l em V

pqt1t paquet de bitllets de mil.
Jo vaiR' ensa.livar. Però

d'aquel~

dia vaig acceptar la

guerra. A l'hora d'asseure'ns a taula,l'amfitriona em
- l la senyora llata?

tri-se-la! - vaiR' contestar posant

damunt la taula

de bitllet.s que em donà Berta al anar a sortir de casa

r va veni,.. la
ners perquè

gran bat&J.la. Berta s'havia. jurI::. t

deixa

em donés compte del què erEi haver-me cas

com ella sense ef'ectiu, i jo batallava perquè ella ve
cosa

~om

ella sense quartos.

Mònaco, a l'hotel.
- La seva tIa?

- No, la meva senyora.
- Ah••• perdoni, perdoni.

Sobt.ament de Berta.
- Canviem d'hotelll
- Canviem d'hotel •••
- A nom de qui?

- ...! atrimoni Mata - aVf.!'l98 Berta en eVitació de nous ca
- El marit, vindrà mlts tard?

- Canviem d'hotel!! I
Canviem d'hotel •••

..

- Ula habitació a nom de la senyora Mata •••

- Uts, a nom del senyor Mata •••
A l'hora de sopar, ja ma amenlss8 concreta:

- Anit hi ha casino. l jugaré ptr a perdre. l tant de
tot.

-

T'h~

ajudaré, senyora Mat •••

J1JgUem en taules diferents.

ai s'havia vist perdre tan

casino, 1 que els perdents

petiisin el mot tlMillorIn •

'hauràs de deixar diners pel viatge. Ho he perd.ut to

EJ.s bauràs de demanar a algÚ altre. Jo tornaré a caS8

- Potser aquella rossa de la camèlia, que fe estona que
permeti arribar a casa meva decorosament.

- Si tu tlnguéssis la meva edat, algtm dels ,set cavaJ.le

J.iuat et posarien \m cotxe a la disposici6 •••Jo tornaré

hi vaig tornar. Ella degu'· telefonar e son pare perqu
arribar a casa Berta ja hi era.

Jo q1:.Jan vaia al pare li deia que haviem fet un mal nego

dona anava carni de gastar-se el dot, i que ens quedaria
sense res ••• Una dona, sense proposar-s'ho,gasta molt.

Q

posa,és espant6s. Jo ja en gastava de diners per a com
que gastava ella, però em guanyava de llarg. Se'ls gast

ci6,pE\ladejant per endavant el momstt de quedar-ne sens

d'haver-me casat amb ella cobrant-la a pes d'or ••• I, co

quan quedàrem litera1maJt sense ~S, Bert~ semblava que

anys menys. Sofrí una transformació

f'enomena~,

fabuJ.osa

\ma 11mB. de mel de po1:res, i no l'hem deixada d'en9à

Ermots •••
No, no tingué sort

l~ex

banquer Barneda. Per més que so

passà d'e8coltar-~o amb l'af'er de t'er fortuna amb e1s r

senyor Bonjorn. Visqué sempre més pensant que j a els d1

res a la gent i que allò, fora dels Ermots) si es pens6s
fatal de tota t'atali tat.

- La tropa, Bonjorn ••• ~a tropall

- No temeu. Venen amb bandera blanca. Això vol dir que
pau•••

Tota la poblae16 dels Ermots C8ntraJ.s puja a la muralla
ha parelles que no s'hal mogut del petit bosc on hi ha

seva font.
- Diuen oue hi ha la tropa!
- Que hi sigui. Jo estaria espanta t si nosaltres tamb6
de tropa que ens hi ha'l.n"1em de batre •••

- Jo no em moc de vora la t'ont. Potser veurem per darre

urem tots dos, Enric •••
El comandant Pasqual aVat19a cam! de la muralla.. Va sol

bandera blanca a la mà.

- Vine a ne~ociar! - diu -. La tropa tlt orores àe no in

a tropA. La COS8

er- em

port.a acl és una quest1ó f"otog

- Encara no hem p&rdut - diu BonJorn a la gent que el v

aquesta hi ha els dos ministres priors negociadors de

nggociaren. El coumndant Pasqual els

re~ne1x

p,erquè d

- No temeu encara que vegeu la tropa. El govorn lla volg

negociaci6 la f.s la tropa sense 1ntervenci6 armada per

es donés compte que la trope pot fer altres coses que t

i perquè res la fes deixer una negociaci6 tal com s'esd

dos ministres' als, quals el go,?ern feu con:fian9a, 1 s'han

..

pa negociarà, farà pactes, oonvenis, pe ro no es passar

tropa.
- Obriu-li la porta - diu Bonjorn.

el comandRnt Pasqual fa l'entrada al s Ermot.s Central

cialitat. Hi

ha dones al TerritoT1 que no n'han

vist m

dant i se'l miren de molt a la vora. El comandant Pasq

no perd la

marc~alitat.

Hi ha llocs que disposen de rl.ID

romanes, o catoretes o ponts d'un sol arc, gratacels o j
jats per a mostrar aJ.s :forasters.

1ma :font Qua

se~ons

A~s

Ermots només hi ha

J.e Rent Que hi viu té Ulles propiet.a

cap més font sabuda: dÓna :felicitat. als que

l i beuen l'a

l hi porten aJ. comand81rt. Pasqilal.

- Be¡zui - li diuen. l li ofereix l'a1gue ma descendents

dors dels Ermots.
lSl comandant Pasqual recorda

QUO

el senyor

p"

6sident 11

per terra e:Ls bons serveis que feia aquella aigua, però

laudi, i el comandant que .ra un comandant 9àucadlss1m

tornà.. a beure. l l i tomà a servir aquelJ.a aigua que el
ident deia aue era com les altres, la mateixa descende

dadors del Territori. l el comandant PasQual. es senti po

entendriment Que el meravellà. Ell l'havia cregut sempre

prés:Went. l per a veure si l'havia de seguir creguent o

- senyoreta - digu6-, vol fer el favor de donRl'-me un al
gua?
l tornà a

beW'8.

l l'entendriment li recorregué totes le

i més n'hagués tingudes. l veu parelles que Van i venen

portadores del mateix entendriment que l'anava dominant,

dant Pasqual saluda amb eJ. millor dels somriures als dos

que feia poc consideravA com a dos desert.ors ••• El comani
fent l'o:t"ici de comandant, era un bal o mandant, autori

dmt en avall, i oreient de' comandant en amt.mt. A l'hQra

aT'1b 1& tropa &1 podien haver fet comanda.nt pela crits qu

por el comandant Pasqual quan cridava de comóndant en av

era tm home d'aquells que se'n diu de doble pa rsonalita
no necessitava nits de lluna ni brevatge de cap mena pe

vi, en tenia prou amb la comandanta. Ell a la caserna m

va. A casa cridava. i manava la comandanta. Per aquest mo

mandant Pasaual a casa hi passava tot el poc temps que po

- Torno a tenir guàrdia, Tomaseta - deia sovint a la seVa
bretot després de l.'endemà d'1ma cridada de :'¡'a dona.
~es

Quan els veins sentIen

àries de Tomasa, deien: "Mira,

dant demà tindrà guàrdia••• " Malgrat les abaixades cie cap

comandant Pasqual era

lm

gran mant\1ador de sabres i un tir

primera. l gran veu, quan la feia servir donant ordres a l
fi, en actes de l'ofici 'era

lm

bon

eom~dador••• Va

deixar

Tomase la primera vegada i se n'hagué de penedir sempre m
v~,.

contestat a crits. Tothom té falles, en aquest món •••

l als Ermots centra~ hi hagué una història més. La del co

qual. :Envià diversos missatges al govern. "Estic negocian

en el primer. Passats uns dies sort! el segon: "No sé vost
president, què h.agués fet. Jo ja tinc la soluciól" •• ~

Som a l'oposiaió. No es pot ser pertot a 18 vegada., i

s'ha hagut d'esperar. S'havia espe:r-at molt temps abans de

oposició oficialment.. AlgÚ ja va dir que troa opo1..sició of

l.ma oposició perduda perquè és una oposició que hb de cre
de creure al govem. M'alaman t •..

- Em penso que ha arribat la nostra. El govern està fotut.

assegurat que hi han tmes fotos d' ma colla de ministres

que ho poden fer variar tot. Pot ser la revolució, una re

derna,sense assalts a emisor88 de radio, agafades de reac
cremades de convent.s •••

- Bé, aquesta és ~a informació autèntica, o és com les q

rrer quan erero a l'oposició de debó dient. que el govern n

la crisi ea nairava ••• Això ho hem dit tantes vegades

ja no s'ho creu. Per a mi això és una mala politica perqu

~l

govern rellisqui de de 136, la gent. no s' ho creurà si

tres.
- Ara la cosa és certa, dic.

-Però d'on ha sortit acueeta 1nfo

ció?! Ja saps que e

vint t'an córrer boles per a veure si n'encerten
pica. Aquests no s'ho saben acabar
dic oue ara la :1n:f"0

19tm

no puguin torna

ció és certa, certissima. l

dels ultres. Si ells tinguéssin aql1ests retrats••• ja go

- Jo

8!X~

demanant d'on ha sortit, aquea

inf' orma c

o dic?

- Ho éstem esperant, o a casa nostra també l'bem de pag

mac16! Ho dic

perq~

com sabeu hem pagat a molta gent p

téa determinada informació i Quan l'han portada ho sab1

saltres i els de :fora, quina era aquell.a informació que
secret i pagant. O sigui que malaguanyats q'.lartos.
-Doncs aquesta informació ha sortit de
-

~a

propia dona d

Com, com, com ••• '{

- De la propia dona d' lm m1ni et re, si senyors.
- Però •••
- No totes les 1nfoI'fnEIcions que ens dónen són peesadea

grat queeils hagi estat t'acilitada de frano,

1.168to,

haver pagat molts diners. 'l'enim gent a agitació 1 propa

que es va prescindir ae la vella guàrdia per segons qu
q

promet, que es fica pertot,
fins on fumen d'amagat
.,
istres.

a1gtmes senyores

de minyones coo'"

s

ooraeu-vos que els minis

evitació de filtracions ••• els n

de la Nova Joventut hi ballaven cada cap de setmana qlS
ten i

lli

deia

, 1 es v
css

saber moltes coses de lea que e
'va dels temoo-rals dels ministeris

van canviar l~s minyones per deducció al veure que nos

-It.Jos secret.s que ella estaven segurs que només els ha

sopaven a ceea, però no poden pas canviar de dona can d
doncs tenim

lm

jovent. que alterna amb Je s dom s del gov

- Que ja n'hi han?

Amb les dones de1a hOlms del ~O\Tern••• rAra aquest jove

i no 'VOnvé que se'l vegi amb gent del partit ••• I una al

U8st jovent costa qUl;rtos, s'ha de vest.ir, s'ha de cal

alternar com alterna no pot. pas anar amb les carteres q

aJor1a. Lee ha de port.ar plenes. Ho dic perquè despr6s
queixes per l'estat de ls. caixa, 1 aci dins
stem com

lm

partit burgès. l això, no.

s'ha arrib

Quan tUla infor

.

ls diners no compt.en.
- D'acord, d'acord, però aquestes fotoa, on són?

Segon

ui s'hi podria fer un pacte.. Ja n'hem :ret d'altres. Som

nosalt.r'7c.
'han assegurat que les té

tUl

retratis

internaciona

tit carlar dels Ermots?
- Alguna cosa n'he sent1t"

s1 •.• diuen que hi ha bona aig

'nt hi va a prendré banYe..
- Anem curts d'1nf'ormac16.

Deve~des

de ooses Que no te

t. :1nroortànc:ia se'n poden treure pro:fts dec1ssius. Al
no s'hi va a prem re banys.

Aquesta aigua diu que :fa fe

- Vajs, :feia temps que no corrien boles.

font eJd.steix. La gent s'hi ve aboca

por d'acabar-se-l1s el :festejar bé, els dels Ermots es
independen vt:J.
-"'O

fotis'

- Tal com ho

sent~.

- Llavors s'ha d'

r als Ermots, s'ha de protegir aque

dència. Si saben

som de l' oDosició ens deixaran ent

intervenir els nostres

ics

ora••• Aquesta s fotos

govern en ca19otet.s, seran definitiva •••

- Frena, Massot, frena ••• Tinc entès que aquest retratis
els retrats a canvi d

ue el Iïrovern deixi

terr

~

qUi

essent independent.

.-

-

,:;1 govarn donarà l,

;.

ua el

"08i~

independè-ncies que se li demani

el vesti tal com ha estat retratat, p

1 govern queda propietari dels retrats i déna la inde
t...........

.nirmots, nosaltres

- Tenim o no tenim

..

--

,

. hi pinte
~itació i

On es

re~liscada

d

propaganda? L'una o l'al

guir çne el retratista no doni les fotoa al govern, qu
teixes sigui qu

les

1 govern plegui •••• Reliscarà o

el.govem7

independècia dels Ermots?

i el govern rellisca de d.bó, Qui hi ha d' Q'Oar al g

esperat tants anys per si cau el govern deixar que gov

no aiguem nosaltres? I Som o no som, :Massot'7 La 1nd
donarem nosalt'l"'eaI
,
- Jo em veig en cor que l'agitacio o 1a propaganda tro
retrats, que el govern rellisqui ••• ara, de g

mar no

tres som gent de l'oposició, n'hem estat tota ~a vida
vial" de e asa ca com hi bé: gen t q

fa. Som opositora :~

bornables, i no sabem :fer hJ.tra cosa. Governar,

ove:;:n

nostres possibles ministres, els nos'tl'9S directors
tres Rovernadors, eJ.s nostres p
.'

idents••• lIs upi em de

a la mà, un govern de dos o "'tres m.L"liat:re a i no es
-'

govern així. r

- no
,

f

Va

..,

ens neguem abans de tirar-nos a l'aigua, Massot.

J- ... I

dria fe':' un t:!sbinet reduit. ués enda.vant ja n'aniriem

s arriscat,
un ofici pel (

rriscat. Es canviar d'ofici

s tem

~

en el

... .#

,..

..

.,,,.

•

~.'!""

,

que t'éssim, nosaltres mateixos hi anir:ie

con tra pe

la costum. l que consti que jo sempre he estat dels que
j119

s'hav1p de

t pe,. Quan el govern rellisa

tothom ho veí

el govern re!.lisQués .... Si noaa

xos encare que ofieialment erem de l'oposició, més d'un

cops àe mà al govern escoltant-nos els cua ens deien qu

pel bé general. l és en aquests mom911ts àels cops de m

'have'" demanElt aJ. s;;:overn que, a canvi, enB hagués deix

ministeris no par a f'er de ministre, sinó per a veure
- Aix:1,

ravella d'infoI'lnació que jo he porta

ue

no ens seMTira

de res I

to I La inform~ió és bonlss1ma. l si es pot :fer pú

ble veurà qui és e1 govern i qui és l'oposició ••• a men

hasti retratistes que filmin a la nostra gent triada. ol t
dones dels ministres, si és Que no ens l'han retratada
~b al tres

comoanyies no ministerials. La informació, d

gran informació i si fa caure al govern encara és millo

què s'hi cau a

Itt govern, hem de governar nos&ltrf!s1

lebrar la caiguis del govern si la provoca una f'otograïi
poca roba, però podemsegnir estant a l'oposició que h
tra feina de

s~mm"'A

i que, ai hem de parlar en plata, n

feta com s 'ha de :fer. No hem dit seapre Que no uuan el

q\.19 si, i això algun dia ens ho poden retreure. l més c
treure si volem gobe mar amb
guerl

overn petit, de tres

,f

tota manera jo en parlaré

, os~blaa. Alguna co

treure de l'existència d'aquests r'etrats. Podem dir al
saltres en tenim còpies••• Almenys l'es.Pantarem.

- Això ja é

s enraona.t, això jH. és fel'" oposició rea

,

"....

..... -

.: I

- Tu, Què?

- Jo, ja veus, estic pensant amb aquesta t'ont.
Vinga, llassot, Vinga•••

- Si hi

igues que arreglen fetges, ulls, ronyon

ts, pel" què no n'hi pot haver una q

pens

- B4, suposant Que

arre~

ue sta t'ont existis, Que creure

n coses de segles endarrera,

tu què t'hi va?

mi i a molts ••• La dona té molts treb&lls per
ndavant amb tota la gent que hi va a &lt, i

8

mid

pl1gen l'bumor baixa. Ja no hi ha. CRres rioleres, a
- L'oposició ja s'oposa perquè a casa no hi hagi. tr
tió de

ciència.

s que si sempre hem de ser de l'oposició estem c

nir-ne sempre més de paciènciR. S'hi ha d'haver nas
.pa't,~.enc~ a, ~
mi i a molts Que cane., la pacièncie
~

. .

nil" a casa ens encomaru;¡ aquest mal humor Que tenim
Per què et penses que cridem tant a les assemblees
Pel mal humor que portem sempre.

La gent que està

anse cridar, digui el què digni.

- ,·,.assot, tothom en passa de male s temporade s i t.ms

dant i els altres sense cridar. Aquest mal hu¡jor d'

la inflació, i at}uesta és culpa del govern i no t'h
cap.

- No ho sé però uquesta font ••• aquesta font em fa p
- Ves-hi pensant, home,"

"G

s-hi pensant i ja me'n di

hi hagij!S b3 n peaat•••

!1sssot hi pensà i més pensà artlb la font dels Er

sà tant Que, pel eam1 que segueix, no fAlla, es veu
pel que mena en direcció als Rrmotq Centrals •••

¡b als

So

tres. Es copeja i es pureja. Són

,vall, però se saben reunir • .N

vistos del centre e

!ue~ls

s d'escriure ni, en

enlloc, ni r.lào ui

i puregen e

riegen en solitari, i t'un

.8J.ls se CI"

momen

públic. R'bi veuen, en la rel.mió, elements que

<lUM

ria escolta i espera a intervenir (rte el parlant ha
,l'lat, pel'

t"I

I tsmbé, ademés de q

no interrompre.
l~s

btltxsc;ues en relació amb

primerlssimes. s'hi ve

no se sep per què f'iguI'9n e,nmig dels peixos gr·osso

•
8g'1

t com és possible que aquests ciutadans/

pen

no arri ben ni al

jOMlRl

d I un

egat/ siguin p

Et)C

parlar, f'er) i viure voltatda de m1..Liona és el
misteri ° ,

ats, com els rebuts d'algunes co

itmlobiliàriea i a on s'acaba el món. Hi
c:-\s d

'nt de

sembl

e

aui diu

'an oomote-<trrent aue és socialista
són perquè es pensen que el sociali

- Don cs sí, el senyor 11.l0lin s di

en te una per

- JO, les coses no sé pas d'on surten, però el

est'

ua el gove
c~d

- Ui,

,

,es ou

J.

overn

è:2UH:lU

~

l::1ssat de mort.

e puja ho està i,

'b

"overn

amena 98r-10s •••

- No es trac

de matar ministres. Ja ho
,

tals. L'amE!l'B;u és incruent. l mai dirier. quin

-

,

amena9a mo

,

"1 sense
baixes? No ho se •••
.

- L' amens98 és d'un f'otósrrafl
,
e màCluina? ~TO se'n sortirà.
- Un 00
, no, ma
~ lm

rotò

amena~a

ue té

fotogràfica.
'lm

alb

~l

servei de cas

de f"otos pomos de s

t-res.

- Ja seria bona, aquesta••• Ramon, Ramon, porta un p

els puros d'en,à que

ossos ••• go troben q
el mateix

no ten

Cub

d'abans

glSt

- 1s aprensió seva. això, senyor Mercader. El tabac é
_ .l.!il tabac sí però lea mans

el :fan, no. Abans la

puros els feien cantant 1 a1m influ1a en el gust d

potser també canten però no cantes, es veu, les mat
- Però vostè no deixa de funarI

con~ra-cor\l perquè no sig

Don es miri, a ua fumo

qui sar que es pensaria si

veié~8

teix, de

- Jo hi trobo el

t..

poc. l;'umar

- Potser vostè f

que he deixat de

lm

pura pel Sant de

fast

j or o per guanyar unes elecciotS no és :fum

veain

un tot el di

mb un puro encés a la boca,

ents i amb puros distints. l jo hi trobo un gust,
dia vaig assistir en vigilia d' eleccion s

un acte

llerra•••
ui són, aquests?
ls capitalistes.

enyor Mercader I
Cami, no va ser MA

local era petit,

(~ne

l'ao~e

ve :fer "El

1100 una nit

tin

un tuf espaoial ••• el. mateix

.

CAPi tal" '1 ! ••

tur

qua jo sento

jtmy

pu

ança.

- oenyo

arcada"", vostè té t'amó, de trobar pèls a to

ny8r r·o1in s. F.l senyor 'l~eJ'cader segui rà

ant puro

q ,E tin l2'U1nlO ••

si,
p

he sentit dir al servei de caSa - i això Que

mor de aentir--li

dir c~ue volen més quartos i

dia o altre ~aran mala f1-, que aquest ~or~~graf qu

tistàs par haven:. conseguit retrata.r- ministres amb ~
un re

entant d'un rodel

q'

'ha declarat i.nd epe

vern Que s1 11 treu

fet dir al

independèn cia ell tr

trat.s.
- l el

.. diu? Escoltin, però això és cert? Això

$!.OV

- Això 68 cert. Jo en volia parlar però el senyor Holins
,VaTl9Rt, com

semp.L~.

- Vostè ho ha tret del servei taml:S?

- Si.
- L'hauré de revisar jo el servei de e
com acusstes els hi

apuJ~noj.a

• vO

si em port

e:.L sou.

erò ouin servei té, vostè?
,,,- Jo

poble, s'allà on tenim e

sos.

1".

ys

e són

s a t'ius •••
,yo!" Brotau, home, Q

~~

11"1:-, un mi:1men t .•. Hi h."

tot e:.L servei pas

lS, senyors, hi h

un altre \pnro, ;c;en

s.

lloc

i

s'ha

pels

clarat ,indepen~ent, hi ha un

font ••• dem

seí!
i

1 pu

cadar, hi ha una font de l
i ua1 en surt aigua ele fel
nyo
ut , eJ.s :retrats bé, arB, això d'aquesta font

seu sArvei és de l'opomic1ó i es v
voler di '\S rti •••

nyo:t" 1<"

dOTlétr, que vostè esc

cads!", tomi el pum ••• IS1 ai

dit el servei del senyor Mélrquè'=f'
i ha testimoni s, hi

er exp

h~

te

~s

d'allà

dalt•••

:Jr.aoni 9. l de le mà maior.

... t . del Territori permIà hi va elltr';:\r més gent

ne vo11fl la felicit

.••Esperin , esperin••• Algú de vost

miHtat.. amb don BeI'llf\t Cam.s.là ••• Hi parlin •

.

-

rt..J.

Bb'nat

ot el qu
nredat

r~-

vulgui,

rat. Eo un ho:
T'Ò don Barn et és

ú. Atrib «;tIa ouartos oue t'

que vol estar b

hom
~

avi

us enc
e~l

•

.. Però les
E

font no s'hovien sab'lt abéJ1

lloc

otsel" ninw no

ti.s. Vostès han sentit perlar mai dels Ermots?

_ Els Ermots? •• A veure ••• C1ntet <Cintat era aauell c
surell, entre acue11

otiu raonable figurava, mode

1'vl.~rt

ras envejades) I Cintat, que feia un
d'ac1Uel1s m¿::gnat, de la magnitud,

VA!

Va

de segla -

donar

l~s

da

Ja està, si, els Ermots, homes, anys em arrera hi va

aJ..lò del 'D8troli. Sort que nosal.trea val o.gwmta.r els
- Ara potser es podrier.. tornar a portar. Els

pa~uen

si parò què en fa!'à dels diners ací? Es m'a,

m

d6I& s

overn. El ql1' cal 6s treu-ra'n de moneda t'orta•••
l on di. u aue as troba t'1Quest lloa?

,
rql.BS, . la Quinta forca. Es un lloc d

Ui, senyor

, hi ensope

- Bé,

~ja

de tan t en tant. Enc

en queden pel

el trcbareo si convé, i ai cmvé el comprare

l diR'lu, digni, quina mena de t'elicitat dóna l'aigua

egons el meu s9'!'vai, hi anava la gent
timenta1s a

caa~

gl9

tenia c

o a fora, i tot era beure aigua d'aq

da'!' com nou;:).
- Si això f'c·s cart, jo ho comp:ravil tot. He
no
-

m~han ~erV1t

'Jua no m

comp~at

ta

per a ree .•• però aauest •••

en e1.s n

aia

ca sa,

$en~rO

- Har.xen i no marxen ••• Davegades vei,g uns som!'iu
'ena. l el servei, el Meu, es
lS sPp••••

Matar abans de

ma'rquesa és molt sovint fb ra de C~'sa i

un temps n I er
de -ra

òeix~r1a

tarIDa

fora tots fios, .jo

jo

.ja

en quedc a

110

CE.r:t8

m'iti amoinava m
i

iIl(~

T>,...n ACB:'

no

nes dA trobar-la-hi, sepf

l senyor ID[:::rquès ja no va sentir ras més de les con

ren.
- JC' crec Qua h6uriem de parlar a ro:

d'Gnueats

ret

d8 :fer-nos-els nostres. Tot té

tul

preu. j a ho saben, fin

pendències. A la gent delA Ermots els direm que la indep

hi donarem nosaJ:t.res. Aquest. retrats volen dir lp. nostra

govem. Pensin-hi amb això. Això és barat pe"!' car

QI..18

co

nar ••• tenir la tropa i la policia i tot a les nostres m
Cambres ni tres, una: la nostra. Una cambra Nac10nbl on
bat que hi hegtms gent que digués que

si i altra Que no.

t.enir el temps de "sls" massius a quatre passes ••• Jo., J
generala •••

t

- Senyor Molins, que em penso que Va massa depressal El
der ja ha encès

lm

alt.re puro sent1ntr-loI

- Es que si tenim aquests retrat.s, que els hem de tenir,
bla, senyor marquès?
- QUins rétrats7 ••• Ah, sl; els retrats••• Tenia el c~ a
""8 ••• On

els van fer els J'"etrats, als minists ris ••• ?

El senyor marquès surt de la reunió amb aql,& lla :ron

Va dir que sí a tot quan

dir els homes de bitllet.a g

Val

va dir aclucat è1"ulls, i tan obsessionat; est.ava amb la t

sentía el soroll cantar! del raig i fins arribava a veur
quesa com anys

em arrere

fento-li giravolts al davant amb

mises de dormi]" que tan sovint "trenava els primers me
Quan 8J'"r1bà a casa, va mirar totes les geografies de la

cercant cap on Queien Els Ermo \00 • • •

..
Som amb els anarquistes. Es una mini remió de dos caps

- Els .ioves no venen, ja ho veus.
bar comprant-lo. A mi em diuen

Vo~en lm

qu~

no sóc

toca-di.scs i
lm

bon anarqu

no puc suportar aqt» ata música d'ara. serà tan burgesa c
música d'abans, però donava gust escoltar-J.a i no era

p2

nista jo sentint valsos i melodies d'anys endarrera.

(

lletres d'ara a les m!lsiques d'abans, si volen, però que

A.cí amb les músiques d'avui! Jo, aJ.¡'1lenys, no las aguanto
que una olla de grills, 1 encara els grills canten tots

D. conjt.mts, això que en diuen conjunts d'ara, tothom v
l tot amb alta-veus per a ter més t"ressa, 1 ballant, és

moven1;-se com si trepitgessin raims a mitja distància de
l

le s noies xisolant oorn si

lm

tren li s anés a aixaf'ar••

- Doncs ja ho veus. Els joves no venen. Van a les disoot

- l ai m aue en sé \ma••• Hi ha maro r, el govern està rep
- Fa molt ttlmDs Que ho està ••• Què saps1
- Hi ha un :t'otòs;¡:raf' que té el govern retratat a pèll
- l què en vol :fer d' lm retrat

Dirà. Que és un
s

a~e

~ovem

,

es un

- Però de tot el

a1x! 1 Es

1.ID

govern de sor

nucli ata.

trat amb senyo:res

se~

res!

'overn en bloc?

- No, home, són retrats, sembla, de varis ministres i ge

amb dones, no aptes per a men,m' d'edat.
-

l com ho ha3 sabut?

- I·/I'ha estat confiat en secret.

- Per qui?
~

Per la núm~ro 167, la cambrera del ministre Valent.!. V

conversa Quan preparava el bmy de la senyora ministra.

- Això s'ha d'esbombar! Els de les pintades ja tenen fem

- sl,

però si ha de plegar aquest govern en pujarà un al

tres Quad.arem 19aal.

.

- De tota manera serà un govern menya •• ".
- l on són aauest.s retrats?

- Als Ermot, s.

- Als Ermots?

- sl,

un lloc on fins sra només s9'n sabia que hi havia

i que pot esdevenir el UMie famós del pa15.
l quit en pensa :fer aquest hane d'aquests retrats?
- La

cambrera no s'ha pogut infomar massa b6, o potser

sco1tave el matrimoni va dir coses perQtè no els 8scol

que va sentir que als Emots hi havia una font que feia
a matrimonis que s"haV1en declarat la guer.n:.a- ••
-IVlaul

Aixi ni retrats ni :font.

:ls retrats en 9'te1xen, altDEmys la noie. en va veure u

bitac1ó de la ministra ve veure on guardava la :fotograf
que el retrat no era el

de~

seu ministn:t. Ja J.a cone1X8

ra de casa els Valant!, àon es no sabia com dir-m'ho de

s veien els dos retrat.ats. A n'ella li sembla que l'hom

ministre aue de tant en tant anava a sopar a casa el m

t!. Ara, la noia li era del tot desconeguda. El que Va
fou que aquests retrats es posaran en circulació s1 el
eia als Ermo't8.
- l per que la volen la independència?

- Per allò de la :t'ont••• Diu Que el govern ja ha pensat.
retrat.s ••• Pnsarà m impost nou, i 11estos. La gent ara

ttmlat a pagar. S'apuja el pa, paga, s'apuja el Vi, paga

llet, paga, 1 s'apuja tot 1 paga. Mai s'havia psgat tan

un país de pagans ••• l diuen que hi ha 1llE. ssa anarquistes

ria de serl

A veu!'&, torna-ho a di r al¡ò de la. font.

lla m'ho va dir amb \ma mica de aoIn ••• Una t'cnt., Si

converteix divorcis, diu, que

8rre~la

esperruoades, ma

Carai, si fos veritat I
- Si :f'osveritat, què?

Que no vas a l'hora, a

casa?

- Qui és Que hi va?

Ningú, ja ho sabem, però no s'hi va

ta

l'hora. No vold

uists tingui xò:f"er, casa a la costa i talJ.1 cupons. U
és

lm

ane.rauista i com n8S malament v::gin les coses, m

- Oh, millor ••• millor•••Mira que e1.s lloguers, ls. pla9

el ca1c:ar••• saps què valen unes sabates, avui?

- Fa 'temps que porto les del sognt, que si fa no fa ca
peu.
Però 1e1 .. s'tir? Perquè bé- et deus vestir?
- uuan el sogre jubila trajos.
Ai:rl 'Ootser no val tan mèrit se

rauiats.

ira, Sil.ves tre , jo no faig cap mal a 1" anarquia an
Of.t9at del sogre.
- Però jo 'tinc de ser marquista i .. atil'-'lI16 1
i

cal9sr a la dona i

\e

cal~ar-

etil" i ca19'ar ala :t'illa, i port

tOOi de pagamen t perquè als e s'tudis de t'ranc no hi h

tot

ai,m

em coeta sen ti. r gemecs a casa tot el dia 1 ve

la meVa dona amb una cara lJa rga com un ciri pasqual.

- Això no és d'anarquista.
- Com un dia sense pa.
Això ja n'és

•

- Jo trobo que encara que

s

s a

igui anarquista no s'hau

s. El fel

'n ressent i i amb el

ho ha de pagar tothom. Jo, sense deixar de ser anarqu

trobar alegria a casa, jugar 6mb els nois, passejar am

pagaria. el què tingults i fins 8·1 que no tingués perquè

'ssin a1xí ••• S1 aquesta

~ont•••

Silvestre si aquesta font existeix i etl
segur que és una 'font

bUI'g8S'S

Str

t a:fg us d

o ela burgesos la. tancar

mbotellar l'aigua per a ells. No en podem, ser tots d9
ql.18

el món sigui anarquista i això va pel" a llarg.

- Però' si mentres esperem l' anarouia pogués trobar la

casa •••
s l ' e1bum t'otogràfic que hElI! de trobar!
- Jo voldria trobar la

~on 't t

la font d' aQul9s'ts Ermots •

Aoue1la nit Silvestre consultà les enciclopèdies d

cant cap on queien Els Ermots .. Ell no es barallaria am

però 1.i :fei'i)f una gran pena veure el sospirar seguit d

ma, P9breta, que era tan bona dona qua mai, per sospir
1 havia preguntat per què era enarquista•••

:ls ermotans T'Ilostren al comandant Pasqual l'arxiu
!'rltori. Es

lm

petit edifici ,vo:r's la fon-t meravellosa,

\IDa mena d'ex-vota de favors que l'aigua ba fet. Hi ho

vant d'un canvi da decoració que vagi de mal a bé li d

xar-ne testimoni escrit. No se' l vol guardar per a ell

,nt vonturós, l'ha de contar als altres. l més el con

de mal creure és el t'et que succeeix. Es

lm

pais aQue

saber tot: ca90r18, neixements, aniversaris, guarima1 c
J

defun aions ••• I als Ermots hi

passaren hom.es i dones e

contents d'haver resol"'" un espinut problema :familiar,

abés el públic en gane ral. L'alegria no la pot; dissim
qui. L'ha de dir. Els enamcirats. graven dos cora

atl~av

íLetxa, a la soca d'un arb:na. Volen deixar oonstància

ls que no tenen vocació de gravador o d'escriptor, po
o

,

citE.tescrita a 2a care. i tambe ho sap tothom al veur
contents. QUan la polioia agafa

un clelinquent en t'a p

no l'agafa, calla ••• Gent dels Ermots, donc8,no es pogu

satis:faccit per a ells i tocats potser per afeociona l

Jà declaracions a les parets de la casa dels ex-vots.
asquaJ.

va llegir, cad

compl~ut,

aquesta

"La meva Ramona m'haVia/arribat a pegar. Molt. Hi tenia

cada. l la cosa més trista pe r a mi era que ho sabia to
em pegava.

si,

cada dllmecres.Ja veuen, un dia que prec

amb HercUri el Qual era més aviat Un home

:feu pensant

viatger, i que mai :t'ou mal vist per Ja

8

dones amb Ja s q

n au

tingu' bons tractes llevat de quan robà no s
tàncie s una mena
qllit

,

portava Venus, doncs els

:t'aix

dia que sembla que no j u st1:fica q llit es peguin

es

meva .Hamona em pegava. l si un d:imecres ens trobàvem fo
em pegava on ens t.rob6seim••• I ara veiem postes de sol
:fats Del coll ••• 11

de llun
11

massissa com tma mimosa de

Camèlia és la meva dona.

deien l' ~roguer ben plantat. La meva mimo

adroguer.
a.lguñs

flaquesa. Jo en vaig tenir exactament 87. D'en9à

gua d'aquesta :t'ont, ens anem perdonant mutuament ¡es fl

sade s"
UJo, quan

e~

recriminar q

meu ho

va recriminar li vaig dir que

tir6s la primera pedra. l el meu hODB la

Beneida t'ont, que el meu home no ha tingut de tirar mai
pedra"

" Jo vaig sol. Em van deixar quedar al sentir la meva h
seré f'e119

aparellat, però en sóc de veure com en són

o em vaig casar guanyant poe 1 pesant poc. El matrimon

.•

fent gran i jo seguIa amb el sou i el pes petit. Matrim

meu el govern els hauria de primar a t'i d'eVitar situac

rades si el govem vol, com diu, la felicitat dels seus

rò el govern només prima les exportacions prescindint d
vil dels que les t'an. Hi ha matrimonis
n' hi havien almenys cb 8. l tot P

que

són

tma Questió

tUl

infem

eeonòm~

Aix1 com a mi el matrimoni em va deixar com si matrimo
hagut, a la

lIBV8

dona li produi

tUlS

veri~able

inflació

intencions, sense visita de cigonya vull dir, una infl
'ops , llom,

ent~ecots••• és

a dir de tot el canal. La

nIa tIBnuts en res.
l tu et penses que pots m

tenir un a don a com jo 1 Tu

nyes Domits pots msntenir un

mi tj a don a. Com en vols m

-

tir a mi?!. I:
- Róba' ls els dire rs 11 I:
- Demà nanlts dinaré jo 1

Aauella manca de diners, i de pes per contrarestar el

meva granaiosa (mai en vaig poder dir mitj a costella d
com acmelles) muller, era un perill constant, almenys

i nit, dies feiners i festes de guardar m'havia de sen

nia inacabable ••• Que d'tm home com tu i çue no porta d

se n'hatn"ia de dir un altre nom. Es a d:1r, m'lilo deia t
vegooes

QUe

m'havia amena98t de sa1ts::r-me al dRtIlu

dormis (jo, d'espantat no dormia mai) per a1:xatar-me •

proposar de venir als Ermots. Ho vaig di r a la meVa da
si la
lm

ca1mav~, i

li vaig d:fr què hi trobava la gent al

dia que ella havia cridat més que els al tres i havi

gallada. Amb rogall i tot em Va dir:

- A un lloc on no em sentis cridar? No, calet, no. A m

sentir tant com vi squis. l no vull que en siguis tu, d
ja en sóc 1 en ser' sempre més escridassan1i-tel Mig-ho
pèsol I Mosquit ••• I

l me n'he vingut sol als Ermots. Hi ha casos que no hi
hi valguin."

" Jo era policia • La segona policia f'emeni.n a de la vi

parts ornamentals que jo tenia hagin de :fer més bona o
policia, però quan em van fer la fitxa, i el tribunal

nal honest. , m'hi van posar en l" apartat "Condicions fi
llorableel.

Vaig ag~r.r tantes vegades al que ara és

...ue jél no podia. p~aar sense agafar-lo de tant en tant
tius per les

~af"ade8.

Ara he sabut que ell feia coses

perquè Jo l'aga'flts. l ouan no les feia jo l'agafava ig

q'l9 som a.ls Ermots ~a única cosa que el meu home agafa

cet, i jo••• jo el tinc ara agafat per sempre ••• "

"De dones n'hi ha d'bave!' de tota mena, com de medicim

cap d'igual, corn de muntanyes, m1niatres o impressions

ha Que són felices cuinant, tinguent criatunts, ballS1
tas al coix!. La meVa no vaig sabel'" mai què voli
- l això és casar-se?
- Luc:t"èc1a, no som pas els primers que ens hem casat,

lts anya que la. gent e s casa. Es casen a Fran9a, a S
ja veus, els russos •••

- Doncs tinc entès que en aqU9sts llocs també es desca

l per més coses que jo t'es pS'. a tenir-la contenta, qu

casSJ'" i que es volia descasar, i que ella es pensava q
era

tma

.tra cosa.

- Però, veiam, de què et QUeiXèS! No
- Si.

s a pla9a 1>61

.0

- No tens la casa plen

de minyo18 s?

- Si.

- no

estrenes

~

s'tita?

- Sl.

- No fas els
-"""i.

dij~us

cad

tman

ent venir a ceea a q

- No mantenim el pacte de q UB ta mare vingui tres die
- Si.
- No canvies de cavall cada mes?

51.
- No•••

51,

si~

sl, però em pens8v

ue el matrimoni era un

- Lucrècia, tu et vols descasar, però jo, no.

Vaig contar a un amic el meu drama. Em va dir que hav

dfun lloc on hi havia una :font oue feia acabar molt b
aquells. Vaig saber on era.
- Lucrècia, anem?
- A

on?

- A descasar-nos!

.Fou eJ. primer sbr89 que em feu

després de molt temps

de ser ac!:

- Reiet, aiaò volia. t.b món per a tu i jo i ningú mes
,
~
Qui es que pot dubtar de la nostra aigua nacional?

"El meu home bevia, Jugava -i perd1a- i era home d'esc

tes
~itza'

s jugava, perdent

coses li deia, mé,s bevia.,

11

•

- Què et pensaves que era

Wl

home? lli q

eus mitjons

ces de dona 1 que passa les nits a casa fent ganxet?l
Tot :tou passar
110..,

troana ac! com sentir-li

mileta,

rdut fora d'ac! ••• P

anollat a1s teus peus••

tot. el que- em resta de "- d
11

dir:

Enamorats: Si el pare no ho vol, si la vida és cara

tejar d'amagat., pugeu als Ermots!"

11

k'ra molt bona dona. Era

'titol d'tm home ben

tUl

armari de tn'àcies. Jo po

CS8i:lt••• però

la meva dona s'adorm

via d'adormir.

aig consultar

'tge amic.

- Noi t no s'ertenen massa les dones. N'hi ha que això l
l'adulteri. A la teva li dóna per a dormir••• Què hi v
te-la.

Tot t'ou venir ac! i beure d" aquesta aigua, 1 la dona e
uan haviA d'estar d,

tt

rta. li

va venir gen t de for

predicar l'

or lliure. Jo

d'amor, però tant van predicar aquells forasters, Que

tar. Però allò no era com canviar de vest1 t. El meu pr

bé, era un

~stit

t'et

mida, segur, q

no passava de

- Uateuet - vaig di l'- , m'he esborrat.

- Ara ja t'arreglaràs!
Vai¡l veu.

tir, de'SP

1.

món sen

1. mau primer

atit no er

he he sabut ,el mateix dia i al mateix te

ue dei a: "Ane

~-ots!,t

Ni l'

ni l'altre hem sa

dir B(1uells mots. Hem acabat per a pensar que els sen

ningú els ñag~s dits. l vam anar separadament als Erm
trobar

font ••• l t'ms i tot ac! que toht

s'estim

donar el prim

ttHa estat necessari beure de, la font

~eJ.s

Ermots per

urs. ceda dia a casa. Ara està guarida del tot. Patia

veia 1e meva !mat."!e en els homes Que trobava. No es re

..

!ho juro, Carbonell, sempre em pensava

'en9à
tl

que

eres tu

que som ac1, mai s'ha pensat que altres eren J

El meu ho

'havia deixat

t vagades fora d"acl. D

part del cens dels Ermots, només me n'ha a,

t sis. J

compto arribar a fer lo pau ntmèrica. Hem de tenir en
u home no li A..ln"ada l' aÜ!ua.... IU

te

:&milia. tu et creus

~ue

ai.xò es pot menj

lia ho sabia fer tot 1», rentar, t'regar,
televi,

,
o•• •aro,

cuina

r

lla e

un

per més que· t
bre visit.es

steri, c

ón o com cobrar una lletra de canvi. Ella es pensava que

ho .arreglaria tot, que cuinar era .com anar pen t1nat o no q
cuma. l ea veu

fa Del matrimoni. l

que

ning

coses com l i van dir quan es va casar, li va dir que la c
ma cama del tratrimoni, o com dues. Els pri

les conserves, pe:r--ò

8

dies de c

jo vaig suggerir que els

cc1ó, tot &1 mat11imoni va perillar. J.

i'o~ons

e

~a

D

'hi va ficar

a la cuma, però les seves activitats culinàries

tenien,

gustos de medicines d'a1:P ns de la guerro.

'n sortiré,
- El que

IlO

pre~da,

me'n sortir6 ••• !
ré jo!

me'n sorti' '

Aci ell.a segueix cuinant com els gitanos que cuinen malam
ho trobo tot bo ••• IU
" uam

fat temoora.da ala Ermots. No sé la influència de 1'a

questa t'ont el temI'
pree Jo sóc

dura. A nosaJ.tres penso que ens d

icultor. l ric. A la meVa dona la van

,nse pensar amb l'

sa

i cultura. La meVa dona era dona. de

monges, galtA t'ina 1 teló alt. L'agricultura li va caure

Les vaaues II feien por, els pollastres la posaven mrvios
xais l i produien al"

•••

- Jo no em vaip,- casar per a munyir VaqUit8.
- A casa, d'avis a néts, la jove que entraVa era la jov

atribits però amb totes 1es ob·ligaci'ons del càrrec. Com p

mas com aquest una jove que no sap fer formatges, que no v

duixe8 i que es pensa Que és pecat toca!' les mamelles de 1
l ella que no, i jo que sf. l aeri ts. De mtmyir és clar~

no n"hi havien ensenyat, però de cridarI. Viviem malament

uan venien pobres, tma llesea de pa 1 un
hi donava. Tb dia un d'aquests pobres 1

otim de ra1

va sentir, se

lltmy.
- Unes settmnes als Ermots, senyora, la convertiran Per a sortir uns dies de las

~eines

de-l.. mas, em

Ara n(' sols mun;y 18s vaques cantant sinó que

Va

seg

te tma p

ensenyats que 11 llauren el Camp Gran, 1 jo m'ho puc m
d9ssota la parra de la porta del mas. Es va tornar un
d& pagès com si port.6s milers d'hores de cava I l a ca

llavora, si ve un

pob~,

per veure si s'endevina el Q

nar aouell bon cense11 s6 li dóna ració doble ••• fi

- P.A:I',

, o l'

- Es

cosa que

-

o l'altn! - ja vaig dir jo u

va dir Atu!el ahir••• Quà ti

l jo?

¡bé m'ho va dir Anl!.el,

1xò •••

El cas era dificil. Es plant.ajava
tm consell concre't. l ni AnJi!el voli
lia rentDlcia.r ,Jo, ni, 1
ciar

8

can dels dos ••• U1 di

a

familiars i ami es

renuciar a !lIarie
oiD

ora, la noia

lan t tots tre

de

in

problema, ens va aoonseguir

lm

pobre com els d'anys e

bre com ara se'n veuen pocs. Ens havia seguit, es veu
i ens havia senti te

- Aneu als Ermots - va dir -. Allà
-

On

~a

gent hi troba l

són?

- Cerqueu-los.

ara ae! som t'e1i90s. Jo festejo els dilluns, dimecr

1 Ange1 els dimarts, dijous i dissabtes. Els diumS1ge
~ Que

jo no em portava bé? &n portR.va com la majoria.

dona plorava. l jo, corn que potser tenia l'ànima mala
cas dels

p~ors

de la meVa dona••• Ploranera de mena es

perquè ac! segueix plorant. Però ara, diu que plora d
" La sogra. era

's sogra que les altres. Hi ha sogres

de tant en tant. La meva el t'eia sempre. Era vidua, 1
li deia la nena.
- No podem dtixar

~a

mallà sola a casal - em va dir la

sortir de casar-no s.

Jo, com que aquella super-sogra sempre em deia que ai
a la. nena,

- Doncs, mira, s1 et sembla que ha de venir, oue ving
Crec que sóc tm

de~s

lÍnics ciutadans. dels quals se s

el vie.tge de noces amb la sogra. Per.ò no està, no 1 De

tractaria bé a la nena 1 es :feu posar un llit a la no
.,

I:
-

COSllB,

a d6:nnir I

Tal com ho senten.
"Visiteu els Ermots amb sogra i tot", deia lma tarja
b~r a.~

sortir al carrer al cap d'uns dies de lluna de

1bs ve1ns em van dir que :feia poc

lm

home Vestit pobr

deixat aquella tarj a a la porta de casa.

El pobre

amb gracioses reverènc:B s a tots els que li havien
missatge.

r vam venir ac!.

La sogra, és clar, Va volguer beur

l'aigua d'aquesta. font mai prou lloada••• Temps més
la :falda d'lm comam ant de tropa. Beneits Ermots
que m'han dessograt r"
"Aauesta és la

ra aue :t'eia la meva dona abans de

1.a que fa ara r..

Hi ha tres homes a la. carretera. Han sortit de

de la ciutat, fa dos dies. Van espaiats un de l'altm
eol senyor marquès el qual feia anys que no s'havia

com el dia aue sort.:! de casa perquè no el veiés ning
en9à hi ha

l~oposant

Massot i, el lluny

nar de l'anarquista Silvestre.

e8

divisa l

Passa un cotxe de

P

tre per avan9ar oani, li fa senyals perquè es pari.

preu passa de llarg. També passa de llarg quan arrib
de Massot. El senyor

marquès va mudat i el cotxe de

"Si em aegtje,íxc.m a mi ja no m'atraparan" pelll's el s
El canvi de Vida i 1es caminades

hEll

obert la gma

de 1a carretera. El cotxe de preu deixa al senyor m

d'un restaurant que hi ha prop de la carretera. uHi

pensa el senyor marquès. r fa un dinar de marquès a

reverències de-ls que el serveixen al veure'l tan mu
sot que repara :t'orces menjant assegut deasot.a

t.m

er

Silvestre din a sobre la marxa, sense aturar-se •••

Al rest.aurant hi ha conf1iQte. Amb les presses de s
sense aue e1 servei e1 veiés, el marquès s'emportà

no pot pagar tot èl dinar. Es dóna a conèixer•••

- th marquès sense quartos és igual que si no en fosI

ja sense reverències.

,nyor hoteler, és que amb aquests preus ja no hi h

ue hi arribin I
- Vostè ha demanat

lm

dinar de marquès. l el dinar ho

- Jo del dinar no me'n Queixo. Jo del Què em queixo é
""'s Que us pensèu que podem seguir al Mercat Comú amb

- Deixi' s de ptmyetes. Vostè paga () no paga? l li ava
paga no es mou d'a01.

- senyor hoteler, jo no sé si en podré fer gai res mé

a"n'el preu d'aquest, però aquest. 11 serà pagat. Jo n
tretenir, avui.

Tingui, tele:roni a oase••• aol té el

mi pel 1l1aj ordom Joan •••

L'hoteler té por d'ha'6

JO

al,at ma mi ca massa, la veu

home és de debó un senyor marquès. Va al telèfon, am
olient. Pensa que potser

mi)

l'al9&da de veu s'ha jug

pina••• Torna al oap de po ca estona amb oara de oap am
- El marquès ous vostè diu no s 'ha mogut de casa sev

que s'ha posat al. telèfon ha dit que el senyor marqu

fa dos dies a les seves habitaoions amb l'ordre de qu

bés sota cap
hi

e~erarà

co~ epte•••• !

l si vostè no paga aol hi

l'autoritat.! Esculli.

- No s'ho agafi eixi, home. l al oap i a
la que no he paga te

~a

fi és un

Yingu1 amb mi al telèfon. Vull Q

uè diré. No desoonfi1, home. Vostè tomi a demanar a
telèt'on, pregtmti si. 6s a casa del senyor marquès i
m'hi posaN jo.

Nova afluixada d'empipam'ant. a càrrec de l"hoteler. T

efectivament li diual Que .és a casa del senyor m$rqu

amb reverènci-es a tota vela, dóna l' aparell al senyor

- l Joan, res a nir..gú, res a ningÚ. Jo estic indisposa

l ara s"hi tornarà a posar aquest senyor i quedeu ert e
que l i has d I a cab ar de pagar el din sr••• Res" j o no he
ua perdre temps •••

Quan el senyer marquès surt al carrer ho toma a dir q
el temps", i que l' autostop no l i ha servi t per e res.

e'ls d08ceminadors que camin~ oeom s,Ud'hi guanyéssin

l els tres, caminant,

cam1n~t,

a.rrib¡n vora les Grans

,nyor marquès mai havia caminat tant

com aquells die

vIa J.a t'elielt.at pel mig. Es el primer de trobar un po

va vut1t. A ciutat, pensa el senyor marquès tothom va

s dificil , distingir
un senyor marquès d' tm rentador d
.

tot.s dos ven pel carrer t'ora les hores de troball supo
nyor marquès treballi.

- Sabeu si vaig bé, bon home, per anar als Ermots Cen
- Em penso Que bR fet tma m1ca tard••• però,

si, aquest

el de l'&squerra.

- He t'et moJ.t caní per arribar-hi, 1. per arribar-hi ho

Fami.liE., amics, correligionaris, negocis i si conve la

la. Pe-rQuè jo fa tres dies era marquè'8 1 me'n vaig a

citat que vaig perdre 88sentr-ne, i que m'han assegurat
als Ermots.

- Va molt mudat, senyor marquès per anar a cercar feli

..

mots.
'" .

darrera cosa que tinc és aquest vestit que porto.

tims diners Que portava no he pogut acabar de pagar un
canvio amb el vostxe. l'To vull altra
ra q ue

~igui

COS8

que ser feli9

•••

"CI aue, an 8!VB vestit estil Pobre Farena, es vesteix de

... S

d«t pob

•

cro8 m'hi t.l"obava encongi t v~stit de marquès••• Aix
n comod1 tat. Gràcies, bon home. Sóu de per aci?
- JUs pobres som del :bloc on e

_obres, P8"1Mè encara

8

trobem.. Encara no ten

tots els 110 es que hi ha pob!9

rics. Jo sóc de pertot i d'enlloc. De tant en tant pu

per a veure què fan, a cuidar la font quan ningú em ve
pe!' les sorT'eres. Es uerdria. Doni-hi la volta. T

hores d8' carni a bon pes, dues dtmes gel"m2.nes. Es el cs

senyor marques se'n va, vestit de Pobre Farena, i t

na bé, àgil,. depressa •••

Pe'ls descreients eren de mal creure les coses que ving
a vegada a.11unyat el senyor m
8canv1a't roba es tomava a veu

s, el pobI'8 amb e

Itt t de pobnt.. O

el veié l'oposant Massot.
sabau si vaig bé

r anar als Ermots Central 81

pressa?

1,

, que em va al davant i tot de cop s'h

hi h'"'

caminava fins ara.

minar m

- Oh, s' ha ml.ilat de veflt1 t.

- l quin s'ha posat?
- El. meu.

.

N'o ho entenc.

i demaneu els F.rmots Cen~r
creu
.•
hi ha gent quo/no exist.eix.

és qui hi aneu a cer

- Jo ho necessito creure. A casa hi ha mal burno!',i mf
rmots hi ha solucions. Solucions que a

fo~

mb

no sap trebar.
-

;)00 es

si creus això, canviem de vestí t 1 vèums com
•••

.epr~n~~

I, per

l'oposant Massot saltava.

se~on

Vet..rr'e c.om caminava vestit de pobre, aquest es tornava
llat de com el trobà el senyor marauès.

S'acosta, suat i amb l'ansricana sJ. brac;, l'anarqu
- No us puc donar res, pobee. Abans de sortir de casa

jornal a la dona.

- Vas als Ermots, amic?
- Com ho sabeu?

- T'ho conec amb 1.8 cal'Q.

Sabeu si hi ha camí pel mig de tanta sorra?

- sl,

n'hi ha. Tu també vols la felicitat, no? Ja és

e

- Ja s'ha d'anar a. cercar a fora ••• Hi ha dos elements

no sé Qui són i Que no he pogut aconseguir. Gambla

sat. a caminar m'a depress8 o s'han amagat pe'!"<;uè no el
- Siguin qui siguin qwm

8~U

als Ermot.s tots sereu i

vestits com .10 els teus companys de curse. Perxò camin

- Que en veneu de

~

sti ta? Si en veneu, encara que fac

depressa, no en puc comprar jo de vestits. l no en aqu

no en puc comprar ma1. Anib aquest que porto m'hi haig
anys Que visQui.

- No me 1 'has de comprar. Canviem-ne, dI! vesti t.

Jo no sé els pobres com penseu, però jo sóc anarquis

vestit ho trobo una mica. fort. Sabeu quan costen lUles
,
~
eonf'eccio, ja que al sastre de quan anave
no l'he viat
Ib

més~

A CAsa 1;1 ha cares llRrgues, sí, 1 n

els nois ni pessigar a la dona pel' a fer-la

l'fUM,

tmes calces que m'han costat tant de tenir••• l l'ameri

va encara Derquè tot el temps que puc vaig en còs de m
ls teus companys arribaran als Ermots m&e depressa

tits com jo•••

,pul

pooeu

- J,

bre encara

• ,<-¿usn

~

conve, lm

rqui&ta es

vi de v8st1 t.

perdi amb

L'anarquista Silvestre camina, vestit de pobre, com si
de vent. De tant en tant es tomba i fa

senya.~s

amic d'uns moments. t.ba de lea vegades
laire. L' amic

p8asat~er

torna

t'aci creus, oue el

ue~

xplic

resta Rturat a

nar vestit com si no

ut CE1'lvi de roba. L'anarauist
se'n

amb la

ilve,st

gueix

an~t

s mf.re 1 ve

\Testit de pob:'

1; anar(

nca:ra hi h& molta

•

oc abans d'arribar als 31'mot.s Centr
neR:Uts es troben. Hi han

,

tres

e~s

s presentacions mútues.

Si., ai,
- Però vestit així?

- Hi anava vestit fins Que ha canviat la meva roba amb
-

Igual que jo.

st pob

- l que jo ••• A vaure si

per,

qual tots hem

teix pobre, no era ro

suposo Que era el

Ui

dista da-l

,ots. O un pobrè d'avui que ja no demanen

lleSQues de

, qu

- No ho

però

anen traj os •••

uest pobre aClb el qual he oanviat

nava a anar ve.st1 t de pobre al

de molt poc d'have:r

i això Que feia pocs ~om:bant8 d'ulls que l'havia ajud
,8S

rrsves calces.

~

- En un pais Que hi hagi ma :tont com la
tot~,

i no s'ha de trobar estrany que

lm

diuen, ja

pob

arquès i que al moment es tomi a veure

~

posi
st1t de

po

parlat d' lma font •••Vostès, que hagin v1ngut., hi deuen
r·.questa font, no?

o

h':l1

vull creure. A casa hi falta quelcom, alegri

- A casa no u'hem estat mai de contents.

- Jo, bo i esseI}t marquès, només vaig conèixer la fe

tenien a dida ••• Bé, vostès van V8stits de pobres com

jo he dit que er&. marquès. Vostès són d'un gremi alt?

- Jo sóc ebenista d'ofici, i de l'oposició per resol
- Jo, d'ofiei impressor, i

- Però ara tots som

anarquista per vocació.

p(jbre~.

- Jo n'he estat sempre.

Bé, hOn2, nc m'a.vassall.1. Ja sé que jo sóc un pobn
en soo cap grau de. ser-ne si essent pobre trobo
- Jo

,J10

~a

f

l'he t.robada mai la felicitat essent pobre.

- Ni jo essent pobre i anarquista. Es més em penso q
i'~

em ve de ser pol::r e precisament I

l per Què n'er

'\

que s

- Hi vaig néixer, ja. El pare n'era 1 n'era l'avi i
Ens ve d' harènei a.

- Així. passa com

~

casa que l.'av1 era aTlarcuista i n

en sóc jo.
-

l

vontà taml:8 l i ve d'herència l'oposició?

- No, jo sóc el primer oposant de la t'amil1a. El. par

era llbera1 qt8 s'ha descobert QlB no era ser res. A
de llinatge ••• L' avi era
-

l l' 01'1c1

guàrd1a-civ1~•••

de oaI'quès, senyor marquès, en Què consi
;

- -:dri, nosaltres tenim propietats al poble, propiet
de quan els marQuesos les guanyaven a cops d'espasa.

bades en actiu, però els primers marquesos de casa e
lleona per a tenir--les. Posar-hi

~nt

a treballar en

dificil. 'l'othom creia llavor,s. "Tu, i aquests dos bou

came! 11 l tant els bous com els homes llauraven 1 tot

r-ar dret. No se'm poden discutir aquestes propietats.

- l vostè ••• vostè què hi fa en aQlJestes propietats?

- Ja fa temos que els marquesos no guanyem ni perdem co
pasa. Jo encara que a la casa pairal hi hagi espases de
sabria p&.s com fer-les anar. Sóc

Lm

marquès pacific, jo.

no puc fer treballar la gent a cops d'espasa, les m

al poble les treballen els masovers de la manera que vo
-

l qui cobra?

- Hotm, jo si no dobr6s mai no podria ser marquè s I Però

ells, i els comptes ens els fan al seu aire ••• Un any, l'

jat; l'altre, el blat s 'ha tingut de batre quan encara e

dat;enguany es van morir vaques d'una malaltia estranya
gut anyades <me hi hem tingut d'afegir.

-Però vostè té cases, negocis, diners •••
- Deu pagar molt al' Hisenda I
irin, ara no ens sent ningú. Nosaltres

f\

la nostra m

anem contra segons quins governs, i en questió de pagar

el govern que hi hagi encara. que sigui dels nostres. No

tan poc que podem. Si ho declaréssim tot ni podriem pag
er marq L8 SOS.
- Però vostè treballa?
- Això, això, treballa vostè?
- Treballar, treballar ••• jo no t'eig vuit hores com vost

ca. Faig tertúlies amb gent de mà major, assisteixo a c
ses de tota mena, que 86n les que tenen els meus diners
serveixen per a pagar

e~8

jornals quan vostès fen vagu

vellar les pèrdtl! s de les empreses qt8 fan

balan~os

def

nir diners als bare s és perillós en un temps que hi ha g
acostumat e treure d:fners dels bancs sense tenil'-n'h1.

tenir molts de diners per a portar-los als bancs en les

actuals. si en tenen pocs no els hi portin ala bancs

ja que aquella gent que en treu sense posar-n'hi dev

dels bancs unicament sinó els deJf que t.rObSl que n 'h
a treuna'n tinguent-n'hl, saben? !To és massa racil,

tès en diuen ser capitalista. Si inverteixes, que no
uà el govern ho diu, les empreses, amb la gent que

1 la Que treballa sense treballar, van de cap-girell

ners en caixes :t'oertes, al cap de l'any, sense haveI'
tro1:B

8

la meitat.

- Però ara

albi acostl.JI1arà a viure com ncDsaltres

una

- Jo, si arribo a ser feli9, si torno a veure la

m~~

U!Ïs somriures que em feia temps endarrera, potser hi

tit de pobre.
- Però en serà de debó?
- Almenys hi aniré vestit, per anar-m'hi acostumant
com vagin.

- Jo tinc por qne

e~

govern ataqui Els Ermots. Vostè

deu saber que hi han uns retrats •••

- Tots ho sabem, es veu, que hi han aquests retrats.

vern també exposar-se per ma questió de faldillac...
Oh, és que sembla

que la

q18

stió va

Sf!r

sense f'a1

- Es igual•••

No, no és igual. Si els retrats haguéssin estat fe

i dones vestides tind.rien
.. un valor. Haver-los t'ets a
vestir en tenen un altre.
- Vull Pir que no crec oue facin la bestiesa de t'er
trq>a en forma violent.
- l s1 ls. tropa int&

IV'

pel seu compte?

Això, això ••• Contra la tropa no hi podem fer res n
tres.

- En seben poques coses de la tropa, vostès. No tenim

cament, nosaltres. Estem emparentats amb gent de dalt

tropa i

avui per 4\vui no faran cap militara

bam q

A fore s'ho podrem prem re malament i qui sap al fin

s'haurien de batre·. No són pas totxo·s els nostres par

pa••• Si els poguéssim comprar aquests retrats! La nos

garia el què en demanessin. Hi hauria govern per a do

- l quin puj aria 1
1 nost1'8.

- l l'oposició?
-

l l'anarquia?

- Amice. és just que si nosaltres treiêssim el govern
ql.J!J" governéssim :fossim nosaltreD.

- No massa Ju,st, senyor na rquès. D'aquests diners que
vostès per a fer caure el govern, una

b<l'18

part són n

seus?

ns. nosaltres que t'em anar les fàbriques, que sem

vostès, sense nosaltres que pesquem llégostes i vostè
In ••••

- Perdoni, pas ara. AVui ja no en podem menjar els ma
l1agost,es •
- Tant li fa, en mengen els que

enc~ra

en poden menj a

tres les pesquem, i nosaltres fem cotxes perquè vostè
:rem vago:nsde primera perquè vostès hi vagin ben
perquè

vos.tès esmorzin

no n'hi ha. de diners
retrats p

uè

e~

..

,rap

Londres i dinin e Nova Ioric

nost~s

en els que vost.ès vo1en

govern s'espanti?

- Vel.D"an, veU'!'Bn, ací tQts anem vest.its de pobre 1 ho
sense els nostres dine ra, qui posarIa. .fàbriques, qui

.

r8s,qui faria trens, avions 1 qui pescaria llagostes

- Però com vol que marxi bé el món si nosaltres treba

- Jo el que vull saber, primer que tot, més tard es p

tres coses, és si aqueste font dels Ermots és la men
diuen. l vull
vostè no

S8

conprovRr si haven. begut d'aquesta aig

sent. marquès, jo no em sento de

~'oposic1

sent anarquista •••

Els t.res s'acosten a les muralles dels Ermots agafat

- Hi lla tres pobres

que demanen per entrar.

- Si no són n:é s que tres, i són pobre s, que passin.
•••

- Venim a beure.
--Beveu.

l els tres, que dRvant la font ja no volen dubtar, s

sotrac inicial que senti el comandant Pasqual. nAix!

pensen tots tres a cop. l ademés de pensar aim pens

CRra l' esperan,a de :reI' anar als Ermots i convertir
gera, la done. malhumorada i la de la cara llargó.
- Podem anar a cercar les dore s1

- Espereu, ara. Prec1sement avui tenim reunió genera

lmtre tant., ai voleu, podeu anar a la casa dels Ex-V
- Si aq
deSDrl

sta Rent no diu mentides, tot 6s veritat -

d'haver fet la visit.a a n' ~uel18 mena de san

.,

c¿o.

- Si, però sense rancor. l ai puc portar la dona aef

- Ja veuren la marquesa que ben conseMTadaeatà •••

Passen algunes parelles que caminen mirr-gJ}t-se als ulls
tmió. El senyor marquès no es pot estpr de dir:

- Sembla estrany que p,guin caminar mirant-se aix! ••• L

se'n sabrà avenir que me la miri d'aquesta marera..
- Hi caminArem tot s com ellAl

conviden a anar a la reuni6.

llis pAssant
- Ja ens te

n per gent de la casa. Anem-hi.

Hi ha tot l'habitatge a l'entorn de Bonjom.

- ••• 1 és el S<'ove:m Que té la paraula. Nosaltres ja l'h

nostre comandant ha dmat a conèixer la nostre pos1ci6
cia o DubJ.i·cac16 de retrate I

rl1 .ha diverses :intervencions 1 totes acaben redecJ.aran

dents. Bonjorn toma a pra~re la parauJ.a:
- Tenim ara acl dos ex-min1st1"8s.

~rIa

bo

ens d1g

QUe

contesta dels èlos ministres no és massa convincent,

ten.
- Pe"1" a mi és cem si no n 'hi hagués, de govern.
- Sóc de la mateixa op in1ó.
- Però quan vostès eren ministres, què en de
- Ens va
veieu

q~

dele~r

a nosaJ.tres per a veure què

e~

gove

s podIa

hem :ret I

Intervé el comandant Pasqual.

l govern no tlt a1tra camI que afluixar. l en el m1
dirigir al senyor president vaig acabar dient que jo i
.,

al costat vostre. Visquen Els Ermots! Visca la :indepen
~l

senyor marquès fa gestos de voler dir algtms cosa.

- Jo :t'a tres dies era marquès, marquès de dretes. Les

volien i segur que encara ho volen, adquirir,sen. dem

ixòés, amb un xec en blanc, aquests retra.ts que tant

estan donant al govern. I é8 cue les meves dretes ho f

diners. Amb diners han t'et fer vagues, trFnifestacions,
~va81~

.""nts,

de cap1taJ.s, de

~ent,

de medalles. Jo, s

la veritat, quan vaig saber que ac! hi

hav~a

aquesta f

m' ho vaig Jugar tot, audstats, f'am11iP., propietats i c
per

8

venir. l ara que us he vist, que he begut la vos

nldrquès d'abans de la guerra no m'haur1a de dominar el
tic aguantant de t'er moure el

colJ~ de

la IDb esque rre

la mà dreta, però, al m6n de :fora i al govern, mireu!

- Ac! passen coses de I!1B.l comprendre pels no :inicia.ts.

ou pra.cticants de temps ho deveu trobar normal, si tro
tma

I"Cnt

ns dongui J.a. felicitat

qU9

teniu. Jo,

eql..ESt,

acaba de parle.r no sé si ho erG. o no ho era de marquès
tot el cami q1..8 l'he eeguit hi anava vestit. Tb pobre

oaat el vestit de marquès, i la cosa portentosa éa qu

ateix pobre m'ha trobat a mi tornava a anar vestit de

vestit amb la meva roba i aquest company meu que és an
trobat novament vestit de pobre. Davant d'això, Begur

font té ls t'atIIêL ben gu[',~veda. Jo sóc de l'oposici6, am

ci de l'oposició és anar contra el govern. Jo no sé le

han d'anar, però podeu coaptar amb l'opoisic1ó. Jo m'e

'ansar le vostra posi e1ó al Congrés, ei me! hi tomo

trats a la mà si voleu, com és un R'ovem
nfator'!

•••

Silvestre demana també per a dir qt1atre paraules.

- Jo, j6 ho ha dit el meu'company, 96c anarquista. l u

la veritat. Es veritat Que tm home vestit de po

sat bescanviar de roba. Amb mi no hi deu:rà haver guany

amb les calces ja que amb tants sargits que hi haviE t
bla~n

brodedes. l just després

ens hem dit.

u, ja tornav

d'hp.~ ~S.

poset la me

,nar vestit d

er

u què 6s l' anarquia, els que he

trobar. L'ls que no s

sempr

i al det"ora, ja ho

nse haver estat

l

SOl.1

sen

:reu si n'és de bon i ca l' anerquia. La co

narquiste et.

ha'\8 r-te'n de fer per

~or,a

quan

ltro que no té res. Jo sóc un

VêUS

que hi ha gent c

arquis

honeS;, , que

de vuit hores Que no m'arriben enlloc, Que tinc mal v

ho segui It essent tan

encara tinc de se'l' anarQuista•
.i hagin cl.asses •••

- Amic, acl no n'hi ha de claases. Ací tots hi som pe
cosa.

ix! ac! jo no

se~'

ui eta?

ràs un anarquista independen t.
, axò vol·w parlar, d'aquesta independènc:i a.
nar cont.ra un

no ho vol. Nosaltres no en v

~Ove!'n

vern, ni volem propietats p:r-i

ui seran

- Doncs d

rin

co

J.es.

s, ni volem rea- ••
nuen maneu vosaltres

jo era un anarquista honest.. Nosa

- Ja he dit q

L'estet ens t'a nosa, i l'Estat es ga<Jta molt$ diners
. . . od8n serv.ir pe r a canonej er-nos a nasaltre

si passe

de l'é!Darquia. l nosaltres no en tenim de ca.nora, no p

tenir sinó perquè sabem que un canó costo rool:ts quarto
quietes no en tenim•••
- Vol dir alí!ú

CJ uelcom

Cap resposta.

m.é s?
~

rmotans - comene Bonjom -: Noméa tenim una riquesa

da peT un món on molts l'han perduda: la felicitat. So
aoro rics de·

ot donar a

'en t,

.b

licitat.
DOC~t

tenim un

n'els que 'hi e

el perill

r que tothom sigui f'e1i9.

ont t però ac.uesta

h.

hi ha volR

cabés. Es veu qu
l'io to

Inen

llesa, no tothom pinta bé, ni tothom porta ulleres.

per a cada cosa. Els primers tenors de cada activit

nosaltrew se'ns ha fet primers tenors de la felicit
l'hem guanyada aquesta :felicitat que tenim 1 no la

això ens hem declarat independents. Jo conec la his

Sé que el Pobre Farena 'fa molts anys :fundà Els Enno
nant la felicitat que no havia trobat a :t'ora, a la

hi portà. l ell no ha deixat d' :1nfJ.u1r en la nostra

estat present enCara que no l'hag1m v'ist mai. Un po
tma font normal en font de :fel i citat 6s

lm

pobre ex

e'Cplicar bons acabaments de drames que d' altra mane
~licació. La

nostra font la va fer ell, que no pogu

què en :fossin els pocs que vingu{tss1n al Territori.

amb les condicions Que hi havien ac! per a trobar l

rits, serien pocs els que hi vindrien•••Ja ho heu v

més gent de la que ens pen sem que ho deixaria tot p

pau, per a retrobar la :felicitat nomlts coneguda a m
Ermots •••Ha estat el Pobre Farens qui ha guiat les

qui no ha parat :t'ins que m'ha fet aconseguir retrat
nistres,i senyors de quatre minyones/als quals mai

tar de J.a manera que ho vaig fer. Degut a n'aquesta

del nostre benefactor nacional, avui som un poble l

tra llibertat està garantida pels retrats que em pe

Pobre Farens. Ermotans: Visca la República dels El"l

..
Just quan Bonjorn preparava

lm

bon carregament de v

lm

dels· sergents q l.B es

- La tropa t I - digté algÚ •

.1:.11

ser~ent

major Bonaplata,

pagat, al veure que passaven dies i que el comanda

nava, digué que havia estat raptat als Ermots, 1 pe

ció de 111berar un comamant li podria signiticar t

rita de

R'uer'Y'P,

o almenys un

te l' 8Asalt i conq\:8 sta del

ugment de sou, va dispo
e::rritori •••

Som amb el govern. En el consell hi ha dos cadirons b
- Què més hi ha?

Bé, be volgut deixar enllestit l'or

a tefnir wmps 1 per no ser interromputs amb l'a:r'er d

nou arer dels Ermots. D'em n'ha de sortir una soluci
tirem nosaltres, perquè mirin:

_

e~

senyor president fa passar de mà en mà la darrer

t!' Bonjorn: ma fotografia del cQfIJandant Pasqua1 amb
que 11 Itiu a la t'alda.

- No, si en parlem gaire vegades uSs acabarem anant-h
lloc I
-

l ara, esperint-sel

.. ~s retrats?

.ro de por de ser retrataD

segons a

em moc de casa•••

8coltin, escoltin ••• Una carta del comandant ••• t1Sen

Això s'ha de veure. sentir-ne a parlar, encara que se
dóna

una ideH, ni aproximada, del lloc i les seves c

Els que no creuen amb les coses que només passen de t

d'una manera :Incomprensible per 1b majoria per més co

tin dels Ermots, no se les creuran. Els materialistes
la f'e1icitat quedaran

igual al sentir contar les me

gent d'acl. S'ha de creure amb la f'elici. tat per a. ve

rac1adament ara ¡ j és tot donat, tot ple, no s'hi ca
nir ateus a convéncer-se. El que creu en bruixes, hi

seves actuacions, ela seus viatges,. lea seves transfo

eus gustos i els seus capricis. l el que creu amb el
li discutiu que t'an ballar la taula, ni que
gles contesti

lm

questionari sobre amistats

tm

esper

que port

festeja com abans a Julieta, a aui deixà en realit

casso, o qui guan¡r¡rrà les eleccions italianes. Don
creiem fimb la font de 1e Qual

p~rlàvem

nuan.jo no

font existeix i Q'li en beu aigua, beu oli. l jo, s

treballant amb diplomàcia, que vol dir per un home
desarmat, hp. begut aigua, i oli.

Aque et a foto no

prova de com retrata el que va retratar el govern
però és el resultat d'haver encarregat una missió

ue més bé manej a el sabre del pais, sense sabre.

dent, estic disposat a tot en defensa de la felici
J~

sé

que em falta la prova definitiva, que és fer

ta. Si ella beu d'aquesta font i no crida, ni vost
ni el

~overn,

ni ningú podrà negar la realitat. Jo

respectaria la independència. Si no la respecta, e

pectat serà el govern ja que Els Ermots e sten disp
rada mondié:Ü. d'aquells retrats que vostè coneix, i
tit en la tresoseria del Territori. D'altra part,

ta independència la defensaré amb la tropa que esp

ralles. l si el 'tovern en fE:;¡ vemir d'altre de trop
rrltori hi ha una bandera

que representa un pals

contra la tropa que vostè podria enviar. Totes les
quest. pais us ha fet, no passen coll avall. Allò

la Rent qn8 el mala és tractar-vos a canonades enl
-TO hi

vA~i

ba:rroel", senyor president, amb els Ermo

potser es pugui obtenir \m p8rm1s de tant en tant

fer temporada gent amb la qual vosts t1ngui compro

amb conflictes matrimonials estigui fotuda de debó

L'Ioni d'aquests al bon esmi li donaria, senyor pres

que no li donarà mai cap decret. l ja qua pot.aer d
passaré

la vida

en un lloc distint del seu, pens

dent,

apujar el sou dels sergents'. :b sergent

po

gonitzar fins i tot un cop d'Estat. Visca la Tropa!
Cent raJ5t "

- Què els sembla1
- Carai •••

- Tot el què vulgu1n, però jo èntene que val més ap
p

1ant de la vê:iga de n:e stre •••
sortir la

No torni

Vasl8

de mestres, home! H

haviem de debatre, el tema dels Ermots i prou. De la

m narlar a cadp. consellí ja qtE és una vega

en p
mai.

~;o

em penso que no la volen acabar ni &ls mes

diants, ni nosal.tresJ

oue f

tmanes çue tinc els nois a casa gens

-Ja hi aniran, home, ja hi aniran. Hi ha molta gent

tures a casa.

~s

tma vaga en la qllal hem d'estar a

proposició nosaltres I segur que ni mestres ni de
l ara no podem pas dir

tre te set criatures s

V

(~ue,{8rreglarem aquesta

vegad

sa sense anar al col.1egi .

podrà parlar tot l'any d'aquesta vaga••• I els semb
munt l,

guin el que poso

ulú és que Els Ermots,

ten dos ministres i un comandant.

- Si s'han ouedat als Ermots, és que
i que té l,
podem

Cr8tn'9

ue1la font q

ropietats que diuen. l jo la cosa que
això.

.•

-'"'srt1cularment s'hi pot creure. Corn
- Doncs què pen

El

govern, no.

fer el govern

Jo encara no em dóno. Per a mi tot 6s una jugada

sols tenen 1

joria del govern aparellada com seb

tenen un repres8ntant de la tropa q

fins ara esta

l jo abans de jugar-me cap més ministre i cap més c

fe,.. una p'regtmta

consell. Què se' n sap, però b

Aició?

- r"iri, si l'oposició vol dir anar contra el gove

hi va l'esquerra i part del cent.re ••• Hi ha gent q

s co

lls v.olen, ple

n. no ténen esperit de

- Tot això .ia ho sabia. De les personalitat.s que

vull rar si sabem coses. No les inventem, eh? Les
no en sabem cap val més que
-

Qufn~s

call~l1"

coses vol dir, senyor president?

- Coses, com les que la gent ens e.tribuirà si arr
ja maleita retrats!

- Deaaber-ho no ho sé, però no deuen

estar p

PtlS

- No ho sabem, vaja. Ho hem de auposar •.• Ea que j

la voldria tornar amb una altra jugooa politica ••

q:.1e no $81tres tenim a l' oposició retrateda com e1
l :rotèJiitra.:f' dels

sa.Lt

Hi haurà qui es

hi hagi algú que tremoli, no ho s

pot succeir
-

mota?

debó,

no intentem tenir-los

l pe,..

ues

- L'oposició esquerra-esquerra i dreta-dreta ja s

.t,

nt de le tercera edat

'-lI

costa supos

teniments v8:',"'iats fora de caSa.

- 51, si poguéssim fer una contra-ofensiva

~otog

vac!ó.

corren en còs de mànp-gues i se

- Jo d'?quest8
que hi ha
com

el

a massa coses a fEtr per a sorprendre

ue va

se~

ai Re saben aq

reproduit el govern, q's són l

coses. Un home Que fa dis

1's popular, agafa prestigi, i les

de

a1gln a, amb la gent de prestigi s'hi tornen bog

m

pOqUi

coses de la vida privada

de la g

- Ja hem fet quelcom per a saber-ne ••• però com que e

dent vol coses concretes ••• Vam seguir, millor dit, v

gú més ben dotat que aquelles terceres edats que dei
t~ctiu8

privats •••

alament. Molts detectius privats es veu totseguit

pre actuen llegint tm diari. MoAta gent ho sap, sobr
sa que és vigilada i es malfia sempre que passa pel
oue llegeix lm diari. Han de canviar

e~s

sistemes, a

privats.

- senyor presiden t, si volem saber segon s q ulnes co s
tillar. Sense emb!.lts, si algÚ ha de fer

dir a

Lm

ha

hauria de dir, només és tma dona que ho pot consegu

pa sigui més coses podrà aconseguir, i quan m's muda

Després ja es desmudarà. Ara, tot això vol dir xalet
llocs distints, 1 abrics de pells.
- Vostè parla d'abrics de pells. Ja sap què val

lm

a

- Encara no sóc president, senyor president•••
- No

8S

tracta de no pagar-lo un abric de pells si l

porti la que dugui l'abric ho val.

s cua no serien únicament els abrics de pells qUl!t

ar••• Seria tma operació cara.Xalets, servei, abrics
rien de ser dones especials capaces de portar
de l'oposició, on ella volg~s i

bra.

deixa:r~Be

t.m

horn

:fotograf

..

- A le. llista de despeses s'hi ha descuidat les del

ministre.

Just, 1.- del fotògraf, que no seriep,. pas petites t.
-

~,

si vostè proposa una solució per què hi po sa v

trebancs?!

- No hi poso entrebancs, jo proposo una a:>luc1ó, p
piga que és una solució care.
Si ec! tots podem dir coses- •• ?

Vostè sempre :fa aquest prel.ud1, carai I Ac! tothom
vulgui.

Es fora d'ac! que segons què no es pot di

sabrem de ser

~ ministres!

- Doncs si es pot dir tot jo tinc de dir que amb a
hi tinc massa conf'ian9a, potser

perquè no en tinc

ho sé. Però si aquestes dones treballen pels abric

l'oposició les pot fer treballar per a ell, i llav

- Doncs si no som capassos de tMUI'9 retrats de co

ció canprom1ssat amb faldilles, potser haurem de p
mots s 19u1n independent 8.

- Podr1a ser una independència, com ho dim jo, qu
p~nlll

però que no ho escampin.

- Suposem, suposem-ho només, que el govern faci ve

res d'aquesta independència. Nosaltres, com que no

la. podem treure. N'o són com les autonom1es,les ind

sabEID. Les autonomies es dónen-, si es vol, i una v

es vol es tomen a treure. l els retrats, una vega
independència dels Ermots, què?

Qui ens garanteix

c<>pies ant> aIgwa caixa forta d'un bmc sui.?

- Jo, ho he dit a~ ministre ValentJ.' pel csmi, seri
hi tots als ·Ermots. A veure que e' acJ.arir1a!

- Vostè, ministre Tomàs ~o deu estar massa bé a ca
e~s atl~ibllts

de la font són o no són veritat. l jo

em jugo cap més ministre ni cap més comandant.
- Vostè, senyor president, com tots,- vol i dol.
- Jo el què VUll ••• mmoment (un senyor vestit de
president de'l consell n'hi dóna
.ent sense saber

lm.

EJ. senyor pres'

què fer, ni què dir. sembla, en

gun 0019 seus ministres quan s'espera que digui quelc
nistres, això po~ser la fi de tot •••
Passa de ministre en ministre
"E~

comandant PasqllliJ. ha estat

lm

missatge del sergent

segestrat~

Assaltem

E~

trals. Ara el comandant sóc jo i l'assalt es farà a l
de la manera

. s'han de fer"

- El comandant Pe.squb.l ja m'bo va dir que els s8vgent

S1 aquest home agafa Els Ermots 1 els retrats, encara
,

.

sortir. s1 agafa Els Ermots i no agafa els retrats, e
tot el món ens poden veu", sense

lces.

- senyor president, a casa, de fa uns dies, seapre te
a punt•••

ls darrers acontetxements dels Ermots ja sortire

Els de l'oposició, deien que l'esquerra hi tenia un m

tori produit per la intervenció armada del govern.

ls de l'ultra dreta ecusaven també a la determinació

la desapar1e1ó del senyor marquès., i al veure que to

comptes l'anarquia feu una pintada exigint, la tomada
La premsa governamental s'afanya

dir que amb les co

i per a vo1guer-les arreglar', el govern se n 'ha ret d

un comandant.

periodista de la premsa ne lItrel feu un reportatge

darrers mamen ta de la batalla dels Ermots, però quins

..

gut ser comprovats. El repo:rta tge era més o menys aix

" ••• i la gent defensava la seva independència de la ú
ho podia ter: somrient i de bracet. D'aqtl:lsta manera

pa que

avan~.

A quatre passes la tropa a' atura.

El

naplata diu:

- Defenseu-vos r No podem dispa:rar damunt la gent inde

l el serge:rt

scopetes al davant

major fa dei

saven somrient.

- Defensen-vos, ara I - toma a dir.
l

~es

parelles s

ixen defensant-se amb somriu

s llocs 1 e8 veu Que hi deu

Hi ha tropa en di ve

t81lta por feien al comam anr D8l"Ouè se senten ak

. ~i el periodista hagu6s estat a.bans als Ermots ha

comen: ant PasquaJ.. i al fanós :fotograf Bonjorn que
i una bandera ,xtl"~mgara
1 màauina M retrat.ar/precedits pel Pobre Farena

.t dos del

us vestits de pobre •

istre Fortunat

9S

1 davant de la trop

pos

rendiré vestít de mlni,st nt I - diu.

Tot l'habitatge es dirigeix csmi de la font. La t

i no pot. Hauria de disparar i el sergent major B

tirar si . no

<r::>

men,a
l'enemic.
.
tropa! - s

- Feu be

nt -.

Si

tres.

- A destruir la fontl - crida
!ten mês trets, i en

Bonanlat~.

uest moment el corresp

camp.
Impre hi ha

t.m8

bala perduia - va murmurar Qu

contra corren t.

Ac! s'acaba el relat d'aquell enrao: et corre
el serg
Sembla que hi hagué poques baixes ja qu
.•
ls Ermot
va fer presoner 8 gairebi tot el cen
vegada, segons el sergent, que

tUl

ofi cia! 8ubalt

ners. Ja, tot e1 que se'n digué desp~s ea e

t

gent aue se' n fa creu••••
ui diu que part de la tropa arribà

Hi

ravellos

i que el sergent e8 ve16 obligat. a di

ue es passaren a l'enemic, i que quan la tropa a
1$i font, aquesta havia desaparegut. En el lloc de

un pobre que dig¡6 a la trop~ que e1.1 de 1.a font n

en sabia res ningú. També havien desaparegut els-e
edifici de
l ja

v~ra

de~s

la :t'et} 't••••

Ermots se'n t.omaren a dir les oose

creure, 1 se n re ren centalles 1 llegendes les qu
7

proval' que no haguéssul succeiií. Es diu que pels s

les Grana Sorreres, el sergent. maj or Bonaplata pe

al rétrater Bonj om i qt'8 no l'acaba d' atrr:tpar ma
e~tà

a punt d' agafar-lo, es pres'enta

- Ha anat cap

~

el Pobre Fe

la dreta, se,rgent I

- BonJom s'escapa cap a l'esquerra•••
l ouen un nét

demaru~

més contes a l'àv;la, hi h

en saben ser, i:
- ... i aouell sergant major, Que

tit vennell, seguia i seguia a

8S
tUl

deia Bonaplata
retratista amb

que portava uns retrats que tenien més valor que
- l de qui eren aquesta retrata.
- Del govern.
- l Què

'9

lm ~ovem,

àvia?

- tha colla de senyors com els altres que els fan
són com els altres.

..

- l qtè hi havia a n'aquells retrats?

- El govern sense bandoles••••Doncs vet-acl que e

ue :fuig,! fugint fugint se'n puja a una mmtany

.ta, 1 el sergent vestit de vermell, al darrera •

al veure a UB el ser2'9nt ja és molt prop d'ell, el

cim de la mtmtan:va es 11en98 a l'espai, i el sera

els dos

converte1

en dos petits plmetes men6ra.

Què són paletes, àvia?
- No, paletes, planetes.

l què són els planetes, doncs?
o'lt emtmt, molt atnmt, que nomé. hi v

1cars ?
prop del cel•••• Don es volten 1
nt

~st1't

de v

ell o

t, de noI' de ve

vegada s'aco

, s aconseguít

firmament tots aquells ratrats del govern sense b

ixen en una minúsc

la

nebulosa.

buloses, àvia?

- Què

- thes cos

unt, tar/altt38 com el preu del. pelargan

- Ai:x1, Etm, puj

una criatura val molta diners.

- S1 fa bondat i creu, com tú, en carp. és barata. l a la p
lm

fua •••

versi 6

Si aau

ués estar certa, el govern podr

i desgovernar tranquil, ja que n~ptls telescopis més pote

est.a t possible
tratas

Del"

dist1~ir

b!tn bé les cares dels protagoni

Bonjorn en ela ptmwta 11tlninosos de la minús

El govern,

ro,

desconeix el cort e de la vella, i go

cupat. El minisir e d

rf, aproritant el rebomoori de
.r

vol :fe'!' un balne
:1 gr

•

,

tant li

rà l'aigua de la felicitat

Però el be.1nea!i. no

e~

On la :t'ont havia fet fell

venia la primavera :feia flor

anava aJ.e Ermots enyo.rant

:t.

rera, l' omplen

però

~, aigua

no JA poguéren detectar ni els

s af

pals ni els que es feren venir de fora •••

l el gt)vem, com que segeuix amb aquella temuda. esp
dels retrats penjada. d' tm fil que es pot trencar a

t'a mans 1 màneJnles per a ternir cort, ent a tothom •••

s'obren a les nou, a les guixetes hi han

~es

noies

pals que diuen si, senyor, a n'els que hi van a con
p~r
Q'18

o a cobrar.

E~s

promet, i ben promès, Que es d

la gent demani, es promet apujar els sous als

D

bai:xen determinats :Impostos, es dónen moratòries •••
rribà a dir a

lm

ciutadà oue deia que no li venia

- Ja ho trobarem•••
cap decret s'hi veu l'apartat de les sancions si

""ls diaris del govern antmcien audiències i més aud
posició encara

q~

l'oposició no en sàpiga res•••

as primeres edats segueixen veien"t-se sense fei
ciutats. Els que poden, esperant que el govern els

p""omeea, venen diaris. S'han epujat i en venen pocs

general, els compra ja cada dissabte. A mida que es

les compres es faran més separades. El compraran ca

preu segueix ptljant, es compraran més de tard en ta

nistre de cultura no es deixaran de comprar del tot
in. l'olt serà Que per Nadal,

lm

<x>p cada any no se

ls que no poden viure de vendre diaris, fan les co

les primeres edats: s'associen a manifestacions, fa

des, sopen de la manera q1:J! poden ••• Sort que no s
t~ats

del retratista BonJornl

1 Pobre Farena ha estat vist en diversos llocs

s prohibit. No es volen POb!'98 públics. Ve massa gen

a fora es podria dir que el pafs és un pais de pobres

com Que sempre van als mateixos llocs que s'han fet e

ells diuen, quan arriben a llurs pailes, que aquell

rics. El Pobre Farena, però, diu que no es deixa capta
massa pobres 1 captar1a tothom. Es passej a solitari,
v"lst1t d'abans perquè de fa

lm

temps no es pot anar v

i Quan sent algÚ qUllt es plany perquè no troba la feli

- Si de deb6 voleu la felicitat, mentalitzeu-vos-en i
&vent de l'aigua que tingueu més a. la vora - diu.

etembns del 78
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