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llibre té,

millor dit, voldria tenir un objecte, una :finali-

tat, una missió: encomanar

ganes a la gent de saltr coses de la His-

tòria del Pals. Es voldri.a que :t'os una mena de convit. adre98t a n'els
que no n' han pogut saber resi pe 'l"què en vulguin saber quelcom i ho
vagin

41i-¡7~

&

saber, naturalment"

a les històries de debó. Durant molts

degut a la manera com :tEm anat guarnits, la gent no ha estat per a

històries. La febre, l'au:tment, sembla que va passant ma mica i po't. ser es va apropant el moment perquè s'em enyi o es torni a ensenyar
aquella Història a les escoles i centres del saber. I, sol:retot, a
la mainada. Anys a venir si la ma1nooa ja ha sabut les coses que ara
no ha pogut ssbftr, hi haurà molt de guanyat. Els gran's... doncs els
grans que no se 'n donguin vergonya d'aprendre-la aquella Història,
que mai se'n serà prou de gran per a saber qui era Felip V i què va
fer amb el Pats
Durant segles la História fou comparable a la més pintada. M's encara, hi ha hagut al llarg d'aquesta Història, reis, legisladors,
capitans, almiralls, bisbes, poetes i gent de baix que no bEll estat
segons de ningÚ.

sl,

la nostra Història és ma Història trista

perquè hen perdut sempre, però 6s la nostra. No en tenim d'altra.
A Casp ens

VEr)

t'otnJ, i el 1?14, ref'ot:re. A Casp

.

sembla que feu trarrpa i Va sortir

Lm

lm

pl:pa aragonès

rei per un altra. El 1?14 les

tropes castellanes aliades amb ]ss t'ranceses ens esborraren del mapa. Tot perdut? A canonades, si. Ara •••
urant anys, s'exigia. Després ja s'hagué de demanar.
Durant anys, el Pais es feia les seves lleis. Després s'havien d'acatar lleis generals.
1Jrant anys, ens les teniem amb els propis reis. Després ens han fet

II

llengotes i no les hem pogudes tornar.

Tot perdut, tot perdut••• és diT' molt, perquè quan ho semblava tot
perdut els poetes, ja' veuen, els p{jetea que ací no h€l1 estat mai
massa b?n vistos, :feren el mi racJ.e. Es clar que hi havia algÚ qu
no era afeccionat als .,. !'808 que possibilità el miracle dels alexan-

drins de l'Oda a la Pàtria. D'aquest

algÚ

se'n diu l'ànima del po-

ble amb la qual Iee c8tlonooes no hi valen. l anb el miracle.. - si
éls miraele.s no :tesa·in .coses portent.oses ja no serien miracles-,
es passà del no-res a tenir de nou una C"J8neralitat la qual, com la
d'abms¡es perdé a canomde1iJ. Però el foc ja s'havia revifat. Un
exèrcit no militar de poetes i eseriptors recul.len l'al9sda de te-

l.ó de l'Oda i no paren. De momen t són pocs eJ.s que els escolten ,però

la :feina d'eUs amb ~a ban dera de la Renai;xen98 ja és imparable.

Ho ha vist tothom. Ells han salvat la J.lenmta. Mai els lloarem proul
l1St

el Fais mig parlava amb el parlar del pape!' segellat, els nos-

tres homes di! lletres no defallien per a coneeMe r la llengua de
sempre, no· defallien perquè el Pais

po~s

sega1r dient g1ragola

de bruc, d'ma giragola de bruc, fetge, del fetge, cuixa d'una
cuixa, pardal d"un pardal, blflt del blat,comal d'tm comal, 1 lladJ'8 d' un lladr'tJ •••

Això és el que voldria el llibre.. Fe!' fe,r memòria, repassar :t'ets,
act1t.oo8, decisions••• Ara bé, no es tracta de planes i planes amb
,-

noms dé r&i8 1 llurs ascendents i descendents, de batalles, generaJs

setges i pactes.

Els fets hi són només e,punt.ats perquè puguin ve-

nir ganes de saber-ne més coses a les històriea-histàries. Perqu"

es pugui reposar ma es'tona a 12. puJada de lle'tres, hi hem posat
\mes planes sense malicia perquè llegint la gent no hsgi de patit'
tant i que res tenen a veuré amb els :t'ets CIt,dals de la Història
veritable.

III
:~ls fets històrics que voldrlem fer repassar ban estat tre1B, com-

primits, dfhistoY'i.adors diversos, antics i moderns. Hi ha historia-

dors que reJnyen un :fet i no passen d~aquí.. Altres, ja en treuen consequències dels :fets ressenyats, i segons ~'estat del :fetge o de butrxaca, ain surten les històries. Aquest darrer estat és molt interes
s~t

tenir-lo en compte ja Que darreramEm t

et 'han

fet f!lol tes hi stòries

per encàrreg. Aquèst darrer temps per a dinal' rnòdicammt i estrenar
't en tant, s'han

al

s dim-.va

tin~ut

de fe'

i s'hi estrenaven calces, no s'la gu6ssin

'et n:j. dit.
"'--~ment.

oc hi ha

$8a hi storiadors neutrals. Jü s'ha vist

I

històri

omes

•

corr~

tes pels histori adors dels

que haVien guanyat. Per a l'historiador bandis'ta quan l'enanic fa
baixes a gent dél

AU

bàndol" és un asssss!. Quan la gent del seu

bàndols fa beixes als altres és
bai:xes~a. Un r

el' els

alt~

duc d'Oliv
toriadors
dlmIéssÍT' 1.

que ha donat

i

llib~!·t,ats

PUW~

heroi, i és més heroi quantes més

ei determinat és un bon rei per a uns 1 un mal re1
• Ju'me d'urg911, Vemtallat, el Comte Amau, el comte

s, Felip V, el senyor Dato o

DOll

Man uel Asañ a ten,Sl h1 Er

o 1 cou tra. Es una pena, però és així. Si e1.s diaris
'eritat :farien la història 8u'tèntica, però devegades
Asen anys

ls di

tul

senS&'

acostar-s'hi a la veritat, propietat

ol ts disgustos, multes, per.ediments, rectificacions
amb ferma'! ça•

.

,alsevoJ. la diu la. veritat! 'Potser es

anar dient a poc a poc. Tampoc aniria massa bé que se'ns di-

las de cop. Ens podria reprendre. Quedem que 68 um mica dif1cil
trobar ]., historiador neutral. 318 hi storiadors del bàndol que ha

perdut han tingut de fe!' les històries a
se

11' han

f'O:T'Q.

l les històries tam-

ressentit, tatn'¿ ~ .

uan les històrias no són fetes per hist.oriadors "in situ", surt

IV

la llegenda, e,ntenent per llegenda sUO no demostrat o
1~8lgrat

trable d"una manera real.

nQ

demo

això, les lJ.egendes tenen

lm

ori-

gen que no és del tot 1nt entat, hi ha aJg un s cosa certa q ne el temps
potser modifica però que surt d'ml t'onanent cert, que se suposa
cert, i que hi ha qui, deimntrse de suposicions; el creu cert el
fet i, el que és més important¡és Que el vol aNura cert. l si una
llegenda ha originat un anor, un etü't8, ha encès tma fe, ha mantJ.ngut ma vocació t don es beneida la 11egeni a com di u algú del 11ib
parlant de l'origen de les Quat.!'e

OOM'e8

de la bandera del Pe.1s.Anb

pQrd6 dels erudits, o sense.
"~ueda

per

fet dit per

8

parlar, la malers de contttr les hlstòr:fe s. Un mateix

tUl

autor o p el"

lm

al tr. no sembla

'e~ r..l ateix

fet. Hi ha

gent que escrivint his'tòrie s sembla que presideixi un f'tmeral ••. Es
clar que les bistòries són coses molt eer1oses_,.,.Al'a, a

l~hora

d'

eritre, històries o no, t.othom,es.criu com pot. Ac! s'ha pretès, e-scriure sense ganes de fer mal a. ningÚ, a 1.a palaf'rugellere 8., apun-

tant, com hem dit, les coses transcendllnts enmig de leaintranscendents. Acabmt: Hem fet, com sempre, el que

h~

pogut, una miea

barroerament t.al vegooa, amb el propòsit de què la gent segueixi

tomant-nos' el bon dia com si no hagués p seent

.

,J;~•

A la llinda de la porte forana hi h~ué molt temps escut de pedra, senyal de què els que bestiren el casal eren del bra9 de la noblesa, de la l!à Major, vaja. L'escut era el reconeixement per batalles guanrd.des al servei del Tei nostre senyor de torn.

A

més a més

de l'escut, el rei nostre senyor quan les batalles acabaven bé amb

la intervenció del senyor del casal, que :t'ou un guerrer can no

en

eorrien, :feia. donació, als guanyadors, de terres i castells amb la
gent que hi vivien. Les propietats del senyor del casal guanyades
a cops d'espesa arribaren a 'sser notables. S'hi guanyava la Vida

ell, :t'ent batalle a. No ,sabia 'ter altra coea.
- Ib aquest món -solla dir el senyor-, totbom se la guanya com pot,

la vida. Hi be gent que ho -ta cantant, guarint nlilaltí.es,
catedrals, convertint

~idels

al~ant

o venEllt cavails. Jo me la guanyo

copa d'espasa.
•••

- Ara hem d'anar contra el comte d'Empúries!

Feia poc que l'anar-hi a 'teNor, del comte d'Empúries, li havia vQlgut noves entrades de terres i castells. Ara s'bi aniria en contra,
del comte. mra

lm

acte de servei en benet'ic1 de l'economia del casal•

.

Alguoa vegada, segons deia ell poques, el senyor en perdé alguns

de batalla, i el guanyador, li disminu! el patrimoni. Reeuper8I'-lo
era questió de nous combats i prou.

De tota manera ell podia haver

perdut alguna batalla, però el seu prestigi

88

IlBntenia sempre Ja

qte ell batallava amb la mate 1%a afecció quan guanyava com quan per-

di.a. O sigui que, perdent 1 tot ell demostrava que eran

dor nat, considerable, indiscutible 1 consideradiss1m.

tal

batalla-

2

- Uillun!' tenim be.talle! -:recordava al

84!U

administrador-. I, si

guanyem••'.
- Doncs, Caixa a Batalla - responia l'administracbr.

Això d~à anys 1 anys ja q te la e batalle s

9S

pot dir que e,:,en la

única cosa que es t"eia pert.ot arreu., No s'entAtn com no se'n cansés
la gent de

-re'" batalles, però era a1x!. AlgÚ,

ent~e

guerra i guerra,

treballava la terra. Perquè no -ros dit. l al senyor, la t'ama i reputació Que agat'à t'ent baixes pel món, el seguiren en qualsevulga co-

8a qtlt :t'e8, pensés o digués. Era
bretot del seu

bra~

lm

home que sentia pocs retops, so-

en avall.

- No, aqui n'hi -rarem set, de t'inestrasl - deia a l'obrer major.
l l'obrer m9\) or acceptava la xibra :tent reverències. Ell sabla

QUIt

al seu senyor era incontradible. l TIltnys el contradigué ell en ques-

tió de t'ine_etN8 que al eap i la :fi no li V8D:1a de :finestra més o
t'inestra menys.
T.b dis, que tot arriba en aquest

mm -

el gall d'un tenor, un :t'als

cop de pinzell d'un pintor, la pèrdua de diÒp;tries d' lm astrònom, o
una manca de divises per un mal estiu-, el. senyor. li .:t'allà. el cop
d'espasa i

eomen~à

a trobar, en noves intervencions, que la llalCJs

li pesava cada vegada méa. Fins llavors, batallejar haV1t:-. estat la
raó de la seva vida, lfl 'Única raó, j,a que en el seu temps es podia
~ ,"',

'

I

i

:t'er at'mea a :t'avor o en cont:ra d' 1..1'1 decret reial, per una questió de

trib~

pel curs d'un riu o per una aixecada de :faldilles.

- Seguiu-me! - havi.a dit :t'ins :t'eia poc als seus soldats. l ell anava
al daVlnt com ent1't.enia que devia anar tot ca~dill que s'estimés. D'enqà que la llanCJs se li havia :t'et P.,sada je. ee 11 havia sentit di r:

- Aneu- hi, que són pocs 1 :t'ugen!.

3

"]11

110

podia t'er t'er batalles. Si no le$ podia t'er

aD;;{lt

al da-

vant, havia de plegar. l decid1.. plegar. Penjà llança, espasa 1 es:-

cut, i reun! la t'aruilia., aquella :familia que quan ell era al davant
no podia dir 'res o ben poques coses.

si,

sempre. A casa només comp~er",à,

tava ell. Bra amolnós, però era sirl. Ni son
gnlu, podia discutir les coses del senyor.

eclesiàstic de

,

- Tu, a l ' esglé sia podràs manar, i encara afnt;. hi sóc jo. A casa, a
~s

mi, no se' ro die cut9ix.

ma qua st.ió de principi. l el dia que

a-

quest. principi t'alli, ja us planyo.

• Tothom tremolava al

Im

casal quan al senyor actuava mal-humorat,

cosa que solia passar quan t'eia naBaB dies que no tenia batalla. l
entre els Que més tremolaven hi havia Justina, l'esposa, ja qU9
:feia dies bavia descobert que ei el senyor trobava que amb sis criatures no s'anava enlloc, allà serien els treballs si el senyor en
'VolIa més. Pobra Justina, ella que ja Vivia espantada d'en~à que
li tocà C8SS,.-se amb el setyor. La casaren en vuit diea. "Tampoc
s' haurien de :f~r així, a que stes co

" 'h'"'via pensat Justina. Pel"ò

pensà en va. La primera vegada que

veié el senyor, tre s dies abans

de casa~8e, ja ho preveié

hauria de D8ssar la. vida espantada.

:En tot el temps que passaren junts aquell 'home no es va treure mat

l'9spasa del damUnt. "Fs'l..1r. guer1"er" l i

.'.

é 18 germana petita

ell li preguntà per qti aquell home no podia ps,Bea!" sense espa·

•

~

l va poder comprovar que el seu marit, en veritat, no deixava l'espasa per a res. ll:s casà

·espasat, i, Mare de Déu, hi feu la nit de

noces. l hi dormi ae~pre que arribà de bataJ.les. La pobre Justina,

tota por, havia 1ntentac;quella nit que tant n'haVia sentit a. parlar, dir amb 1m :fi1 de veu:
enyor, amb aquesta espasa al llit em penso que no t'aram res •••

o se'n so.,.ti.

4
- th guerrer, és un guerrer i bo ha d' éss., sempre I i e1 poden venir

a empaitar t'iDS dormint. Perxò dormo amb espasa, hi menjo i m'hi

vaig a eont'essar •••
l la pobra Jllst1na ja no digué més res. Tan sols

lm

dia al céap de

temps que el senyor es t'ieà al llit, incomprensiblement! sense espasa, gt>sà dir:

- L'espasa, 8enyor •••
- Ah, sl J - se li e,m'testà. l el senyor baixà del Uit i s8enllità

apasat. •••

1Uan tingué tota 1

nt rel

- He decidit retirar-me de

da

1 senyor di

,
us:

rres, eombat.s i batslles •••

- Ja era hora t - se li e scapà a Jus tina.

- Justina, oncara no he acabat!
o sl .•• -89SPirà
l

C80

de

cn~a.

l~est'oea..

passej'

a mirada desafiant darmmt la t'anilia.

- neia, que havia decidit deixar guerres 1 'batalles ••• Fins ara, be
estat el millor. He estat un

rrer que ha :fet el sord a lea parau-

les i ho M arreglat tot a copa oue ês

cos a q U9 ' ha dD t'er tot.

guerrer que en tingui el nom i queleom més que el nom. Això i mirar
pe~r

primer. l fort. O pagar' fort o no pegar. A l'hora dels com-

bats no es poden t'er compliments. El ,combatent educàt, almenys en
quests temps nostres, és,com ,si no en tos. A l'hora dels cops no

.

hi valen contemplacions, 1 qui no tingui tm bon braç' per a -ter anar

no s'emboliqui. Que

bé tma eap888 de metre i mig,

9S

t'aci bi8-

M, noteri o ma'riner.... J('I he fet., a cops d'eapaaa., moltes coses,
meu b6 :1

que

UB

pe~

del pafs.

toqui e.ctua!".,

r

vull que voèaltres les seguiu fent del

st6

noc

guanyeu batalles, per a t'er-les i no gua-

nyar-les val més que us quedeu
en tot allò que t'eu. A

pe~

9

ooea, ten!u 1"'ob11goac1ó d'excel.lir

no hi vull mitges-tintes. A casa s'ha

5

d'anar al davant p:'..Errejant,
l no vuJ.l. que

189

t'ent

aIftIlO1lS, ves~s

o criatures•••

coses que jo lla t'et, que t'areu vosaltres i que

t'aran els qm Vindran després de vosaltres, Ja gent no en

per~i

més.

Vull que en reati oosa escrita. AlgtÍ, ja abans qae jo, va dElixar
men98t el "Llibre dels Fets del Mas Gran't

~.

ta msa q!E no tiI:lguit res per- a posar al "1J.ibre"l

00-

Ai dels d'aques~s

una questió

d'honor, i l'honor, en aquEt,sts temps, encara 46 l'honor. Es 1Il

mtiD:a-

ment. l no hi ha discussions.

Tamb6 be t'et testat1l:lnt. no hi
dic que tot és de

l'ber~m.

ban~à,

em peldo,e.8p sorpresa, si

l suposo que el primer en trobar que la

deixa és ben :t'eta, serà el praopi be'l"'eu. S1 es t'essin partt, V1ndl"Í.a

un manent que e 1 patrimoni no se'I'.ia patrimoni. La única manera de con-

servar terres i restells és qt» vagin d'hereu

8

hereu, i qui SJ.llui

el contrari, mnt. Ja sé el qua penses mos sèn Rafel!, però ara ealla.
Al cap i la t'i ja s'abem per endavsnt que tot el que et Vindria a tu
acabaria en cera ••• Si una guerra us pren ves881lBS, t'eu-ne una altra
pe~

a recuperar-les i, de pas, per a tenir-ne més. Ua1 se'n ténen

prou, de vessanes, mentre els altres

t&

les treballin •• '.

I, hereu, ja ets hereu, però pensa que en tant jo Visqui n'ets i no
n'~ts.

Et deixo, a més a més de les meves armes, el

tlIlU

prestigi que

val més q UB tot. Fes-ne bon us i :recull en el Diari les teves 1ntel'-

vaDcions victorioses. Les qt8 na en siguin" les passes per alt. A

.

D'el Diari no hi vull planes amo queixes ni excuses. La Rent de casa
ha de

guan:va~

8et!!pl'e ... Les propietats, aqi> la gent. que hi ha a dins,

són teves. Això posa-t'bo bé al cap, ant> les gents que hi ha a dins!
Les rendes, part.e11'-le9 quedant-te tu sempre la millor part. Seràs
enve,jat, però l''hereu és l'hereu. A les dones que no poden anar a
la guerra, ni, les de casa, treballar la terra i que només gasten di-

ners per anar mtñades, déi:xa-l'his anar. Sobretot quan Vinguin visites

de~

vostre bra9. La seva missió, per ara, és t'er goig per a en-

6

lluerna]" p,...èendenta d'al~da. Mtña-les, doncs. i no hi escatimis mudades ei són en fl de bé. En quant al dot a l'bera de1scasor1a, no
hi V8S1!is d"re:asa. Pensa que hi

~uran

pretendents que vindran per

les noies, altres pel dot., i altres per noies i dote. El rei nostre
enyor ens dóna terra s que ens costen f301ts copa d'e
b@m de pa

sa, però 16

en t'orma d'impostos 1 contribucions. No has pas de PM_

gar sempre. Pensa-t'hi bé abans no paguis. IUrs si les terres et
donen

p~ou

p

p8,~r el~

a punt, i q

n:t.~

nt de

tributs i

t sobri

r tro'"

ctiu

la gent qtE ten

Si entre tots acoré1eu no

sempre has de te-

vi urs com ha de viure la
el re

u bra9. Si no és així et q

impostos

U9

s de :fer

terra s i casta l1s, o no pa

s

J.e s

bé

amb

1& s

alt

haveu amb un e

justit'icada: contra
ÓU
Q'.J3

1Ms, que en

al rei.

per a po-

s pagui d'amagat. Vigileu-lo, i si _eu que

liro1, ja teniu

lm

8-8

la vol pagar-, toth

::,;1 temps, que

els

r al rei, el T'ei no cobrarà o us t'arà

descomptes, segur. Pot esdevenir-se que algú del teu bra9
sa:r-se

pa~r

tma

vista i ben

a

pagador. Si la guanyau, la

empre és

la

rra -si

t que no vol pagar

,

'hi mirara de pagar sense discutir ....

1 }1'atura per C089S q

.

guer

ss1n, no s'aturà i segui

e 1. seu curs com si homea i dones no hi ha. ésa1n •••El Mas Gran anà
~'
posat e.nys¡ i pedres vel..l.es.
Hi h8gue herè'

que complir

al peu de

la lletra el nemat- del senyo!', 1 d'altres que el compliren a la
seva trEnera. Hi entrarer pubilles de gran dot., de dot normal, sense
dot, i en f'ugiren b:treu8, f'&drfsterns i hereus conao
d' aq~ st.B aconteixe'll':Ents

• Una part

eonS1${tlaNn al ":r.,libre dels FetslJ , i

uan els interessats de-elararen que no estaven per roman9Qs, emplenà fulles un Lletra-ferit del Mas crue trobà les fulle$ irJ1cia1.s, i

allà on no arri

ell, hi arribà la prodigiosa memòria de Cint.et.a,

mInyona t1ajor de la ca

1 hereva d'una pila d'anti

s minyones

7
majors.

l arribem a la vinguda' al Mas Gran, de Justineta, amb els dinou

.

~

/

anys més ben posats del Pais. Pep a possibilita,. aquests dinou anys

s'haguéren de deaeobr1r les Amèriques, inventar-se la Regla de Tres,
el Quixot, el Soe1 tl1.isme, els 'Rqmences, la Revolució Francesa, els
dt:l8car:r1let"1ents dels vagons de te~cera, el telèt"on, la Manaommit.at,
la Primera Guerra Mmdial, la Beforma Agraris, l'Estatut, la Se-

'ona Gue~ Hundial, la teJev:t~1ó, les anades a la Uma, els raptes i la puja Ò91 patro11, entre altres. Si, eren dinou anys sub9r

enllolos.cnaires, envejables -- •• Segur que eren eJ.a dinou anys aú.llors
dels qm anaven a cl.asse i es passejaven pels earrera da la ciutat.
ENn tan ben posats aquells dinou anys que ningú al seu davant es
veia en cor de t.,.encar les

~gle s

via de passar pel món saben't--se

del joc. Semalav a que la noia hai prou. l no, malgrat Ja c01.-

.acció d'encants que port&va a1 damunt i ten ben d1str1bu1ts, Justine ta no era una be llesa fava, al contra"1, era tot un caràcter.

Era del tIsa Gran, però dels bons elen:ente del Has Gran, perq1.È al
t~8 hi

hagué gent de tot: g4nt d' 8l'!1T"eS, d' ~eg14,8ia, nyerros, ca-

dl1s, de la bT,IJ ca, de JAi bigs, romances,

eltres dai
patlleu,

'18

t que deia Que no ouan

s1, gent que prot.estava, gsnt que s'arron98va d'es-

lt de t"aJ.di1:Ies i de pa~sar fronteres_ •• A"'s també hi ha-

via. gent que q nan es posava una cosa al cap rai •.••• Zl darrer que no
'estigué de res :fou precisament el pare da Juatineta, el qual

:f~i

Franqa enllà amb una brasilera. Era vidu quan la brasilera se l i
plantà a

tot: Mes t

eemi
te:t"r~H!,

lesman

les anQtes, i per ella bo deixà

t'8t1ilia, vaques, deutea ••• ~11

:r~m

balant;

i t

bà quo la brasilera valia més oue tota altre cosa.

- Si aquf hi haguóssin hagut, dones com 16 brasilera poc me J.'~\1és

8

9trMortada

f\

FJ'8IlQe! -~8 dir- Re l'ho

r e

~ranquilitza~-se

ell

teix al pe sear la t'ronte ra..
~;

A Justfneta la portaren e estudisr s Barcelona, 1 v1V1f\ en T.ma

di.3peSB

gentada por uns coneguts de la branca que el ).{SS tenia a

¡'iroler&8. :ml primer temps tot anava bé i la noia mai

que feia l'àVia tTu<CJtina, o'

.
ua

o s'ho nensava, pet
~11a

llevors sah"l& que

e stud1a r i viur

e~

colla d'estudiants
ql8

el 1{as, en

l

E.nsven,

'If"an i

f'th

o anaven

~sament.

l '9r8

ela

li'taris

és de la

•

ra de les

ajUàven a xiular o a aplaudir, segons oom anàven les coses, als

pr(')t'es8or9 cie

- Avui no hi

Per

tO'nJ.

m

eMase.

o~?

- ~s a dir, hi

re

elasse¡ però noea1 tres no hi anirem. A Madrid ens

sabotegen.

-.Joncs

DC'

;~OD~·

•••

-

oc no h1

Avu~

•

- ••• ·1

o ens volen d&ixar estudiEn' con nosaltres volew.
1: avui?

- Per solidaritat

.. tD1S p!'o:f'éssors que t',

V3!ta.

•••
- N'Q, avui tampoc. Al Poble

:r.r

ban atacat.

uns

- Que també eren esttd1ants1
0,

però l~s

oritats n'ban 'fet, lm' gra massa.

e·e.

- Amb aquest rector no es pot anar a clasée!

va~iste o.

9

ua no ho sabeu qt:e a l'Escola de -rerrassa diu que donen

lm

man-

jar que 1'10 eB pot Cl9nj er?

- Donçe que. vagi a classe qui vulgui I
•••

Bé, avui en fa ren perquè si, de vaga, que ja ens tocava ••••
~lla,

doncs, "ra una més ent.r~ aq..sll joc d'estudiants

4,00

estu-

dinven a la seva rnane~a. Corria en aldarulls estudiantileernpaitada, com els altres, par les forèes de l'ordre. Per cert que lm dia

tma d"aquel19g curses 1m elemnt de l'ordre que corria prop de

Just1neta corregué més estona qte del compte al veure la humalitat
de la noia i per anar-hi

tma

estona sl costat. En tanta de manera

que la for98 s''havia ja aturat i ell seguia corrent.
- Quan n'hi ha prou, n'hi
al piquet, PGl

COD81dant

~

prou I - li :rou dit quan es reintegrà

del mateix.

Ajudà a fer pintadAs, t'ormà

part de

div~rses

"marxes" i fins en aJ.--

,ma d'elles passà unes horea e la presó de Tortosa. La majoria eren
estu<l1nts i passaren mes hores cantant •••
:na tarda es quedà a la dispesa. Tenia migranya -el met¡re li havia dit que quan es té migraflya es té migranya, i oue la (mica cc

que es pot t'er és entretenir-la. Que hi havia gent que se l'entretenia prengl.Snt cafè, liigant-lse 81 cap

tònics.....

Ella

'O

escoltant serials radio-

"

S9

l'entretenia, aquella tarda, repassant l11bre'S de

text ••
la dispesa devien pensar que la noia el'a fora corn tots ela dies,
i JUstineta escoltà la conversa méA punyent dels aeus dinou anys ..

- Sempre ho ha 8'Pr8g1a.t, Remi •••

- s1,

però e.eda ve.gada triga m4s a. arreglar-ho, i ela de Fiara

ef"l)la ('Iue se'n desenteren de- la dispesa de, la noia •••

,

10
Justinets tanca el llim-e i escolta
-

A

mal~at

mi,

11}

ou')

vestida

ot!:'

El

aembla

oies porten calces llarR'ues,

p~nsar

- s1,

:t'a

ella és amb els ma1-da-c

o sàpiga corn van ls s er>

t'onso Es pa!"la. d'ella, segur.
xi cotat. , ara totes

l.IDe pet!a••• El menys que deu

la senyora Justina parq" ,

d"el

111as ..

es veu que el Uss ja no és el Uas ••• Diu que s'han ha~ut de

vendre coses ••• Jo. 1m

St'

dos- •• mira,

lea coses no paran de pujar- Tu no

ous a FigueJ1es csllen.

8

,

a perqu no vas

bo

ustinl

, d

..".

pk9'

ntà del tot.

rimer, s'

qua sentfa d' ésse1de1

l~a

rò aqlBsta

eop, aquella cosa

Gt'an, trontolla. tb t.remolor JD pl"&r..gué

tota i la migranya li t'ugi com per art d'encantament. El Mas Gran,
~!a8

1 seu

Gran, ja no era el

li enco

..-mes da plorar
QI1.l! val~nta

CY1"'a!1 ••• U:1a amarKor narina endins

~s

aquella Jnstineta que a

~er

bar la

l'àvia, &i tan mal

ta del

se

rasUera.

Barealona tan mudada i que

'ms

aem:>n

ensant com s'ho

nt anava el Mas, per a :f"eI"-li arri-

1a pagar la dis

sada a n'ella si no

ns i prou.

l'~oGarament

avant

l del seu

ravE\. ~t amb la boca obrta ••• Passa
devia

, per

dit la. gen t

dels ttuer:rnrs tia

Ja no

se sent

"
A'
ro
es rOLl'.

sent.., de llocs M

rt!Ü

a ••• Són uns se-

lice.r, veus de-la gent

~or-

l i esbandeixet! t:remolo!'s,. dubtes i ganes de plorar.
"
,
Aquelles veus li dium <":,ue ella m de resoldre el -conflicte del Mas.
)[88

l a'ho creu. A caRles.

ui ho fan. l el

DeS

\ma

a d'alegria

d'en~

aades de ~'àVia er
per

Ja no és Ii)·lla Qui raona. Són les veus 00-

8 -pagar

la

e'n deixa

iar. seduir ••• AdhUIJ sent

l caflú QUe J.' espe ra •••• Ella, d

da q,uelcom. Rece-rca. el moneder. s:i,just

sa 1 tornar

la

casa. 8nrt d'arn

perquè no ve-

gin que ha escoltat la eonve-rsa antarior. Al carrer hi ha corredisses. Aquella vegada no s'hi a:fegeix. TOIT1a a la dispesa. Recull

11
apres8adament les seves coses ••.•

- .,,-reè., miri, l'àvia m'havia envdat això .ia fa dies 1 no hi havia
més~ •• Es

pensat

el compte, oi? Perdónint-la. Fa dies que no està

massa bé 1 vaiq a :re,-l1 una mica de companyia.
;.. l no tn:rnaràs, Justineta1

ot depen de com trol:xi. l'àvia.
- l els e stud1 s'i
- A casa, pJ'imer be estat l'obl1~ció. A més tampcc estudiàvem mas-

sa ra una

"telIt)o~da.

Gràeies per tot, ttercè'l 8&1001 als nois i

ditr1111-s'h1 que ja els escnur'é •••

l es plantà el ~!as.
- Ja heu

tOl 'net b.

fer

crr

L'àvia tTturtJ..na la
va~a [ l

ara potser

I

S llG..r,

dada.
qte

lee altres

lle 11B.s:d s Vingut I
- ITo •• 'oi

l pe!' la cers C1ua posa la noia,

&

l'àv:h,1 se li e8~apa:

ls de Figueres! Com si ho veiés.
La resposta de c.1ustinet6 és f\b:ra~a7"-se a l'à.vi~...

- qón

tl[l1?

mala 99n't ••• Era questió d9 pocs dies ••• la mai Be m'hagués

acudit :t'lar-me d'ells. La '&Sa
no és més que una entonada i res
,.
.~.

m6a que tma entonada, i ell, el seu home ••• Perql:lè tot és questió
'ell, que es

VFl

1. ara no deixa

- Avia, àvi.a

No, no era

re.sar pensant-se trober dincJ:rs, no en ve trobar

lm

QuartQ ni por a un COcl1r6!mr •••

~ruatina, de1x~

8q 1.B11a

ols de F'igueras en pau.

J\1st.1neta que sortí dol

r~as

earrf:lgada de 118'0

__ Justi.neta que l'àvia té al dr-want. Ja s'ha. refet de l'ensaliva-

t de l'arribada, i prasnmt.a:

- què ha passat, al Uas, àvia.

- Mira, elR ñe Figueres •••
-

1~1x¡.\' ls

estar els de Fi

2

- Tot erB questió
r

A

de

l'àvi

no

tal1C

aca~n

llatina li

'trac

t:E1 regatejant"
eomen~&

ver:ent ¡mes vaques •••Ac;ueats
1 ••'.

u.

a tremolar ls

- l per ql'è s'han de vendre, .Ie'8 va.ques?

... No, ai tot va bé ... si tot va bé ••• només que e;ts de Figueres no
~

tirur.ut èsuera, i ..•

l'b,via, :tet.lA. una T!er de llàgrimes s'ab!"aça a la noia. Just in. ta
oma a eR'Danta:r- \IDa mi ca. Però es r&fà 41 Es al Has, al seu Uas
Gr-~.ll.

Deixa all.TJglotar un" mica 8 la pobl'&. senyora i, quan es oalma:

l aql.J!l1s dinoa anys tE.n ben posats

crid ar Vican ~

traren
- Oh,

el

es, i

'10S

UGren a cor:

JlJ.at,il'~ta, OUI

CC<

ets!

.m"'"

t'er números. Justinet.a va

,

ülar. Quan en-

J2

serà P8rql:è .ic t'f\ci vagU&8 a Ba!"celona. No ns de1X9H acoOlJ1nar ••• l
a l'à.Via .Tl1stina no li :t'eu mala

ra si

~es

coses van mala

obra senyors.. RUa es pensa, ue sas soVint que &1 Lws

el

t.

,

cara

r~as.

Ho tornaY'à a. éSS9!", Vicen,., ho t.ornarà a ésser 1
Justineta

p¿t.&c¡at <x'm un remoli. de vant

pel Mas. Ven~ué va-

DOU

qtJ.:)s i llogà gent nova la qual se la m1rev-a com si t'os cosa d'un

altre món
tY'e,. a l 'ho!"

, al canp, a Ja

-es va Dosant
}3a.TTcel

.,

i ben Dlantt.da

V6fjl~Q-la

ot

és lltmy. Durant un temps .Tostine

vui, de les t'inestres que

dÓ1"~n

via 8rril:'et

va bora,

via d'arri

curses

Ha:rïa i s 'hi o-rmm i 'tzav¡;

la que hatrobaven a casa la

ball d'aqtElla que es pica. de pe

fÍ:rt.-

a tota ••• G9""'ard,

aaar' co"

a

el po

xas d'apocat se

Er

pre-

ia va rebre mé

e ls altres i l' beguéren d

no

aagur, que no ha-

ueUa hora que Just.i

s curses i

hi teni

1ec,

·ven tot ulls,

ia d3_ stincions. E.."

t~:rTfI llun:r de la parella. Ara ftle veia
DeI'

ha dut eJ. tras

s voltants de les aules

{a o a1tJie ••• Alguna veF,8àa

Gerard, el qual

,

la cc:: lla • Els

t'tats als ta,lons ••• Bla nois! Se la

a tots, no

UB

no

da.s per ls s R

i ell

nia

tia del cor,

ala e

confidències de les noies, l,

rJb l

u

tant en tant ..n alt.nts coses, i

a.mics, els professors,
9

,

:rea ••• 'E.l M

e a 2' al-

to'k•••

1 pensarmnt. Ara pot pensar d
~

.ot d'tm

asbonYI

de bo da 00.

1e banya. l no volia Que li p03ess

r.n

ple front

compreses

de gel.
- !To, no, deixau-me-la ••• Airl veurà tothom
Justineta li t'au tan

ena que. entre co

qU'8

he rebut co

ls bonsl
,

eaa 1 coooresa 11

sa

14
aq l.211 bony bis tòric.

- Justine'ta,

'n reoordó.ré aet!tpre més -va dir el poore

ae veu.

tm f'iJ.

l Ernest, l'i

uós Ema st que e91lJ>re anava al davant en tot.

18 mirà

Th1

i ell Que bo enve-sti.aíJ tot, es limità

'0

dir:
:ts maaSEl

J·UBtin~ta

T'fní

a.

en

Bo

.,..

per' a

l Albert., l'home de seny de la co
-

onyegat

qt8 tan sovint

ass •••

l a n'ella, .l\lb91·t r.Joltes vegades li havia dit aoons de 19s corre-

diases
-

de 11

&sgegudes,

~Tuatineta ••• tu ets d'un

s'ltre mÓll. Queda't a. CG'

l PeN, Pltre' el Gran, com li deia toth
trobava

1"'000

perq

e

eüst no

~m9re

et ue li méesin bé t i q

ni s

•

.

re ia. Da-

llant, corrint. examinant-se •••
la vena sor

no sabr r

- Vostè creu

"s p

a

8FJi:f'sr-s'ho

ríent7
Pere oolia dir:
ib qui

aré jo¿n Jua t ine ta , si tot

9f1'1

le

ue conec em

poarien servi T' de bastó
l An'ton:...,
-

A

volia estudiar i no el deixaven.

es sa sj estJ8n

tot ver

,

"
s per-oue. as

fer

paaal'-mA e

El

estudis i jo tinc d-

llei!

l Antoni" ei bé t'eia vagues com els bons, es queda.va a la dispesa

a estudi
l

rT1

que

deel~rava

q

11s serien els. que haurien fet durar

a ma carrera de tots els tem
l 19 s noies ••• Uaria, <;. ue

..'.
. casa oberta a tothom.

la 't.aTda a'h1- van reunir estudiants i professors. ".'a ésser aquell

16
dia qllf? el senyor T'omàs va dir:

- l Der què ja que a.vui aquí. som molts i a leo aules es fa vaga,
no la :t'et!l aqn! la classe?
l s'hi va

-Sóu

~no.

mica, '9ncara

1st Però

i aprofitant les Vl1guea estudiessin una
I

ro Gerieu

e~

..

S ,. I~namor avE.

I Harte,
aaS8ve

l eD aCf.1 bat el senyor Tm'làe:

r

ho~e8

i hor

e

Ret

davant

,nir

d'1m estudiant nou,. i es

GI

RT.uaiant un 8.

ella dei

i'l7'8 ('He

pA1'"'(mÀ

qne

uller

a tro

imuü Que la Gioconda.

1 ~uixndes,

Joana no hi comota.va i

. in uns

OJD

~n

fessin cas
I

i es veu que

tl

dia les bavia

ant..ihibat qna e s

D81lSéJV'a

rebre de debó la pobra Joana. La van anar

tavlB rebut .. l

q

'l'

ue els nols no

queixaVd

orta

en fe

d,

,t. En GaJ.1a rt li deia quan

on".itn"e d'8Quel1e onnara qt

lla

meD~

.

a V9tn"e a l'hospital i, enmig delE4 t:rebal1s delcas¡ no es cansaVa
de repetir:

- ni ha d'

to:rnal~

r per mi, no hi

l les eon:fldÀncies de

t~ontserrat,

'!atenà:tlques. Scrtint de la

Mai més .... I

que es perdia pel p:rof"essO!' de

Thiva~Aitat.

a"1b el sen p-rof'ogssor, 1 el S6"tll. a

anav

acadèmia

.&r

d'~etiu~ •• Fins

que

1 prof"essor un dia li diJl'ué:

-

;

~ant l i

agraden les matemàtiqu

- :t'fo, el que- m'agrada és

T'!'e-t.i

~·11ontse:rrat?

vosa I

, la PauI1....""
a clss

,

n

s de "

H

va cc

'ixer

•••

Aquell dia sent! 1ma mica d'enyor' i, sense pp.naar-s'hl més, jtmY
.;a havia pA.8~at, Qscriví

Barcelona fent

erc:u..

16
Al llas hi entrà

l.m8

onada de joventut.
dol

- Justineta, estàs ms bé que

ant-la.

- Jus'tineta •••-feren les noia

encara hi be. classes?! - protestaren ells...

- F}p, ep ••• és q

...

l sí, els besà un
- A.ixa

so~

ixò sol val el

val el viat,

tl1lJre l'havia trobada llarga,

la classa

,1a enar.seat

1, ara.

D

ravellós ner a tots. L'àvia Justina no hi veia de

ou un di

conenta al contemp:J...Rr

CX>ID

e.qmll estol de jovent s.'estimava la se-

va néut .. Ella no volia tirar pels

SQUS,

la fiÉs bonica. de 'totes i això q

les noi,

1"en totes d'una

is, això é

1 darrera

per'ò Juatinèta

8c1,rlella

Gra

de deb6

QU3 arribaren al Mas

al Mas.

inc i'08l. Din....

llesa

declarà.

( -

totes. Cintats. i el mosso gros

C'.atet el dinar 1e

ooltavel1

-

.. e, que diu Que d'en9à que tu ets foro,

corda del

- Carai,

viat~!

s lr 8908 enlaire.

ant> e18 eno:

Gr

~,..e

'

porta.. la &"9nt

ls

&8-

:ps t.r e balla 'Vi- a co'

..
pas.
- t si f'essim
Ri~da

lm8

mrxa'? J

gemr'8l i la t'eren de debó, per les ter:m s del ldal:J,

'EstatutI" ..

el qual sentí per prime¡'a 'VePada c:rits de "Vole

- Gallart, veus, a,uò ..é s

vaca.

- T'has passat de viu. Es un bou.

- Doncs 4s

lm

bOll

at"enel1at. 'To em dimEU

això és un bou-bou.

- !!:1 prOff}BSOr HEtteu en d5.r1a un bovi-seXUE.""".
- l el 'P:rofeSBor ~~allert en diria

bott-mar"le ta f

- Uo, això és oroi .... Allà tenin :191oDa •••més enllà hi ban leB Viny&s •••

- Al1:9rt, vine, ve

u et pensaves Que els

Ions es feien a mà,
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te l're , veus?

doncs n'O, es fan

- Veus, }\.'Lar1a, com no s'ha d'ansr' contra natlJra ••• Això éS un PQ-

llastre i cira .el bé de Déu de gallines que

té per a ell tot sol.

- .~ts un tabalot., lamon ••• l dfi3 'Pollcett.re no és bo tothom per a
es~er-ne.

'b mitja gallina podr-ien pollastrejar.

ue ni

l n'hi h

- Marfil •••

-

-~ll

s'ho ha b

~o,

no T9stava e

tJ~stineta,

-

~í

,t.

té.
anS9

re9P()sta.

com es coneix lm conill d'ur.a conilla?

dC'no, les conilles

port~n

coti1.la!
vegcda a la vida?

To POdf:Hl deimr de parlE.r boig
~~ón

..

Honts~rl"rat

una banda.da de po:rocelIs.

se

óna dinar

la ca

,ma.

davant. la casa dels porcs •.

8

veu Ven:l.T i passa. depres-

•

-

Hont~e""':'a.t,

de

oons

rie

t1uvants i com t'ho

alE\

eu dispesers!

r a content&r

s Vé1lZ;U.es i

l no t'allà. Ela bones d
~'Tisoa,

an-. Tant presumir

pelargon en pooria contentar el doble 1

- Poca-801ta ••• ~onc~

- '-!;J.s

el

Hontserrat, ! - crida

~risos!

-

~SJ"an

les curses:

a cop posant-se

córrer.

riallis .••

ls sestvi!'en tats Pont
Joam', i el nen 7

- ~s u:nr.. joia. Sa nornen"a a dir CCS~R, però p~r més que m&.ld1

.

ho di u tot np.nyp. pnra •••

- To:rna!'9u?
- "f'ornET'às?

- "Dl penso que e~ nas

t'l' ha

.sru.anvat.

Justineta, tria de nOf1nl tres el qua vulttuis ne:ro a mosso ....
-3i. bf.:pués

<j' ena!' pe~

mi us triaria. a tot 9. Ja

- 't'ant-de-bo I quan escol1e ixi s I es culli s bé •••

110

saDeu.
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- Adeu, <1ustineta.
Ad&ll
~S

a tots.

:ran admlS una bo

eetens. l ella senS9 tristor. Els envia

be·sos 00 lea dues mans, ;oient .. ITo és tristesa el. que sent al
ve"noe'ls tmrxa:r .. Si, el tTns

l'1:~.via

guanyada.

- l aq l.B sm porta, on Vé'?'

- Ui, ~ lea R:ol"fas)
- Les Re-lfeg.#?

- Si, el llec dels. mFlls-endl'&90s .... r~lléll') à' lln~ ooaa no sabem

qlÈ

:f"e:r'-ne, 8'1, Et le'S '1Q1f'ea •.• i"2:...t3é1"!'"es vells, cadires velles, roba

ve 1m .. •• 45 èl dipòsit d' '"

s d1!ls a vis è1:t-Is teus av ia. Rea qua

valgui 'la pene. }-:o hi pHP'ís

lAS golfes, creu-f.DI: .. l devegudes

si sent.en so!'oll.s estró.nyr., ja

V~US

.. Jo :fa anys Que :10 hi he es-

tat, •
... 111e t-e"ns po!" tu, àvia?
- Jo por? !':o••• r;,e!'ò se

a ql.!e Pi.ljo

la s

~o l:fes

en bai:xo mig ma-

lalta.

:fp.ia anys Ci lle no bi havies ent-st.

No deié's

- Bé, si .•• no ••• vull di!' que quan hi pujr,va m'agaí'ava

.

lm

no-se-

ql-B. Vet-ho-aqni. Tro hi pu..i n t'lai ningú jr ...... Fo hi 'ragis, no 'hi
ha res de bo..

PeT'

(~llè

'o1t'es1

l'àvjq S'1stim1 tp.nia t<>.nt inte,....és e!1 que no pugés a las

~s

ela r,

~

noia

In

·
" une s
t 'l!1g'119

:<-mes

òOQ:&S

de pujar-hi.

Li sabia greu de 'no creure l' bvia .Juqtina perquè se l' est,imava
oolt d' ~~à. qt~ lH treriua ¿Pols dominis dA la 't:!a ;:rs'rcela on !"t:m
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t.emporada

d~

molt joveneta llavors que son pare, vidu al venir

JU9tinet6 al món, ell 1 viudetat passà a Fran-;a. amb aquella Drasilera q t2 t'eu tronar i ploure. El pare de Juat.ineta.

havia dit

s' est.imava més nel temps amb la brasiler a que bon temps amb

QU9

tma que no ho

~os.

l la tia MarceJa deia

sovint:

- Uentre no t'aci oom son p8:t'e, aquesta •••
Li sal.:1à greu, però hi bevia de pujar, a J.e s goJ;f'es. l vingué la

seva.
- Just1neta, demà anirem a vila. Jo em :faré arreglar el cap i pas-

sarem el dia
~ón

Ei

e8sa els Franqueses amb els quals som mig parents.

molt bona gent i ja veuràs quin bon peper ena faran.

- Justamf3flt demà t àvia ••• ho volia aprofite!' per a repassar els eomp~
tes de les vaques.
- T)oncs, mira, jo me n'hi aniré. Em toca perruqueria i una ha de

:fer

~oiB

encara

qÜ9 ti~u1

molts anys •••

'Mobles vells, si, ma pilt:\••• l'àvia tenia raó, eren les
1m

~oltes

dipòsit de mles erxlreces. Quadres, molts quadres, amb teles i

marcs devaluadlssims. En e.lguns li setrbla veure trets i posats que
11 recordaven els que hi mvien a la gran sala del :L1as, però amb
tan poca pintura que no es podia pensar en cep restauració a menys

ue els restauradors s'ha«ués inventat els :rostres d'aquella gent

pintada. Taule s, cadlrons, balancins, tapissos desfilats •••A la

paret de la

dr~ta hi

lEvien els records bèl.lics de la gent d'ar-

mes de la casa. Usnees,

~8CUts,

8rmdures, espases, dagues, pu-

' é
nyals, banderes •• HT..V stineta no creu que l'avia
l i hagu 8 dit de- no
pujar a la s golfes per aqt&ll petit arsenal. Hi ha. una espasa més

gran que les al 'tres. Segmo que s'havia d'agafar amb dues mans o
fer-la se)'"V'ir dos combl'tents a la vegada. Allò era una espasa!
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porta, marcades, un seguit d'oaques. semblen :fetes expressament.
Ho s6n. Deu ésser la comptabilitat d'un combatent. Totes tenen
1:'-\ mateixa t'ondària ••• Totes, no. De tant en tant se'n veu una de

més t'onda., Devia ésser una baixa de comprom1s. Era una eina de do,1e tall que podia,

as

veu, treballar etx1avant, amarrara, a dre-

ta i esqnerra. Ja sense tall
efectes :t'u1mimnts.
t'essin servir

tma

tm

cop d' aque lla e spa sa devi a t.enir

QuirJ home s hi devien haver

h~ut al "as que

espasa com aqmlla! Armeria, tma pila d'armaris,

plens de roba i vestits vells ornats amb t'11 dam-at o platejat,
.mirinyacs, cotilles, calces e,nteres llargtBs, folgades, eastissi-

mes ••• Justineta riu per primera vegada contemplant-les. Dins un
dels ameris hi 'h8 un oogul relati venent ben conservat. L'obra. Hi
ha un vestit de molt més eap aqu! que Jas reliquies dels armaris.

tb vestit blanc, 'de núvia, amb un vel al damunt. Justineta s'hi

para tma estona •••.luan

:t'eia que ella no s'havia posat un Vestit

llarg••• ui! l li entren lmes ganes de no dir de poss:x-se'l••• Es
mira a

lm

mig mirall i en resta encantada. llai s'hagués pensat que

lm

vestit com aqtell podria transform:x-la d'una manera tal. Era

un

~stit

cenyit de cintura

a~b

un gran vol de :t'alda i ajustat.

dels alts deixant ent.re-veure les gràcies de cintura en amunt.. Es
veu que abans no volien saber res d'ensenyar 'cames, però eren més
aviat. liberals en les regions septent.rionals, pot.ser perqtè la

.

gent s'imasd.nés com devien é'sser els baixos amb uns nords com
lJel1s ••• DoDe.,..ia una ~o:T1"reea a l'àvia Just.i.na!

Se sent una al-

tra Justineta amb f\quell vestit i li semla viure, en el t.emps que
les coses de les golfes estaven en actiu. Fa unes passes i,davant
del mir8J~, unes gracioses re~l"ènc1es 1 es fa, per uns minuta,

solista d'un ballat, d'anys enllà. Li sembla veure, ment.re giravolt.a, que els mitjos r<'st.res d'aqnelJ.a col.19cció de qt8dres ju-
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ilats van perdent la seva gravetat mrcial i &]gtm desclou un
petit somriurg •••
~-nt

Que arriba. algú a beix. Deu ésser l'àvia Just.ina. L'anirà

a rebre vestida de núvia. Baixa 1ss escales corrents 1 ea planta
el mig 1EJ gran sala al. temps oue l'àvia JusUna entrava arre21ed
da cap.

- JUstineta, noU - i l'àvia Justina agafa un oob!'iment de oor
STilb

gran ensurt, de la noia.

- Avia, àvia Justina••• Cinteta, C1nteta! L'àvial

Entre Cintet.a i quan veu la noi& com vevest.iu.o,
Vàlga'm Déu, Juot.ineta!

-

~s l~àvia,

Cinteta,

~s

l'àvia ••• !

ara de Dau ••• ella era com tu amb aqU!)s't V8.s1iit ••• Es el seu ves-

tit. de núvia ••• No 't'espantis ••• Sempre tinc vinagre a punt per
r .••

uests eo
l Cinteta torna anb

Uf)

VinegT'6, diu, qU& resuascita morts. L'à-

via Justina es va recom'ant

am

sis i sosp irs de tota mena.

- Avia, àvia, jo volia donar-te una sorpresa vestida ain ••• Jo no

sabIa •••
~ aq~st

vestit ••• amb aot8st vestit s'hi va casar la teva ma-

re i m'hi llavia de

caS8J'9

jo ••• Cint.eta, més vinagre•••Es el vestit

que m'hi havia de casar ••• Quan tot. estava a ptmt, quan tots erem
i

a la capella del Mas •••el que havia d'ésser el
de la banda de FigtEres ••• fug:{ a Fran98

r!8U

11ome, que era

amb una minyona que no

li deia Dei que no •••
- Polr 2. avia •••
- C1ntete.f

- Ja el porto, senyora•••
- No 68 auesti6 de vinagre, éle moment. lfira-t.e-la... No és maquis-
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sima?

- Ai, senyo.ra, si m'ho deua dir tota-a Jas que han portat aqtlt8t
vestit ho han estat de maq\.CD.
- Ara estic en aquells monents que no se'm pot contradir ••• el
~9 la més bonica de totea ••• M'havis de ossa!' per a Sant Ramon •• -.i

d'enqà que aquell ••• aql.2·11 que 'havia d'ésser el Tneu home se'n va

desdir. que cada any per a sant Ramon he
v~Btit

p~8t

a les golfes i m'he

de núvia tot el die •••De8D'ré9 he tingut una basca q~ m'ha'

durat vuit dies •••D' aquell Sant Ramon que jo no só c jo. Ningú m'ha
vist n'Iii més riure ••• !.ss

ve~des

qtJ:t m'he volgut t'!1or1r i no m'he

!'t••• Dot.~er ne'l"q¡:è pugui pujAr a les golf'es ooda any; ~r a Sant

Ramon ••• No hi pugis a lea
nnt<-~-a

sl,

goJ.fe8~ •• C1nteta ••• ara

sl, porta el vi-

....

l'avia Justina se'n t'eu vuit dies de llit aquella vegada ja

ahans de Sant Ramon. Cirltetà digué a la noia que auan l'àVia Justina

a~:fava

aq ue lla s basque s volia e star sola i que ningtí li

di~

gués res.
l Justineta

:t'&U

la segona ascenció golfes· amtmt·. Potser hi havia

quelcom més de l'àvia Justina qU9 aquell vestit originador d'aqualla basca prematura. De moment. l'inventari no just1t'ica el desmai sotert, amb les coses quo porta escorcollades. Només li falta
un armari. L'obra. Veu unes arquetes. Jo1:es? No. En l'ma hi ha
ma ool.le eció de plàncle. Plànola de

11088

coneguts i descone-

guts, rudimentaris uns, més detallats els altres •• En alguns s'hi
pod19D veure senyals i anota cions per a portar a cap setges

tot.a regla. un tenia una gran taea negrd!ea al mig. Sang? Poss1lament. Però Just.ineta no és plànols que· ce1'"C!\. llo sap Què però
C9r~

qtB 1com l'ela cionat amb l' àviR Justin,,'t8 la qual àdhuc després

del drama del vestit 11 havia

're~t1t

que no pugég

I

a les golfes.
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H1 ha \ma al t,ra a.rqueta. }~és paperre ••• actes

tl8 tr1monials,

neixe-

nts, defuncions ••• tma demanda de divorei que es veu que no es
cursà perquè hi havia una gran creu de plana a pJana. El divorci
es demanava contra ma de les pubil19s

cons~s

perqtè

el t1con-

smnS'tum est" ja havia tingut lloc abans del netrimoni oficial i
el marit no en sabia rea i n'era del tot innocent. Par a justl:fi-'

car l'esistènoia d'aquell "consummat.tml estil de penal s'havia sol.licitat l'actuació del :repreAentant ecJ.esiàstic de la t'anilia i
aql.2st es negà rodonatlEnt

8

eXll11ina.r una senyora sense roba.

- Ets amb l'únic que tinc cont'ian98 -

~via

dit el marit-. Si tu

no ho vt> ls 'fe'r •••
- ~~ire, qtééla-te-la com és, ja t'ho diré\ jo••• Quin escàao1 no

s' 8nrEr1a, ara ••• - t'ou la resposta de l'autor lta.t eclesiàstica.
l la ¡>p.tici-ó de divorci, havent t'a1.lat el testimoni que volia el

marit, no es tirà endavant..

Venen un grapat de fulles manuscri-

tes. Algú les ha arreglade'9 i al costat de l'escriptm-a original
s'hi Veuen comentaris, anotacions, algun

8i~e i!lterro~at1u•••

""'1 nostre Llibre dels Fets. Diari del Has Gran ll , veu escrit Just1neta.

Guerres, invasions, passa&s de t'ronteres •••• Les fulles

segueixen un o~dre cronològic, i, si hi be quelcom de l'àvia Jus-

tina ha de figurar a les <:krreres planes, pensa la noia •. Un altre
dia les ha de mirar totes
aqt811es plmes que són de la seva ~nt
.

de la gent del Uas. Avui són coses de l'àvia que vol trobar ••• s1,
el segon aeoret de l'àVia Justina, ja el té
tr

Si, m'agrada. Jo no sé

caBoria antel"iors, però

Cap més com l' Ti&)'!eu Pere!

aquí•••

com se sentien les done-s del IlIas en

a mi em sembla Que camino damtmt núvols.
~i

em p1ntlfssin s'ra, el pintor podria
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dir que pinte la t'Glici tat.

~ré

ro

amb 1'Hereu Pe

•

l món és

1 'Hereu Pere! .....· .
Pe 70G, però, no té &spera .. Aquesta nit li he tingut de dir:
- Pere, home, ja hi seràs a temps!
Amb tot, m'agrada. n'agraden 91's homes impaciente malgrat que pere

n'as una mica. massa. Es

torrent,

ml

~m

t.ramtm t .anal, un Nlmoll ••• No

a:f.x,ò no not. anar. No m'aare.da que s'estiri els oabells i Que se'n
vagi de :f"estejar don81t cops de peu a term cada vegada q

Jo l i

dic que no corri tant ••• He parlat amb els

rit

. aV8D9sr el casori. E

ra,

qu~

s abans, durant i desp;'e del

ca

i

tothom sap que n'hevia :fe't

1;0-

tr'imoni, m'ha mirat malemant.

- Justina -m'na dit-, que t'ban adelantat'¡
- Pare!
Veuràs, .jo •••

- sl,

ja hosaOOr.t que vo s no tenieu aturador,. però jo s1.
enraonfes
- Mira, Justina, ai xò són l!ImtaaDaibmc:daa de la gant. Per un pare
ltar me n'ban fetes sal tar qtli-

t'inestres que vei

-les.

Aix:í. és ell qui no té atura&r •••Digues-li que s'eeneri.
- Ja l i dic jo, però
h() vu11 au
vatl98T

unes

rabiades de

Do

dir. l jo

oc

afi aauestes enrabiades. Perxò ru:-v1a parlat d'

ut.

el

,

- Ja. saps

gent, aquí.. ni el casori a' avan~, ara que Ja

es

.

er1n per Sant 'RaQon, tothom ets mirarà. rient per so-

h

ta el noS .. l s
~e8 ••• Mira,

- Ja ho

,..,

S8

qUi

l'tire jo emb allò dels mels eD"'-

:festegeu erl companyia de la Teresa•••

I)rovat 1 llivors se'n va picant de peus a 'terra

méS

ua mai •••

·xant apart els cops de peus n terra, el festei.gés una sum

petites :fe l i citats ••••
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Pere,. (te fa uns dies, fa vaga ,da
tes que a

C6S8

~estejar

.. Di l l,

lea meves 'pregun-

8

té molta feina i que no ho pot fe'tt seguir tot: t.re-

ballar, :restejar i picar de peus a terra ••• Ditxós picar d~ peus•••

on és

Pe"ò si Dant.

ocer, b.G

eTa m'arrel1.'le,n el vestit

,. núvia.. Es el

diuen que ser& la núvia més

i
8C(:1"

le

nrabiades.

~.

.te ix que portà la mnre,

ca del tJIas.... Pobre Pere, se l i

darrera nit

(jUB

dormo sola a n'aquest

gran llit del Mas. no puc dormi.r i Vinc al Diari

Pere. Si ell pensa amb mi com j o- pAnsa
.é s enamorada qua hi hagi

gI.1t.

ell,

fi

dir

a>S8S

de

la pnrell

S~

P.ere, n1'sdormiré fent el teu now ••

!ss planes de l'àvia s "acaben aql1!. La noia en sabé la continua-

ció

pe!'

Cintets que sabia més històries de la gent. del Mas que

els que havien t'et les planes del Diari.
L'aVia Justi na, pobreta, no s' havia casat. Perxò ha portat sempre

aquest posat seriós que té, i quan sent parlar de Fig'tere s no és
ella. Era molt hérmos8 dejov,e, i riolera, i el disg-l8t que li

donà

l'He~eu

Pere la deixà senyalada a perpetuitat •••

- ••• Mai més ningú

'J"'9ia, la senyora.
nyit, deia

qu~1a

veié riln'e. Ni que li fessin pessi.gtJlles
~1 ClOS 80

El1'P

un desvergo-

senyora erEl més se-riosa que un gos anant de ven-

tre ••• E-a ben veritat que l'
era un impac:h.mt

gros de llavor s, que

'#

~uai1

au Pere, pe!" ben p::'antat que fos,

no hi havia gent al dAvant se la menjava

amb els ulls a la senyora •. Jo sempre vaig pensat' que un dies
.a menj aris de debó .... ala seva

ners és clar.

S'havien de ca-

sar per san't TIamon ••• pobra senyora! Quan tot estava a punt, l'Here:J Pere, despitat perquè la senyora l i deia tantes vegade·s que
n0, li t'eu dir que primer era la pàtria qUè res i qu~ marxava

voluntliri al Marroc. l la veritat és, Justinets, que l'Hereu no
marxà v.oltmt.ari al Marroc 'sinó a Fran~a

amb una minyona del seu

~

mas qte l i deia que sl a totes les coses que 12· ,enyora li deia

que no. La aenyqra no ho sabé fins més te.rd això •• ,.Em sembla que
noara h'o veig. Tots aram a lt\ capella eSJ'"'erant.

- Ja deurà venir - digué algÚ per'
tona ql:& 'tothOM callava

mi.~nnt-ge

dir quelcom al c~ d' \.1l1b

8

els rellotges de tant en tant.

Al C~ de t,"e9 hores d'esper(1~ Rorti

t1ll

mme

d-el Uas a essa de

l'Hereu Pere. La senyora era més blanca ,:ue el vestit que 'Portava
i tota ella. era un tremolor fet. Duia en ram de roses a

h~

ta, apY'atat que es clavà més d'una esPins....El meu vï.naR're
14enqar

gem ...
-

"'11"

Va

co-

b l~ núviaoom en Llolts del convit. en

intervenir tant

·QJ.. • • •

de casa ~a

molta

tona que la sortit I -

e~contestà

a l'e-

mi~sal"i.

e no ho sabia qte e 8 casava avui '1
- Ai mara, a.

bé ho

a

SU~

to.

- Pe:rò, ell tarn.bé?
BurrE\1lSo! A cas

mi.ny

hi

re

anat tothom llevat <ja nosa1t

•

L' ~rniSGb:roi t.ingué

1de~.

,nyona?

on és la
l

i la.

invona? •• Deu ser

- Voleu dir

d

·J.r8 ..

.

- Què voleu dir acil> aquest voleu dit' ••• CBtar1r;a ••• Catarins!
Cap re-avo

•

Es c:ri.C à P101te s ve p,ada s i

r·i.na no contestà. Què

qstar ai .ia aui s:lp a on e"l"'8 til"'lb

l'He'r81~

,v

de con-

rere!

l auin disgl.Ist, quin diE'gl1st .... La s.enyora, davant el convit, 8' em-

. assà saliw.• pujà 8 les golfes, endre~ el ve stit de núvia i
en

Das('~.

Fou el

comen~l)'lP,nt

d'unL sèriê anual que no lla

1xat t:JJ:ii més. D'enc;à d'aquell casori frustrat, caàa

any, ptr San

fi

Ramon puja a les

~olfes

i 9S

v~s

i fer;] el Guè

baixar hi pujem j o i el vins

,ri_

ix de núvta,* Quan

dies de llit CBda aJ.y d'aQuella

rmda

&

pod

e'll

•

F1'a.n98 d:

t'a 'Vuit

l'Hereu P

•

- Ui, els papers de 1e s golfes r Rs la història de la gent del 11as.
El pobre senyor Ambròs, baldat d' ma caiguda de cavall, no se'n mo-

Via de les go1f'es. Ell fou qui col.leccionà tots els p~rs i qui
n'hi posà pel seu compte.~.I es feia un tip de demnar-tl1B coses
de Ja gent de

<EM

r

l Just1ne'bJ., aprofitant els dies obligats de b1'lsca de l'àvia, fa

temporada a le 8 golfes. Primer8lt8nt 9S curiositat per

8

veure les·

coses oue llavia t'et el 11et.,..af'erit dei Mas, el senyO!' Ambrós. A
mida que va llegint, la curiositat es va convertint en passió. Era
la seva Rent

la

QL8

havia intervingut, en bé o en mal, en la ma-

joria d'aquelles planes i, llegint-lBs i relle1ñnt-198 :fa el flran
descobrinsnt de com ixer :la història, la gloriosa 1 trista història del Pai.è,la qual baVia ajudat. a fer-la la goent del Mas G'T"Eln.

sl, ells,

els de la seva edat, quelcon er:: sabien de tot allò, quel-

eO\:1 pressentien quan les nerxes 1 lea curses i als crits ma1.m:-at

ua mol ta ho feien parqm si, p9J"què els al tr~s ho faien •••

- Veieu, aoui hi havia el monument a Raf'el de Casanova.
- Qui era?

- Ilo ho sé ••• Portava una bandera, la bande:ra dé la ciutat, diuen,
i anava sl davant en t.m setge ••• Diu que eren més els altrétJ •••

- l per què, bo i no M'fent-hi t:1f'on¡men1:., la
- .10 h(l

sé ••• l si ho

d~T!Bné9Sim al

~nt

hi deixa nom

senyor TorMs?

•••

nyor Tomàs, qui era Rafel de Casanova?

tluè ve això, a.J"a? •• ),'1""'«2.,
no em viru;rneu amb ooses.

~To

El

classe ••• no em vit¡gueu amb coses,

tinc dona i tres fills •••

l el senyor To:?è s bq \:e
de

ni

, a
qUl:Jda't

à d'aqul. L"en

en

d'anar al bil1br o

tro

l'bora

~

is,

on

s coses de Pi tàgoree.

unes. eatones a r

r l i ac.nà

,

,

el;

ple~r

dit! no

llibre amb cobertes de paner

diari. Renard ea mirà

el senyor To~s com si v9ié9 visi ans.
- Va, home, no Gt facin por als llibt'8s. No tots són doJEnts, .ia ho

ve'lI'às. Ja 'C'!':!'1 tornarès •..

'
, prel1- ......0.... es

, b

, s oésaviat t'ora de cir cuJ.acló,

t:

11ib

que ara

onibit ••.

-Es prohibit'? Doncs a llegir-lo encara que siguin coses
Pi tà~ores!

Qui sap què deia, ja en aqt811 t

res que ara

~i ~gin

de~

senyor

s el senyor Pitàgo-

prohibit un llibre •••

reu què m'ha deixat el senYor Tomàs I
~;,ra \IDb

ldstòria del Pais. T passà de mà en mà. l comprengueren.

Comrengueren ol per qtè de les marxes a les quals e118 anàven perquè hi anàven els altres, i

comp~ng'Uéren

aquells l'Volen l'Estatut"

"
que ells eridaJ-ven
únicaQJnt per què era il.19
COlnDrenRÚlfen pel' què hi hav ia

cridar-no •••

nt que posava flors a un monument

sense monument•••
- Ara sór: hores d'arribar
!""

senyor Tomàs, venim de

cl8-sse'
po~ar

t'lora a •••

-Silenci! Hi podieu anar a la nit a posar flors •

.

... ~i, però ara

.ot això i

9.I1.S

ms

lla Vist t'lés gent I

pènsava .Justinet.a davant

~1

uL1ibro dels Feta

del Mas Gr'an" Per Què a l'escola no ens ben dit mai, de la manera
que ho haUi"ien hagut de dir, q:.8 BqtÚ haviem t.ingut el primer Pal'-

laUEnt, de les coses reals del 1640 1 del 1714••• PeT' què no se'ns
havia dit mai que no tot mori el 1714 i per què no mori 1 Per què

no se 'ns ha dit mai. el miracle d'una Oda a la Pàtria i per què

fo.I possible el miracle? Fer qnè no ens han explicat mai el per

qu~

29
de les

e 1!anreea, d

S9

con1lml W. t,

Repúbllca Catalana, de la

.ursl!tat, de

l'Estatut,

~, at"usellament

1

del d

r

Pr&sld9nt.

Ambròs encadena ~ets

ls e

ta ••• nA:!"

danes", troba al Dau

ra

nota,

tes brillants,

només p

ro oallar aa:r-

tot. pe:r;dut ?'t, és una al 1',7"

ca:imld

lona. Al

~T1Jst,:tnet.a

~ostat

d9 batalles i

8-

troba }1J.eMS ciVils dp. la gent eSPecial

"11 Has oue n'hi havia da de~ó, eme la fAn eae~-r!"" e. rlu'Y'e. Seg¡
q'te

el ps.~nt Arnbròs leD ~avia rosa.d~s

rq1lè es llegissin les al tres, les qne volia. que es 11egissim el
l'i.t.. t?1 n ~ mer e selA t de rit'O"9 v:i nrrué davant d' une plan
fl(YT"s~ Q'19

volt.adfl d'une or];" de
veleu

111"\..':"

l~s

di

p1u

, jo?

fet

dala:

'" la dorta ha

tin~,>

bé el blat, i que t.1.nc

sis ol"iatums, que
Iln

nora que és un

carcamal?fl
,
,:ro

n:vor

- Ui, el pob:T'

plantat :i pm me te dor • l tenia tma

hores

cavall que

u.

negoci, Cfivaller del

bo~la

11m' cave1l crue mai

bròs no vols!l1é

8

cavall i el

.•
o hi h

tin~ué.

senyor Ambròs tingué
xas i, dels do

E

D

UDE'

d

nIéS

el senyor Am-

1 nom del cavall, de fidel només

r. El senyoT Ambròs volia. el
t1n,tYlrt! I/ ênrlemà de teni~10,

~alop

Fidel

molt mala

Irac:os tm no l i feu

't7'e ••• Vn passe:r molt 'tet1ps

T'

que aemanés i prou. El senyor d

n~~ !'-o

tot

va. més

'or Ambròs. Aquell

Ui Mai

baixant la r.ost,a l'Teva

1ls! Pa

vist. l aquell

1 coneixia a n' eU,

que {t'ide1,

n'ell.

nels

r

11 animal només

n'era

jovenent pujav

Th

cavall e s conve~t1 en l'amor del s

.. pe,..'O
.. a f:e
na,

-.

ia Cinta

sem.rt en

urà en sec :!. ~l pobr

uedà baldat dels
ondat. na!

fou

òiró sense

r-se'n

30
mo~e.

li'ins que as va instal.lar a les g("lf'~s.. Pcbr-et senyor Alllbròu •••

i -tant

ql}~

l i Bg".t'aè\aven lea dones ••• Pobret •••.Fina que al ca:> d'Ull

teIIIBs en fen tmB com

lm

cove. Teníem una minyona que es oea

la q usI, segons el seny O'r
quines cos

T~l

sro '0'"0

enl

ables c1e la provincia. Dl tanieo ass

ti. rss$à

parant :In

una El anques, ai, t.Tustine ta t

de dir ••• doncs, sí, segons el senym' Amorò

~:uques

de

Ambr ÒB tAnia

'¡'.~a~"OaJ.e

Alena a'

més auques

(:00

esoa, oi? Bones ta:rdes". tlBones anqu"
~t:r?~ i

dci.xh ur. ("8vnll

VO:f:l

...

me!. UGen

el p

o

•••
.y o!'

At1bI'òs.

oren les unquas de Hagdalc na o la passió antiga pels cnvells allò
que el t.logué

datari. Sensa saoo com, pujà dalt del cavall, i,

nArri!!!", xisclà. Hai més es

..

,bEn- rea el' ell ni del cava.ll.,. .•

31

crens

D~L

Al principi,

ni

D~~Cr.ARA

:t. A:J

RIT

I.J.Er.

teixen d'al

tot

nat

rn"hi

Gran no 00 c ca.v bon

,

"

aco~tumant.

f

ot,

t i

qUI3 eM

i això no

,

vulgui ni

,
•

i anar de ventre ••• T "tant. que
e re<"ll!lt?s de cnig'lJJes o da
nsibJ.e~, p9T'Ò

dels

l'

<:,'

o fon pe T'f din'1
vull

~

~on.~

té la

.-,. partit. Ili hè:.u-

ra p9rqu9· sor t·1.8

din

ue e'::1 dif.!llP'Q que,

u
pA1'

1\1' agr~'1e!1

t'Blnlti.~a

.19 '3

a don

ie. I,

l1.à

ir a:r, escoltar, lle

s

~-

la mal~at ésse:r del !nas

a se

artit. Sóc, litp ralr.tent,

ria d'havpmolta gana

os, vivia

mal

dona

GiL.'l8

1

o

r, dormir
t

hf\ qu,-'dat c.I:lb els

central sAnse ('omt>licaci ona.

ixos

m-

e, no. Les

/

o,

<'le :zones centralR~oT.J si no hi :foasin. !Jo rasoo
t::e!'·vr-.l1l'..1a1di.lt"OI sé, t:f.nc de sabl?r, oue tot
~

sóc eSTnimat. l~i

t

endarrere

veure, me' ls f

lp.s etua

t

m.i

com si

parq

,

uelcom

(l

e

, la dreta.

fo u defini ti v@.

L'actuació del darJ"'er curand
- O la curem, o l'e-spatU

aquest

ers m'"hé'n pogut desespa1mar. '8ncera

lli CUl'

se~blava

res per

-

dir.

VR

la va espat.llar ••• Ja ho havia dit, ell.

El ceogi:rell d' Rquel1 cavall que només con~ixia ',m .arno m'ho espatllà. tot t 11~VB t d' un bn; ~

1. el cap. Ja és espatllar, dimoni. !mtre

altres coses no puc pensar amb :faldilles i menys a:n.b fets sense.

~s

clar, pensar si., pgrò pensR,r-h:l i prou. l F!I1b les ar.qtE:8 que té Magalena! QUinfl8

anq·u~9!

les a uc.'"in T'assa ne 1
d.e

veu~

l

t1.

eerrlbIa que ho faci en'T'eSSallant de mour...raT.:lJ')~11

al natural arr¡ues com les d

d' tm cav

d'aoo rmic em pri'l

gdalena

d'altres que n'hi

in""e. Vium 1 prou havent-hi al
món anc ues cor¡ ].~s ('

'alés

1!0

a.

que
203,

podria t'er ul t'-'8 cosa au

de cUltura 911 avall és genera1..

Dit

ql

JA

les re-

que l'espaimament

ls que pateixen def'eotes

32
xpliea:r en públ'ic; quan

dt:t ro'""

que reateni

per

W1ct UJ!t s

si,

p~naar.

re, les tinc de

le

El E

Ini

iure

,

,

:u~

res,

V9$1t111

, dimo-

n-

nita, dormint,

:fina atm

.rò és ei

dóna al pati

Ci

, les tinc de

V9U-

tretenir l'enorme pes d
tirar l)esaes als colomsJ Quan

n~r

intAJnt<?nt f'A1"-

il.labG ••• ~ls llibres

amb

·a,

Cf'MpaD

C'ntestaVf\ n

queien dels dits, 1 no'

aql211ss

al pensament. l quan no 19s pc)dia veure autènt.icar'lfmt, lea

anqUI-'S
V&ia

a

colorm per a

las hores morta s. 1:1:ra qu
eI~l

l'trals., vaja. Jo,

de C11.9'S,

ja 'ho

no

12J."0' • • •

rh te1ps tirava b

,

aJ. e

urant hores PE ssc' el t·

vet.tre-le s

11

s sembla q

1, indiferents, t'rads,

ni I, tjc tinc aquelle s

jant•••

V9 ' ten

pe,..tct arreu,

s

~llors,

convel"tier en une

"ls pallera

anques immenses, i als núvols, inabastables com les diJ Magdalena,
i als ccmals •••No q'hi \ltllgui trobar" ningú I l sobretot sabent q

si vinro.tés t 'l 'agdalena i en digués: "senyor Am.l)ròs, aquí les té, les
anques", no en podria fer res.

Que

tr~uon

ll.astrps

ls dies. Tots són

a pa.

quan pI aoa als

lliners, a les quad'r'es. Pel bordar dels

qu-

•.,e!' la VPu dgl mo_
~i

s'han

tels

-

<:·....

a

se~VQ.J..J''''-J

1

ocell

tei.

('e

(lIla

tit, fÇ"ls,

dies a

00

r f.ü.guna

:ta. L7'lSj

fe. que e atie

bestreta. Em

sa. Per a dir a la gent

d~

la

ler,rie s

posat

di T"::\

eql1

'ossos s'

n M'ho demanen •

.vui he t inrrut
l:~

r

.

e~ templ ~t1.e :fa.rà

cond e rtJ1!g t

tot

gros a~ si les patates ban

cianls. Anb el t

ps que

baldat, conoc el t
fsi.!! l'

.da mat! f!ls

itei.xa hora. Pels sorolls del def'ora

c~nt~.

rendit o

i~~~ls.

s'hi posà l'an;y- passé1t.

ht:rr'~n

'CJ']q

podia

!"I1f)UY9.

lm

e la :finestra

:Jí, erb el

rb el nit ve~ll. S'hi paas'

la barana. Sabi& et ne jo n

pot tenir

l u la seva

ix,

1..D':

estona a
ra em va

33
vi~t

dir que ja havia
~ue

t9mps

'Va

passar abans no vaig poder ace.bar de llegir un llibre

comen~at. Pot~er

al veure'm amb

l'any passat", que es recordava de mi •••

m'ansva centrant. Uh dia el mosso gros em va dir

lm

llibre, que a les golfes ell havia sentit a dir

que hi havia molts papers dintre unes arquetes .••!vPhi portà. Ara

:fai~

vida a les gol:t'qs. He trobat els papers dels quals m'havia parlat el
mosso gros. Ara tinc aJgtm8 <x>sa a 1:'"er. Els he eol.1eccionat i hi be
:fet comentaris.

També hi he posat pJane s de gent de casa que res te-

nen que veure amb t'ets d'a1"lms que són els que més f'iguren a les plaDes trobades. Llibre deJs Fets del Uas Granit hi he posat per titol.

Aquests papers m"han tret, per ara, el desvar1e1g de temps endarrera
per les anques de ltagdalena.

En~r8,

però, quan sent.o passes al pati,

les seves passes que les conec de llt.1l'\Y, miro ma estona i, "Quines
anques!U tinc de dir aboo8 de torner-me a ficar amb els papers.
La gent de casa va estar,. o ho

format la història del País.

digué, a alguns dels fets que hEll

No serà, la meva, una història com

les al"b'es,arrb planes i planes de dates, noms de reis, dies i hores
de batalles, tractats, relmió de Corle, governadors i

c~s

de govern,

que s'arriben a t'er pessdes, monotones i que només poden resistir-ne
la Ja ctura erudits i iniciats. La meva història és més o menys com
la va :ter la gent del Has i, pel mig, encara jo hi he posat ·aconte1Memen ta pa't'"ticulars per si malgrat t.ot _

s'bi trobéssin de pesades

.0

les històries de la gent del nas les quals ja s.ón curtes a dretes per
ei algú al 11e gir-les en voJgués saber-ne més coses de debó.
Ja tinc Ja meva història :t'eta. I, de nou, no sé què fer. No sé com
passar el temps. }lo dormo tranquil, no menjo, no llegeixo •• I m'ho
veig venir ••• AltT'a vegsda em passo les hores a la finestra esperant
veure passar les anques de Magdalena. De nou, com si els ·ulls no
t1nguéss1n altra :feina

li

fer, miri on miri no veig res més que a-

34

quelles anques!

Vaig preveient que qualsevol dia. en farè UDa de

grossa. !'To sè quina serà, però la faré •••Miro de revenjar-m del meu
penosissim estat posant el diari
d 1 erietl

planes de gent de casa que no s'hi

haver posat. Ho faig per vellre a1 em fugen aquestes 1umor-

tals anque s de d iIlS meu. P,s en va. Cada die. em tenen mé s 8ubj uga.t,

conquiJtat, dominat, seduit, avaseallat ••• Prou, prou, prou!
al mosso

Cridaré

os perquè em baixi al pati ••• Potser la fresca em tornarà

elA pensament s

tn"Ill

mica el lloe qu~ hauria de tenir. Ho dubto, però

ho nrovPJ'é ••• He arribat :fins aquí. Ve un rootnellt que el que pateix
per

UDl. -COf.i8

com Ja que pateixo jo, no pot pat.ir més. Es imposa!bl,

passar una vida amb unes anques, encadenat a UDes anques, af'incedes,

a!'l'9J.ades, fondejades al moll de ca:ia entranya de les que em funcioneu, éo clar, de mig cos en amtmt.. No puc ni

V'U 11

resis tir més la

dictadura d'tmes anque.s com les anques de Magdalena•••

;

35

Eln algun 11~o, 'les plan-es que trobà el senyor AmbrQS eren fetes en

llatf. l el senyor Ambròs no hi mirà

prim "Més malanent estic

ClaSsa

jo que les ratlles que saguetxen lt deixava comentat davant eap1tols
de mal interpretar •••
Aqui bem rebut s.empre.

o molt sovint.

lli aiguabarreig d'anants i vi.!'

!1;,)nts l1.a ent'!'st i aortit durant anys de C:iSa nostra. Quelcom hi devien veU'!'9' al Pais, que tinguéssin aquestes gane.s de venir-hi. El cli-

ma, el paisatge, les tsrres, les dones ••• 'l

Que~com

hi devia haver

aquí. que no era en altres llocs. Els pobres indigena, vingUé

tIl

mo-

ment que no sabien per OIl girar-se. Tan aviat revien de cridar "Visca e~ senyor Tal tl com criòàven " Mori el senyor Tal". Tothom s'hi veié
n oor dU!"'ant segles: fenicis, .grecs, cartaginesos, romar:.s, visigots,

errains, francesos i carrabiners •••
~ls

grecs fundaren J:ilnpúries i ens deixaren boca-'tBdats :fent està-

tues. IB gent no s'hi ooté uessa amb uns elerrents que t'eien unes estàtte8 tan ben :fetes.

-Que hi hagin els grecs, quel.com hi deu haver 1- digueren els cartaginesos. l ja els tenim E.quí.. Els grecs, per'ò, que si fent estàtues,
ol1as 1 gerre s eren
l.ma ~nt

tUlS

savis, no es veiéren en co:r- de bàtre' s amb

que tenim fana de menjar-s'ho tot, i fen tractes amb els ro-

s i els deixen desembarcar a Empúries. Ells pensen que d'estàtues
i 9s'tr1s de cuina se'n poden
. t'er a 'tot arreu. Ara som romans. No· po-

dem tr1ar. Canvi de moneda. A n'els romans se'ns hi va el cor fent
taatres 1 carrete!9s. Si no passen d'a1xò ••• senpre hem anat malament

de les dues coses al pais.
i

Però els romans :fan més coses que teatres

carreteres. l el poble protesta., rep, i calla, que són coses que

Cl'trant anys i panys ban :t'et la majoria dels pobles del món. Devega-

des, però, surt

lm

c~dill. U1 cabdill és

tttl

protestador amb Ralons.
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lli protestador el qual davant Ull general arro~'8ul:mt d'espatlles es

vol ta df:l 1rent

conv&n~màa

o

pP.1'"

1.'or,a, 1 organitza

t.ma

re vol ta que

re es veu en cor de guanyar encara que la perdi. Sempre n'hi han
hagut de ca 'd11ls al Pais. Si el c~bdill ha e stat pr ou v&.J.ent o ha

tingut prou mà dreta per

fl

:fer prossèlits, sempre ha trobat gent à1s-

.. osaaa a seguir-lo. Gent que sabia que si perdis no perdia res, 1
~qnt

que sabia qne si perdia bo perdia tot. Dev.-ades ha fallat el

c~dill

1

]a gent

m

de:1xat ana'b

lm

"Ja

t' 8!Teglaràs" com Ulla casa

S1 el cateIill ve.lia, podia comptar amb seguidors que per

de naflès.

a ell es deixaria i es deixava, matar. l algun eop hem t1Mut

1118 ¡l'aquests. Ja.. al bell COnen98T'Snt n'hem 't:tngutD ••,.

Els ronans estr.enen cC'ntr1bucione. Mai ens ha vingut massa bé de
pa~r-ne,

ni en el temps dels rormDs. l de primer la gent

'Oa~

i

callà. Els romans, però, en t'eren un gra massa, i sorgiren els p rJ.rs que ni pagaren ni callaren: Tndibil i nanooni, els pr1mers

88-

I

arati8t(?8 de la Història.

ceò·a11ls de debó no miraren s1 els ro-

mans eren més o eren 1'!Bnys. R' hi bateren.
- Contra Roma? - digué alsrú esoerverat.
- Contra Roma. l què?!
Durà qnetre anys aquella gt.8rre Cf'\ntra els romans, però els roman s
ren mol ta més i els nostres amics

s~paratiste& perderen.

Però no es

donaren :t es tornaren a revoltar. l tornaren a perdre. rnd!bil mor!
amb les

a~s

a les

ren i obligaren als

.

s, i aouella vegada els romans se n'asfMguraven~uts

a que els hi

~liuressin

a Uandoni i al-

tres caps revoltats i no en deixaren cap de viu. Els romans sabien
qm sense capdills els :revoltadors no es revoltarien. Què hagués esI

tat de

~ma

sense el cabdillatge de generals i

sabien a1xb, supT'inñren de sergents en ar1lmt.

emperado:rs~

Perquè
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Ja het:'1 ditque e18 romans 9'NtD més Ç1,'te els nostres, 1 quan uns són més
sc~en

que els alt,.es els que són menya
llar~
tll~S

t'er ma.la t'i. Ualgrat. això, al

de la nostra Història es trooo gent que no ha mirat ma:l si eren
~nys

o eren

a l'beTa de det'enear les coses a lea qual.s ells

creien que tenien el dret de def'ensar. Si nasso.8"

orelles i ulls e

t.mme'êen de pares a t'ills, també s'hi ha.¡rien de trametre estats d'ànim, àns1.es, desitjos i af'eccions. B:s pot negar tm parentesc entr,
un "Volem l'Estatut." i la

~sta

bé es pot dona,. pe!' a bo. A un

.

tesc. Ra
. n10ar

:f~rro

d'IndibU i Mandon1? Es pot, però tam-

C(\nven9ut~

no li

ne~leu

aquest paren-

fred. Com també és picar f'erro fred intentar

convèncer a un ata u amb le a cos es dtü nos tTe pa! ~.
Us

l"OOIine

passaren mol te segles al Pais. Tants, Que ja n' hi bavi

per a q t»daT" ronanit.zate i no parlar-ne més. La història de Roma :rou
durant molt temps Ja nostra història, i la gent de lletres es feu

lm

tip de parlar 1lati. A muntanya, seguiren munyint vaques i portant
criatures al món de la manera que bo havien fet sempre. l com que tot

té
El

\ma.

fi, :fins la tingué ei fam·ós i temut itilper1 romà. Pel que fa

casa nostra, ens arribaren els visigot·s, i

lm

dels seus reis, el

sanyor Ataulf s'establi a Bare910nn on encara, la seva muller, Gala
Placidia, hi té troa ple9a. l les gents es tornen a batre pel nost:na
rr1tori com s'hi havia ootut auys enllà i ei batria anys a venir.
Es veu Que som ben poca

de batalli.

COS8

~s

que

lm

inacabable i permanent canp

De tant en tant ens revoltem, els temps s'ho porten.

Un rei nou Vamoo, talla anb l'espasa als dits, de

revoltes.

Només,

m~ntl aauelles

és de moment perquè aqu! ja hi comenqa a haver gent

que sense guerres no està bé al món. l surt l'beroi Otger estaló, separatista de t01ri,.{ i, enamorat de Barcelona, la pren als gots. El
eonveçuts veuen amb el nom de l'heroi l'origen del mot "català". Els
saVis poden dir que no, però pels conve(juts és que si.
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ln'

::'" què t.ot.8 v<'len venir a casa? El

ara venen ela mor

JIO,

serrains dilRt'l qu
p~rò

llavors),

llarg, que van ra.
qU~

són tants

ens

D

Fran~

(J.es Gal.lias,

'hi sobren nar anar a

Fran~a

1

Olmaa.r-B9 L\ç,ui.

om t'ran es.

~ls

lt.

Hi

·r

te sota la bat uts

e

uiien o nosaltres

frene s ens

'org&nitza el P

ànica, i

1 :fèudaliet!1l:'.

alls, i agafen

e comtes tenen

en

te

cosec

Inta dels seus dcninis. Els o'rgnnitzadors fan 19

nen

i no

s. Q

r:rc. als

van prolife?snt sm

nqa,
~

Ja,

l t

or 98,

: P'NlCa,

~oaselló, C~rdan~ra,

--

rlrgell, BeseItl, Girona,

'1

-"J~

úr:1. es , Pro

.pallar~,

B~celona,

..

se li retalli.

Ausona.

ca1a comtat hi ha exèr-

indenendents amb stent que ha d'estar sempre a punt,

ci

i d

gent a càM""p.c del seu comtat, no el Voldrà deixar auar sense
i lluitarà

llui

rné s te l"rE'. ,

In una cOl.lecció de

1

drets

8

r anar a fer

te al òavant,.,

xen no pod

gU8l"reS

triar, com no

re.,..

:'"'8n

on se li digui. Els Que

guei-

triar gairebé mai. '(be comtat

r

, alier • Altres nomé 8 h

Ib el con·-

rorça. Altres inauguren ell: uno-

ltres sols" ••,.

·;9

.ds. A veure quan acabarà de venir aent

els :no

Ara Ven

tornen a

1ns

-r
i

caflonad,

~

un comte t el

p'3dr~'

s el pro1rn-ar valent

e 'hi ha fet a cops

.

•

:1 catalan:f.

b pau. Noves lluites
~n t

del nostre, l'escena.ri on

d'anotDensda oficial del Pais, Guifré

DT"i

1 Pilós, di u Dreu i troba
....a

b guerr&. o

s,

veu oue no acabarà mai

foral

t

,

o

'9
e~

1 Pals qu

diu Drou amb ell. l

sense pensar-s'ho,

osa la pri-

rò la hi po-

'n arle. aquí i a :fora. Con-

venqut que una espasa ben portada quan ln

orta la raó pot fer molts

erveis, en té tma sense preu ni repòs. l ea bat, ell i la seva gen t,
ar.Jb tothom.

3
~ls

reis 'f!'8ncs, que sabifln cn anaven, haVien confiat al co
a~ona

comtat de

lo

ar os baté

Ib

er. l per

que j a no

teixos :francc:»,

els

li

no

'xar-

de i amb el.s

Ib els no

ls quals ho tenien sa:r!"sinat t.ot. Gui:t)oé reconquista Montra que la elerècia

errat. i preveient els prfDl9T'S p

faria al po.

-taven amb l' enemi.c a mig metre de distància. Fou d' aquesta

llati~fid

les Clnat..:r'e ba:r-res de la

bancr~ra

urs llegenda. Si és

llegenda la que ha fet la histò-

l.l1U\

ria d'aoue8tea quatre ba)"'Y"9S, volgudes,

del Pais. Alnú diu,

~scamides,

a.L'~'

venerades 1 pro-

ibidea, doncs, beneida lleR'9nda.
~:r-t

tats

Guifré,

~no

mall ava

i bé, els que venen,

..on matE'

llwlen caDS.

fui

~~ta

T~,..

cl.1:Lpa ten

i,,"

eJ.s no

a estItnem cante
ha vinBUt a

ns

n infid
nou~

Irr

epenteix del crim

que

ort son

~ermà?

Ramon Berenguer, el Gran. Ja que mòlta R:ent

sa en pla da

c(\nqu~,..idors,

E1v1a

a:ra ens toca a nC'saltres i

• Casant-se amb pubilles posseidore

ls pro' is. Provença és

itoris

:roenm.ler

d:l"'astra, i Berenmler Ra-

a fer penitència matant infidels. Quina mena de

lantem a Mallorca i

de te

la sev.

on Berenguer II. S'

mon II sup!'irleix a son
i

E\

r Quest1ó de urovie-

bon pais, i Ranon

tm

s' ene.mora de Dolça, que n" és, de èo19a i de Provenqa, i

ConQU9Bta a les dUi

•••

ls flat:r-1nonis, q,ue tan aovint han espatllat coses,

rei tar::ibé va dir:

tL.I..L.'UL1 a

les

, s' han tinmrt

tures del Pais. Potser al

,

ro

"Q

aquesta, o cap",
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però la cosa certa és que els matrimonis reials foren gairebé tots
oficialment uns grans matrimonis. No era el rei sol a escollir, no.
AbanS

un matrimoni no era matrimoni hi intervenien reis, comtes, ba-

rons i senyors, papes i Braços

SuPe~iors.

El Pais

8' havia

d' expansio-

nar i era questló d'escollir núvies que portessin geografia al dot.

otes, o gairebé totes n'hi van portar. No es casaven perquè sl, no,
aquel1E: gent. Pere, es marida amb Haria, de Hontpeller; Jatme l

n98 amb

~lionor

00-

de Castella primer, i després s' agosara i ho fa amb

Violant d'HongrIa; Pere, el Gran, es casarà amb Constan,a, de 8icl1la•••

I; ja,.

les enexions territorials, al comptat o a terminis, a base

d'enlla90s matrimonials, proliferen: Proven9a, Nàpols, Sardenya, Xipre.

r hereus

i inf'ants es casen amb el bó i millor de l'època. tb Beren-

guer es casa amb Maria, filla del Cid; Ramon Borrell amb Ermesinda, de
Carcassons; Berenguer, ómb Peronella d'Aragó; un altre Berenguer, sm
Beàtriu, de savoia; una filla Berenguer amb Enric III d'Anglaterra, i
una altra amb Carles d'JUljou ••• JallDe II, amb Esclaramonda, de Foix,

malgrat el nom; les seves filles amb raia da Castèlla i

Fran~a.

Uba

filla d'AJ.f'ons 11, amb el rei d'Austria; Pere III, amb Eleanor, de Portl.l.'tal••• Si això no és Cllsar-se bé, ni mai.
Ja tenim reis nostres, però d' en~à que Berengue-r IV t'eu tract es

SID b

eronella d'Aragó, són ,..eis aragonesos. D'aquí en segueixen "essent oomtea. El rei d'ara es diu. Pere i el dot de la reina fou Montpeller. Un
ben rei el rei Pere, però els nostres primers reis no podien passar
sense faldi11es a prop. Eren molt valents, ens e8timàven molt, però a
,

d' 'lO les dones no els deixaven en repòs.

Bl1s devien dir que si

un rei no podia tenir les dones que li plagués, que ja els b1 dirien
qU1. ~e~()dia

tentr f. El rei FeNt, segons diuen algunes històries, ea-

I

~.I

amb moltes dones llevat d'estar-ho amb la reina. Es veu que

i :feia pocs compliments i que la pobra reina passava llargu!sa1me
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temporades sense rei a prop. Es diu que. el· rei Jaume vingué al món

sense saber el rei

re

qu~

el :feia venir amb la reina Maria. Els bis-

es la van programar aquesta vinguda al món del rei Jaume. Ho diuen.

l encara es diu que el rei Pere perdé la batalla de lturet, que fou una

gran pèrdua,

per tala questió de faldilles. Ell era valent i, re1-gue-

rl"9r era dels que anava al davant. l en la batalla contra Simó de Mont-

iats. l pensant Que con-

fo», va sol contra tots. Ui espera

tra ell no hi podia res, la nit abans del combat deo1ssiu la passa dest'aldillejant a desdir. Tant, es diu, q
cav81~,

s'aguanta dret dalt del

p~r

lanès fetes

l ..i a v'

l' hora d' 8l~ 1" al combat no

tà er.. f'orma, v

no

, a la

la gent del

quell

sa narlava d'

i

• l ho pert tot.
v,

nera.

sl,

an-rei, del

•••

rtir

~

m'ha fet
nes

p~r

bOg~A

en hi

i molt mes

dir, ja embarcat, que Ftra una

,1'i

ira.r andavant amb
dient-ho.

dir-ho r¡

aolts se'm posaran a riure, però
e'l pla, no a 1'Efgua.

i

, l'aigua sempre
• l tenia 1mes ga-

..aJ. t"

8auelle

,

.n

les. A

Salou amb la mar blanca de

f3q

res.10,

F.l s

t!'o

(~U

cos

fr no 1'ber.!

~io

sostenia

pr..~ ê. di!"-~:r:'

'I.U1.

on trobare

es qt

? Aqm. nom'

:t'OU,

bé ••• Per fi

S1.

9t.1ats 'li
~

a mi e
la

'ha de f'er

rrer marej st••.•

'n pot esoerar
,
•

'V

r:r

Cl

allor
sense

iber a Mallorca,
da! t de tot., però hi

laVla.

:1. ro' agrada la

1a, si els asset-

un a JlUerra ben 2'aldosa. l ho t'ou.
altres, 5. no voli en sortir a bàt.re ~
i

an~

ots~r pe r

.r en.&.J'r8!'.
això no en s volien

~uên

ixa~

pot tenir moltes dones •

entrar.EL rei. que tan bé mou

1'.
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pasa com la diplomàcia, :fa actuar les reJ.acions públiques i fa propo-

sicioos als moros al veure Q,ue el setge s'allarga.
que si se'ls àonen barques i es deixa

'xal"

1US

ros diuen
,t,

tranqul~s

que ens donaran la ciutat•••

'han Dosat. amb ela homes del comt.e d'En¡>'Úries que vol ent.rar a Ma-

loorca fent un

~orat

veu,

les mUl"al.les. El comte te pressa,

deseo

1 ens :fa fer més de deu hores. No de,ixü repoaar a ningú. ~jai o'hegués

inaire.

pensat que a la guerra s 'bi anés a fel'

la Vora. Carai, quin rei! Passa

AVui he vist el rei

d'un pam

de :tots. Pe!" a parlar-hi tothom ha de mirar enlaire. Té Pl anys i
ta una esp&sa f'enor:l9nal. El feren

I~ei

pOl"o-

a cap edat., 1 es veu que semore

hi ha gent que 110 en vol de reis perquè quan encara no caminava li V'aD

ira1" una gr8n pedra al bressol on dorcia. Afortunadament no van apun-

bé. Ui, .ia s' ha batut

[)O

s vegades. l ha guanyat sempre ••• Una

les coses que no pot Bofi!!' és que no el creguin....
,Ja era hora! 1ms hem ficat

ries I

om que els que són a

orca pel

rat del comte d

,
u-

,~

llorca són in:fidels, els bisbes que en

oompanyen diuen q"le no n'ha de que<1sr cap.

thom fe el que pot.

questia és elininar infidels ••• Es diu que el rei nostra va agafar el
.,
~J.s moros pe~
barba i el va arrossegar peïs e re rs. • • .t1.J.JCO s
guerrejar.

s hem céIDoat de t'er baixes entre

sa::."rains, grans i

pet,its. !To s'escapa ningÚ. Els petits, quan :f"oasin grans, tam
in:fide

•

serien

Vius n'

principals que tenien
- Ja no s'bi tornen! - se sentia dir pe
- Es igual.

tomin I

bisbe diu que

carrers de la

ciutat~.

infidels encara oue no s'hi

•

- l da les àones, què ell fem?
- !.ss velles, llenceu-les. Les joves, guardeu-l.es.

_Fou una bella v1stòria.

n'els grossos dels noatr

lorcQ.

te

no l

nosaltres. 1!o s
avant.

fet prous

e

tres,

don

mi~!"it

ir-n'hi,

, per ara,

ODo.

:r no se'n

el

:t.

prou l'anar-hi, no. TreUC1 .......~

ls al-

-ho aqu....

reis no

• Ar,

UJ.a•

ha d'ab

l pe'1' mar!. El rei, abats d'en" stir quelcom, 't"9uneix capitans i bi
.vn~a

0'

~

•

e neu, el

el Què vol,
~ig.

Es

pagaran cm- els earrain

veiG! un a

qt

ot. ni

le

11JJ

q

1

reig, el d'ar-

rres. Jo,

utra~s,

no e

~~

i

11>

¡...

ela'~u-

lJ;1 pr1. rau'

nt s una estona e ...·

ja q

ro va mig enfon,

t el dubt

lles perquè

tOl~aven,

ia tm minut de

baixa. A<H1911. du'tt ~ $tairebé fou 'fe.t

,

e

o t'1'anquil. !

els que s'hi

tar em va fer dubtar uns

rofi

tronl:\da•••

Int a batalles o sens

A!4a,

s'han t'et bai....

!n i amb els

:i el

encom~en

o malalta, no

~llin.

un gos.

p'1'8U d'eliminar sarraino.

Vi

qne

trany els senti

"E

mbls?U 'I èii u. l tots diu

t'er

1 que teni

davant

sa.

le cota d·uo cop d'

-S11 doncs té! vaig dir act.uant de gue:r'1'er.
l d'en9à de llavors ja no vaig dubtar mai més quan ten

,

u a .1"

bast de l'espasa. M' et:GRva una mena de :follia. per a eli
8n ta-

de manera

tm company d'

- Ho se-nto,
l no fcu una

.

~C,

ma vegada en el

..
if.'ro

ve~sda

pr

rei

sol(;. que

l'

have:r-

vai~

'to:rnmt a Hallorca que un sarral
q

vaiJz colpir

..

•

.

de la -con te

'nt i

quivocat jo que pas tu.

dismi.nuir gent del

qUI)

suorimit tant

deio qua s'havia p

u costat••• Fou
,t

va air

oros que mai m'havien fet rea

m'havia embl'ldxat l'espaaa que ja matarie només per

atar. Fossin
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qu~

nas normal

si~u1

no en

aBa, d , han estaf

- Oncle, Jo aBb aquest Das no m'hi caso.
- Ni cobrant?
- Ni cobrant..
- Pansa que pots colrar dels Moruues 1 de nosaltres. l p
no et
ses a
Gt
femilia r;ot succeir que t'h
s

franc. El nas., el

a que si

casar d

s .... són alt!"'oà coses que s'}¡flTl de lïú:r-sr d. la gent
,
- l'tiris on mi'!"i s, ~b Va1entlna no ve
mes que re 8 ..

- El

tP'l t

IB

oosí. Ren1 "li"

Va casar"

la l'ubilla (',

que va una

ca CO~a
....
.
." un nas raonable !
- Pero, te

- l to:rni amb al ma!
-

t:)i

CE' ~al"-se

fo

,\ilir-eT¡J9s •• • però és que casar-se &mb aque8t

as és 111lmr-t'h1 tota

Porteu-

ida. Hi hé¡ altres noi

Cal ~ Hor~11e••

u.

q"

d"ésser ~ primera. Es 12 pubilla. Si ella no ea casa
1
SiA

s poden C&sa:r.

noie s

!.~or

uas as

]'!o

~

tinrlràs tan ml ~

din solt

VOlg1.EDt.

que ~es

sl

s auedaran solteres totes .. però aquest nas, a¡¡'Jb Iti, a casa no
hi entrs.l
o ~u1l que, p
~vaJdel '¿:as Gran se n'h8gi de dir
l ~rss ~ .... !

.
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Ara anem a treballar a València que també és plena de sarrains.
~~agaf'en

cas'tql1s de vora la ciutat.. Quan costen d'agaf"ar, el rei hi

posa setge, i té uns parlamentaris que se les saben totes. Diuen als
moros q1.2 Junt amb eJ.ls tenen, a punt de bàtre' ls/ el rei "lo pus val+!nt del món",

que ja a l(allorca no hi ha altre senyor que el seu,

el rei Jacme••• Rara vegada :t'allen aquells emis 9aria i tan poc :tallen
UB

més d' tm cop els moros e s convencen, criden visca el' rei i ~i

llauren XaJ•• e x les terres de frene. Es especialista en setg&8 i no
/, "J

se n'hi fe. maD.l1é cap, per l1arg que sigui. Durant el de Burriana la
gent se'n vol entornar, i el rei posa en joc tot un curs de diplomàcia, en conven, la majoria ,1 Buror1ana, a la :t'1, es rendeix. Resta València que no es vol dODar. El rei ha portat gent t'resca de l' Ara"ó
per a prevenir desencoratjament s i segueix assetjant.
Com 'que a Mallorca vam creure molt als bisbes, a València ja

SOll

a prop dels que van amb el rei. Iens en diuen coses. Sabem que el rei
es digué Jaume perquè.a a l'anar-lo a batejar encengueren dotze grans
ciris a la vegada, tots iguals, posant a cadascun el nom d'un apòstol •

.

l es digué Jaume perquè el ciri que poru.va aquest nom

trigà més a

cremar-se que els altnts onze. Ja a <!p edat hi havia gent que no el
'1

volia i es baté, joven!.ssim, amb gent de castell, i t'ou fet. presoner
pels rics-homes. Els que el volien/l'alliberen pagant.. Ee rei de paraula.

A

Peniscola el rei moro al veure que les coses l i van malamEll t

li fa propostes de pau. fi rei les accepta. lIls aragonesos, no. l el
rei es bat amb l'enviat. aragonès. F..J.l quan dóna paraula és paraula,
paraula de rei ••• Al comtat d'Urgell hi ha Aurembàaix a la qual volen
prendre el comtat.. El rei no pot consentir que fembra tan ben posada
passi equells treballs i li dón~ un cop de mà. l ~ salva el comtat.

Què havia è!e

fe~

Aurembiaix? Doncs no es critiqui tant al rei

segons tothom era el rei "pus ben tallat del món"' •••

~l

qual.

4'

Tamb6 'ha caigut València. El rei fa uns ee'tgea que no hi ila oui els
aguanti per sarrai que sigui. Dttixa sort.ir els moros valenci8B en pau
ins a Cullera. Barons i senyors li fan la feina en la guerra i en la
pau. s&1 elé que després èe' les batalles han de dir gràcies ma pila
.

"

de vegades perque el

,

no es gens egois"ta. Li costen cars la gent

~i

us trebalJb per a ell, però ell sap que sense ells a Mallorca i a Va:lència encara hi haurien sarraíns ara. A l' hora del repartiment hi ha
.

\.

disparitat de cr1terisa València, i el rei hagué d'intervenirrtsmenassa
~:n

penjar

pro~testataris.

Ara anem n HúrciaI Amb reis ain no ens mancarà feina. Batalles,
consells amb e1s barons i senyors, i nous setges. En sabia tant el
Ni d'agafar coses que nm-cia ja l'&gafa per prec del rei de Castella,

pa,..,nt seu. I,
Aquí Ja tens! - li diu.
A Uurcia s'hi trobaren pare i :t'ill. El fill del rei, que es diu Pere

té ganeR de· pujar i l'anomenada de son pare el porta a fer coses com-

p:'!'"Ometedores. Porta una

e~pasa

com la del

:r~i

Jacme. Se l'ha Vist sol'

al davant dels seus al' assalt de la Mola. Els sarra1ns e s creuen que
Stl

les tenen amb gent de l'altre món, i fugen ••• A mi em feriren en

l' assalta la )fiola de Uonteea. ra brap
rei té

lm

dret em CI uedà a la :Mola. 3i el

fill gue!"~r, jo espero que el meu també ho s:!.gu1 •• ~ •
"

. .1 'pare parla de testaments. l diu que, segons ell, el rei JdUUle va
:t'er'. maJament e l seu al partir

~l

reialme entre els seus fills. Un reg-

ne, diu el pare" és com una casa paral, 1 quan es :fan particions, malament rai I l això que el meu pare era

tUl

enamorat del rei Jaume'. Diu

qlJe t'ou ell qui ,organitzà el Pais en vegueries, batlles i jutgeà. Que
amb ell. comen,aren a ftmcionar com a tals les Co!'ts, 1 que quan els juristes dubtaven el rei deia: "sia proceit segons el seny natural u En-
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cara que jQ no sigui home de lleis, di u el pare, que notaris té 1,
casa, el rei en fa :rer mo1'Uts amb tm bon disgust de barons i senyors
que les han de complir. Del seu temps és el Llibre del Consolat de
tma mena de guia de vaixells i

&r,

n~liejadors •••

A més de gent de

lleis, també té gent de lla tres que eomp ten molt malgrat que al Mas
no es llege:x1 massa..• Pl8mOD LluJ.l qua la gent diu que se'n parlarà
més de mortaue de viu, i TIamon de

P~nyaf'ort,

confessor de reis, de

reis i de papes....'. T:rl pobre Ramon, que confessava al rei de tlecat tan
gran que al sentir-lo S&nt Ramon plorava••• Del. seu temps surten el,
F':tr.8

d,e València i els d'Ar8$1.Ó ••• I.J.avora ja hi havien jueus que la

gent d'església podia veure cad a dia menys. l el re i no volia que
se" ls insultés. Eren gellt da taúla i canVi Que es m:wn.vaven la vida
,eixant d1'ners 1, en temps de guerra/t'eien prèstecs a baron's i senyors i fins aJ. mateix rei, perQoo el rei Jaume mai :t'ou un rei

de

gran t:roeoor. El rei deia que deixar diners. no haViB d'ésser perseguit
perquè si no hi hagués ela que en tenen que en deixen alS que no en
nen b=m poques coses es podrien fer. Que deixin diners ei la gent

ena hi demana. Si en demanen és oue els necessiten, i si els necessi,

~

"iU!!

paguin. Ara, fe dir als jueus que no ep retin massa i que un

ja està bé. Es del temps del rei Jal.l'le oue els .1ueus s'establei-

xen a les ciutats en barris, els calls, on

l~, ~t hi

troba dé tot.

Els que volten al. rei, però, segueixen queixant-se' dels J 1.leUS i el

.

rei qua tampoc vol estar malamnt. amb cODselle!'9 i gent de pes, diu
qua es Cleixin e'1s jueus en pau però els fa anar amb ma rodella al
coll

~Tquè

1@

~nt

ela conegui. l 1"ou amb l"e.cusa. de que els jueus

s mo:t'aven dels cristians que, de Franqa,
~~re

Ve

la primera Inouisició.

Fran9a, es veu•••

tha ve.Q'2da oue jo vaiR dir

8~

00,..9 que ea deia que el rei tenia la

d'amistanqades el pare em va contestar que la fama de conquista-

9

dor li venia de conquerir regne-s, no senyores. I que, a més a més un
rei podia perràt.re' 8 t.el1ir les amfstan9ades que volgués. l que, a

tot ciutadà sobressortint amb uns cosa o altra en té

'

d'amietan~ade8

i, que, per ganes de tenir-ne/en tindria tothom, 8obressortint o no.

iL-un home normal, sense titola ni riquesa¡ ma dama li pot dir que no

gollS quines coses li demani. Ara, a un rei, demani el Guè demani a

ma dama, la resposta soa. ésser at"irmativa. Les dones són molt especiaJ.s, deia el meu pare. Si estan orgulloses de portar una Joia o
treDhr un vestit, la

<,tU&

pot dir que 1:18 tingut un rei al còs, ja

no pot desitjar res nés. "Ja no pot desitjar pus res!"
Ea t1'OOO en les planes del Llibre dels Fets del Mas":

1 parel1 marxà amb gent seva armada i pagada per ell. I no en tomà
de batelles, ni ell ni la gent que el segui. Diuen que hem d'estarcontents perquè moriren per la causa. Doncs Jo no n'estic gens, d
content. El pare, qoon era aqui, com que no

anaVf;l

tressa bé de salut,

en guerres an'te1ors hi bavia contribuit :f'Bt-h1 anar els altres i pa:nt. l donant

consell~.

Era un gran donador de consells.

- Ja sabeu que ei Jo pogués- •• però per anar a la guerra DC? s'ha d'estar malalt. On voleu que vagi un capità que es p~ssa el dia tossint.

l era el que deien els oue el coneixien:

- sl, aeria

Lm

gran capità, però no en podem fer res. Sempre té· tos.

l aquella vegada, que ell deia qne hi havia. d'anar tothom, a'ewbar-

.

cà amb tos 1 tot.

'are, anar a la guerra amb aquesta tos ••• 1
- 8erà tIta g'Uerra .sense sf:ll"'Veis auxiliars, aquestat
-

ESp"8

-

.!!iS

que faci més bon tenps •••

ara que s'hi ha d'anar.

lmenys emporta' t aquesta but'anda•••
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Aquest rei nou és dels que tembé van senpr~ al. davant. No li fa por
,

I

I.

res i la gent que te el segueix uI.l- clucs vagi on vagi.

casa semo nt

A

ens ha fet por l'aigua. Som de terri endins. No sé perquè m'he deixat

embarcar, però ja m'he embarcat. Anem a Sicilia, d'on és
del rei.

mUJ.J.&r

iS

Trobem gent que ens diu' que el papa va donar Sicília a Car--

les d'Anjóu, era el papa

M8l"ti~,

francès, i el rei Pere, cridat pels

sicilians qne són gent de la seva muller a la qual el d' Jutjou
el pn, ha anat a l'illa amb armes i baga'tsres. l els sicilians en

diuen que feia poc feren una gran mortandat de francesos, i que j
:teia temps que gent del rei Pere era. a SicUia ensenyant' de conspirar

sls sicilians ••• Els :francesos han tingut sempre fama de galants
feien de

tC)'t'EJ8

:L

en

a les pobres sicilianes que xi.scleven en va• .cllssici-

lians ja les sentien xisolar a. les seves donl3S, però eren :francesos

ela que les feien xisclar ••• Fins Que tm dia davant.. homes del rei Pere

ulls soldats

fran~esos,

seguint el costum, emaiten tmes sicilianes
Com si allò

q1.J!t no saben pI!' on girar-se. Ni mai ho haguéssin f'e1il

fos la senyal esperada, els eicilians t'eren la pau. Mai més n'empaitaren cap de siciliana els f:rancesos ja que en re&taren pocs haguéssin
o no

al~at f'aldUle~.

- Cochons! - deia

tul

sicilià donant el de.:rrer

COl)

a

lm

dels óJ. t.im

:f'l'Iancesoa que f'ugia esparverat de Sici 110 •
Jo s6c guerrer de terra, però
de LlÍD:'1a i Corral

Llan~a,

e~

rei té

tUlS

homes de ma.rl Té Roger

dos sicilians que passaren de tueDUts

Ba,..celona amb madona la reina, i es converteixen amb uns catalansso
N'eren tant de catalans que arribaren a parlar el upus bell catalanes
del món". Encara més:

fe

aix! caSCml d'ells 1'0 lo pus pel>fet català

..

" tt IU lletraferit del 11&8
que anc fos e ab pus bell catalesc
qUft

en8~·

diu

6s l~untAne"" qui parla. Muntaner ha deixat una Crònica Que fonna

part amb tot honor dels Quatre Evangelis del Pais, i era

lm

enamorat

a ultran98 del Pais, dels seU1J reis, dels seus infants 1 dels seu

51
~IA""""Ars.

l amb l'amor, d

c.¡~ a perel,"""""

'"!~

1:'...0

'ades, s'hi ha dfJ posar lm

J.ri.Wceaos fül.

e

•••

posarensetgê, sortir

de 1.a vila 1mata'ren 800 cavalle!r8 "e 'fent ,de peu sens tot, no

It

Les baixes pròpies: 3 cavallers i 5 homes de- peu.
l Peralada ••• tf1a hn-rtA
no

ela

null hc;)m (j.ue hi entràs

èS

e Volguess
q1ú de la vila
~!lItallE..

, no
':ren,

Peralada és
q'19
,

t

].e

pus t'or

no :ros perdut

1\3

no pot saber

~os

q

al

q'

e

,

sia, que
de

Sf'K~

'n nats e nodrits' •

l"'sval d

'Rof!er de Llúrla contra Guillem Cornut. Bai

a

pug.

~quests,

.

els gèI't1ene dels part

de guerra que Vindrien al cór

ls anys ..

A Gal.l1pol! el deixaren amb pocs ho

s i amb tote

or.'Ipanyia. l així. ell diu: ••• rom~é mal acomoan

les dones de l
d'hómens,i be:
agutIDta el

setge
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ls seus reie, 91'"en els millo ra .••El re i JaW1<9 ••• 10 pus gran prlncep
del

mm.

li;

aprés 'fo lo

llor d'armes qte nengun altre"

Quan Pere el Gran només era infant:" lo dit In:fant en Pere era de pus
alt car e de melhor que null qui anc :fos nat ne creu Que neixerà"
Els parents dels seus reis: El rei Uanfred, de Siclli
pare era el pus alt senyor del món e de l

" ••• j

son

ajor sanK del món •••

l

rei lmn:f"ré, que viria pus honradament que rei que en aqUèll temps

fos e'l món, e ab majors t'et
"Yins marins

t,~nia

ssions ••• "

el rei rere! Jo només de veure' ls pujar a n'aquell

aixelJ.s i fer-se a la mar ja els admirava. l ells, ~més a més, hi

feiSl la guerra dalt d'aquells vai.Dllsl
.ir

lt,

~nt

Era la

del Itvéncer o

"morir o vencer", i de "pena de mo rt al còmit que amb l.D1a

n'Vestia terra. per
son pare

ugir de dte8 enemigues! Gran enamorat de

rei Pere. En totes quan

e~

diQn t: II • • • Et com en temps de1 Senyor

disposicions prenia acabava
Ja

, de bon

mòria,

,~a

\

n'l'8'.!'a rei d'Aragó, pare nostre"
cowen~aren

Foren els almiralls del rei P&re ela qui

a batre fort

~es

nüUS de Carlès d'Anjou. carles no se'n sap avenir i demana ajut. al
•

1 rei de

Fran~a

bavia jurat ajuda al rei d'Aragó, però

lm

car-

denal, de part. del Sant Pare, diu que aquell jurament no val i que el

p~pes i cardenaJ.8, es

rei esrf¡gu1 ttranquil. Pere, :fent el sord

8

rona rei de Sicilia. Els almogàver's són

Me88ina. i algú riu de la

manera que 'V

stits ••• ttq

la

c0-

o vesten Ules lm cassot e no po rten dar-

:a no escut.? Z si aitals tfón aquells del rei d'Aragó ••• " l els alo~vars

en maten deu mil. l cremen 150 gale-res

fit

't.arides del rei Car-

••• l ve &llò de las /Vint. g'etleres con tra 150. l guanyen. l el rei
Carles ha de dir:
_UAM

no són hómena Que ans són diables infernals!

l Carles,

exa'spe~t,

desafia 81

~ei

Pere. l el rei Pere l'acoep'ba.
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"

La n'ent

hi fal

t

rt.

,

no

1Il a

t:r''''

1,

irem

serveixen J

eiènci

s

rems J

E\

i~ll

~

l'à avent.at

cop

Valèn-

~

dels cavalle:rs ca'tal.ana
aiiament o

p~r

ell.

~

q~le

n

si

ccapta el cà
"

rei

e d

r

,

voli

mp on s'havien de bat!'

l

aes~

bels Ean-

~~

esperaven

vinguda de

Fe~e

a '1ordel.

t

i hi

.

us,
,

an~rb..

rei
r

t' . cava1J.¡

mi-

ut del rei P

l

gi •.

,

p

i la seva gent per a fer-lo

p1' lson qrs • :S:1 senescal del rei
n

costats.

ls dos reis d

i

q~

t-e9 i .

potestat d

neutral. :Jl rei dê Fran98 i Cbrles tenien, a una jornada

lars

no

:fa

p

l'à pels auetr

Cllle lliuri 1b terra a

1 de Boroe

d

passin la viaa

'excomuni

j

que

al

is

3QÒ

50 o 100

u per deu. o 50

1"ei que no vol que els

d ...-

si

er IOC, ••• "Sl jutge devie ésser el rei d'Anglaterra. Pero
i.r

te~-h1

a

d'Anjou••• " q l

qu

que es combat!"

vol.ets pe

nyor)

..... ..

:ret dir

per los d"

d'ar~s

veles no'

re~ Dna~~

en el

l :rei

, ja ql

i tot. Surt de 81ci11

a llenOrCc.' •

a ptmt. Pel'

'~ra

'hi diu.

aVan~a.

no

Bra.P:onè 8 hi ha la flor i

F.tTa~onesos

f,/.II-

ue11 temoa es remaVa a cons-

n

remar Del

.t , s'arTi

i.

ci~.

o

qu

aec.el

sap. S

~i

Ib

com ou

s'haVia

,

rei Pere.

• El

nt en

Trotl~)

s sen:vera

us

el Grall?

--al' ma!'.

c'esleyal,

p~:r

••• t

.ll d' JU1.i ou t>repa:ra

o no Pe

:fos t,engut

y ne nu:vl
'(f'I"\~nyo

i

't tira endaven1i. I s'ea't!pu-

•••

" ...
f03

:rò el desa:ri

'n fa creus,

• 141 rei ha di t que aniri
l

s n'hi va. n

j~

sol, disfreas¡('d4=t r.na..i omom é.r!b tres aco:

tíl1'es. Fa veni,.. ol seneRcsl

ib

tol d

cavall~rs

passac10r d

lotari i l i fl:t mostr.a-r

inó

el e
tra

• Pida
ve~da~

espe~ons

Quan ho

:i cavalga de dalt

....

.:

fet es presenta davant el senescal, es

1 barret i el senescaJ. es queda

8l!lIl

atea diu

co

,
raue

tot quan s'ha esdevingut

d~

~reu

la boca tan ooorta com pot '

re que ra l,

reconèixer al rei. El rei
cal que prengui nota

,

ix da-L e

reati

dènlña documentaria••••
Els francesos no ho paV1ren bé to1:t aJ.lò, i es disposen a enVEUr
Pals.

l.1.oc. I Old. ha d
11, deu homes a
1~

ma

co

.arxa.r sóc .10 I Es Va

ta i a

via

19~

la

avia tingut de ro

njar i sense

d~

r,

-"iO,

noma,

Sl

'ermà de l'onloe. s'ha-

J

~~a i

en dejú.

1 - deia la dona de l'oncle que

servEi, vaja.

l'onc1

lm

oncle. l encara 'passàtluix

otari el volia treure,- per eeC6rment, sen

.
rob~.

convèncer a

t sortir. L'alt:nt oncle

S'ha tret

a..~rrat

At1b la

na l'h

n drftt

o es riu e8

gur,

.

la dec!ssió de treu-re'l de

- '11s covard's no t

l' oncl~

,-,

V

t, pt:'rò s'havia embarcat.

l'cat, ren
;1 Ma)s en pes

mentre

cau al damunt meu. Més eompro-

l'havien d'acompanyar

al

pa~ar-los

'M:. dflt l'oncle capellà que ho arreglà pensant,

pa

el t

d

ullat

9S

ficarà a la prim

e.aaa que trobi
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Consequèneies del testament mal :ret, segons ela de case, del rei
Jaume I. El. rei Pere estl1culeja amb son germà 'el rei de Mallorca, i

aquest

8' alia

amb els francesos. Els francesos tenen un cardenal al

llal només 11 nnnea. repartir vessanes de cel. Diu que tots aquells

ne

~e1.l'l a!"T1'!)8
.

e8ltOnS

contra les terres del rei Pere d'Aragó -el rel Pere
/

el l.l.Ptrafer('t, del Uss es feia dir rei d'Arago, Valen<:i

i Sicília, i comte 4e Barcelona- els seran perdonats tots els pecats-

anl:ran

! els oue morin en la contesa, dels franc'8.sos, nat.uralment,

f1ar per

ra

tE

purgatori. D'aqul deuen venir els dlsba-

re els francesos que han o no guerrejat, a casa

ban :fet

nostm. El cardenal no bavia comptat, segur, Que en les terres del
rei Pere també hi bavia monges, i 81s :fre.nce8os com que el cardenal no

'havia parlat de 19s mongeS, assalteil, per a oomen,ar,
~

d'Eu1a, i no deixen c

19 :f'ranc8s
i

lm

monestir,

onJa sencera.

han d"entrar al Pais pel Coll de Pani saBrS. Hi ha el

Pere i

va

~eot

que els h1 eep eren i el Coll és de mal passar.

,noen :tocs a la nit perquè ela altres vegin oue hi és.

~l

Tam'

n'

In el rei de França.

,nt. El rei

ingui

rei Pere

Fr~a

mes

t'CCfS

encara que

es comen,a a espantar. El carde-

na1 de le

indu3R.'ències plenàries li diu que ha de passar.

- Passaré

i tu vas al davant. - respon el rei.

1 cardenal ensaliva.
El rei de n'anorca el qual de, tates TmDer
nAda1~

s volia desfer

son

bé amb els t"ranceso8, 1'a dir sJ. rei francès que no l i

1 Coll de Panissars, que ell en 8ap tm al.t19 que no hi

n~ú Que el guardi. l mentre ellJus esperaran al Coll àe Pani
, vosaltres' entrareu per

lm

JóI-

aJ..tre. Els francesos canvien de coll.

l s'eseamoen per tot el Pats. Es batalla per terra i per mar. El rei

Pere <lemma la flota aue té a S1cilia, 1 mentre, batalla com un e8-

t)i"\

peri tat. Va al davant i arrib

prendre ma b6ndera tOr

••

l.al

. qt

francesos es pensaven que qui sap la bandera, que tenien. La nova arriba al rei de F'ranQa i diu que aquell home no és un l'ei sinó

lm

dimoni

fet T.30narca.
Girona sofreix els pr

t

rS

ofici

ls no n'hi ha prou

que amI:> h

tot arreu, unes mosques espa ci

• l

,

no es

'!

Veient

er-

i que els frances
D

posen al costat

de la ciutat. El combatent del Uas diu que aquell

àe

,osques

no e.Ls feien res i Que nomé s mosqueJaven t'ra.nessos. ras nanceso
diuen Que una cosa. és anar contra g9nt com ells i l'altre ana.r con..
tra Rent i mOsques. A Girona s'acaba el r..renjar i malgrat :2amon ,lt'.ec
capitanejant hom,:,a i mosques faci les pri.ceT'9S planes inmn 'r'T.A'4.

~

,

:t'a

lm

paete .. Si amb vint dies algÚ pot portar quaviuI9s a Girona,

els fraucesos plegaran. l ja no es dediquen a voler t!otrE- r a Girona
sinó a privar que algú hi porti queviuI'9s. La rendiran per la
~ía

arribat Roger de IJ.Úl"it El seu nom va. de boca en boca. Es l'es-

peran~a.-. .:ii:r:rt.l'e

desfà l'
8

f'i:1I:.z •• '.

les naus de Dicilia i, lea dEsls homes de casa Roger

da :f:!"ance

demanen vent

per veTJt que fac:l.

i

r a fugir

s n'hi haguét:J

s

élepress~,

victòria del

M~ut .... Els

rò

Ro~er

riLe:r's òeJ.

t'l'encesos nn-

ele empai

is és total, a

oluta. Els pocs mnrine:rs t'ran casos que :restaren agaí'aren d'aauell

dia tal por a la mar que ni a'hi banyaror. mai més.

Les coses arri-

ben a les alt.ures franceses 1 passen les nits en blanc. DeJ.9&!uen

.

al comte de Foix perquè parli amb Roger.
1m-etl ' l! - diu el rei al comte.
l el comte de Foix, boo parlamentari i home de prestigi, l'espella a
ger i li diu que el rei de

FJ-an~a

és el rei oés rei que hi ha i que
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1 ara va f'1uix de

preues a un rei

~

300

ler

•••

jo a honor de mon RenYOr lo rei d'A_

ne en

fi

no

,

,~iler

311 lf~

Gent

mal"'

~4

'V

R~.

r

i de

T'lCbr

}l~an9H,

e

està na1elt de

P1a

1 Col

fronceso ••• 1 rei P

i d'Al"

tiel

o;

ngun pe1

r.val del rei d'A-

d'aquell senyor rei d'Aragón

iat

Ro

i:l

r al comt

ua de

_ranceso-s

dir a

re que deixi

ltia i no s'hi pot.

Ro
'mane

It'oix pessà

d

ie al voltant.

êntr

M<'T'tnl.

1 frances

alera ne
,

au

creu qUi

cara oue no hi

iSÇ!l\9t

q'.19

S

ne porta no escut

'" conte

dos dies
7ï!"I

ue es

guiat

mElS no

cua per mostre,..

rago en

.ia armades pens' 1

100

r t19nys d

gOS .,..

se gos c:..lsa.r sob

Ii"r,mqa n'anna

i

• Uf) $ols no

gosen amb mi trobar
vl;t,..i..x~ll

. e1

SJ.

o 1.000 ni's vol,

ei ele FrStnq:l :1

.tr

,

0,

in

100 salla ¡"us,

e encara és,

queixes

Jo erp.-c bé que ell les podrà armar,

._,00 armar-n'

no él menys'"

qJ...1e

penediata que ena Que vinga un any t'am

n

,n

r~1

i

el rei de França.•.•

n rei

-" ••• a guardat-vos q
fer lo

aín,

1xel1s no sempre serà

d,

cm

úrle,
11.

l'A.AOlm

'n tornen a FI'

a.

asar el seu pare,
to!"na~.

l tothom era

rant qu
nVOT'l!oD.va! Vergonyal n

in
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cos'aconSG, q

vors no se'n

. tà uns sarrú1Ds ql

temea, e
i el ren
-

dia prescindir. U1 dia

e

é4 DerbI'

de tant en tant ••• -li diu el. co

privar contrn d

Si, ho'

tra ardiment és ta¿,
B

otser anaven

.1 ,..ei coneixi

l es veu q

a.lo.oL 1;'.1.

r

d

•

assi no assaj

'~i

e

•

'ent perq uit :

sav,

o tres est'

,

, per'

vo sz -

e~

gra."l, que vos combatrieta tot

o ab pua I

amb ell, que no podien estar quiets •••

l

- Que n

no som usats d'estar ·en viles

batera, ne teix!

's, n

Pere

o er-d

~!sJ.'Ut

en ciut.at.s, que no s

revolta
que el

ta d'a

sapiEim :fer sino

1"e1- :ansta en nOTa aa

rons - re

Durant

omens q

Ije

sarraïns quan ja el rei J

v

e

re en deixava pocs

i ters arn b la senye

gin e

or

•• •u

tost, pus

ra

nyera e rets port.ar mi en una anda ert,.ó si

.

•

alalt,

i es fa du-o

ve-

al d

aro no em puc, isc

J~

bon estat, el

vell rei vol, malalt i tot; anar a combatre amb son fi
lla dins un

•

ui

cordés tan sovint 80n pare, el rei

var 8 infant

a-

o
• • • 11
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EL COS! VlCEN

-0:1 co

'ra

r. si heguis j

_1U

Ard!a..

11

ra. Havia v1n;;ut,

sabia. l per això no es queix

d

e. de jugar. !\To era una malaltia,

ti1a

J..

ces

S9 11

11

n les espatlle

.' ..

- Sí en
'C'l-nq~t

o
s'h-

.-

alalt:

o hi

~t:!.n

,

! Vicen

feR,

? non

s

fer.

~_..t

nia. un

i

.. l 'Oerdent. S'ho

119:06, 'te "Te s, VElq lles,

ma~

j~à

Que no hi
tot: di-

rdé la dona, per
11o~er

guf!' t1SUf'rl1Ctl Ja.l't-la

al que la hi guanyà.

'ò serlU1 .i ug::mt.
- !fo

rasais pena, si perd!

to1~

se¡;ru:f. r .i URant 1.

pon

't~oJ"n

lf'Dit!~'I"Is

.. ~ dia

cent

-

,

aalt'

.....·.,.......'i t - de ia.

cot!'IJ)ffi1Y Cie jo

t. da deb6 deia

b el oual. bavi

i

la fi

aq

s en l.ma taule d

i

- Juguem-nos-els, V'

- Fet.

a

rdut una i

lleSt.

diners si no són tot

n'hi

, assa.ltat, al
t

G usn

.
ia t.ant, :.1 e

'hi
S P('lC

rdent es tirà

o la viA..,.'u

ve~ade~.

,"'

1\.-QU~.

hi

1

- Ja ua els

a teva, de

l'any a e

9 ?

oc erGn

uel1s diners malR'I'6t have!' e8-

a't8,

tin~u

bon

o
teix de la

l Deu

nars h&vien tornat a
rrib~

Fina q

r:retera. l

butxac

~atei

la darrerl:4

ls di-'

'una ho

qual

j~ue..qca. Quan

no li licceptaven més robe, quadres, gossos,

n'havien sortit.

s tau!
mFJlt~llines,

11,

ni estris de e uir.1tA,
al - digué 'li 0009.

- H'hi jUR<'
l

,
on cc

or cob:rà. .No

rdfJ.

·~u

e~G

dlll .ioe. S'han de pagar i el guanY'ador sabi
ue
l'
,
to
a jugar i .i a no tenia r
s
11" a perdre- -.

deut
isti~

Y1t"I J::l'YO"t

Ara el rei es diu Jaume II. De tant en tant. els reis, malm-at.
baten ells amb ells. Pere

i de Hallol'ca.. i ara Jaume

e6

9&

baté amb son germà el

bat aob son ge1"mà, rei de Sicil1a.

r f'ronteres, el rei ea casa amb t1ariQt
Te _ LAS ll.U:1. -ces

amo

fl~

rel. l "r8drie, de S1ci1ia, no són mass
i

clares. Els oa'Oes no es C8.L'"1Ben d'excomtmicar, i ve la Dau de Callea batall"e dels exè:rc1ts dels dos ~rman~..

cavallers i almogàvers resten sense feina. l un dels
a

1 rei ñH1lt1l, Roger de Flor¡

diners .

ViU1'99

1 re1 no
l.'oferei.x a 1'8
erJParado1' ri
lo!' bavi

vol d1r

al

e~qual

ci

;via donat molt,s

edrie apressant vaixells de tota mena,

1

,à amIantsr t.ot,a aquella gent sense feina 1
~,..ador

Constsntinobl.e

l qual s

q

Slm

al qual els turcs no deixen tranquil. RoJ:atr de

re. després pirate.là i ara era almirall.. Això
ten i

har

l'

en comote 1 que sabia fer les coses

ls quals per 81"riba.r a l'alm1rai t'rares, que sabia mJlJ.'

..

pel"'qUi

d'anar a Cons

envià tros emissaris a l'e

61
condicionan~

rador

.

l'oferiment dG servei&.

Roger s'ha de casar amb la neboda de l"emperador. L'han de fer
gadue. l l'etrperador ha de pagar tot.a la gent. que ell port.arà mentre

est.igui el se u serve i •.•
L'emoeredor estava tan tiu de tenir turos
fa dir

amargant-li la vies, q\8

ger que 91& de tot.

Surten de S1c11ia 18

s, 2 llenys, tres naus i

1500 notn'9S de cava1.1,

JtnlORàvers i

que

Compan1tla

Vli

s de mar ••• Es la

b

a posar

T.Rr"lmea

l'Orient

e'n

coI"da:rà anys.
!le1ó de la CotllO&nyia contra els turcs, fatal pel

La p:rit'leY'

turcs, fou de

11

gran desplaer'

.Iiquel, fi

r

t que Roger havia

, Cimo molta Més

~e

h~~t

l'e

:rador, el

de recular davant 1'e-

n 9nli c. ! d' ao ue~l dia

no

pararà :rins

turcs a desdir
11...

aJ~à

CIU

on

aquí vaérets 1?ets
s nomenat CésarI

Tenim

de c
q

a on dia-

almogàver al lIas! Vingué de qu:l

lm
j.

qt

s. Al
,..ebe.ll~é

home qn1

S3n

~'la

pen sa!'

s

CU

p

uni

peY' dos e!'a tma bona cosa i el 11oR'8ren. Pero

pera l 1è 1 coo hi arribà al Uas, i treballar

se' l

terra 1'10 eTA. r,as la sevv cosa. t>avegades

.

moros, amb la mirada perduda, fins <llle
, jo sóe ho1'!l9 d&

g'lle'Y''''8.

\ID

~a

ve! a a saep,ut com e

dia va dir:

Vair. 8r:riba:r- aqu1 pensant que j

tip d'? gue:rrej sr i he fiat que ei no gt'.1e!Tejo em moro. Les
'han t'et pe'J"què les munyessi

va reina de' aerntre.

l'Ot'391''

torni

\lI>

home d'armes. Me'n va!

lm

dia si la guerra em tor-

r, i no tornà. A1 cap de 'temps es

62

va rebre, tma lletra d'e

•

IIAra 860 a Grècia, d.eia.

ro

eribar-hi ha cos'tat no volgueu aab

som a Grécia. Potser hem volgut anar massa 11tmy'. He~

i ens. ho :fem tot nosaltres. No tenim sortida, al:

s que jo sàpiga.

rribi l'hora, ens hi farem amb

I, co
fet por a molta

d'arrib

et a

e dente. F

a Grècia. Hem e·

pirates, o

corsaris, si el mot pirata us sembla massa :fort, i si
bot! el :fèiem d'homes i dones i ens els veniem a bon preu. Heu tin-

nir un

gut l'honor

.

l

fe,",

ap. ¡Jotser és el darror pinyol

obles vinaúe ssin
onquist8dora. Hem

onquaitar
instt.u~t

n

e~

\irècia1 No

ips que

re

un Estat Català a

noa
G~ècia.

e

81t~8

ls

Qui ho po-

ia fer sinó nosaltres? DIs grecs, tot el senyors grecs/ens han de
dir tlBon dia" en la nostra llengua, smb el "pus bell catalanesc del
'1011

Tenim la nostre

bar~de:ra dalt

del ?artenó, un gran casal Que

bastiren en honor dels seus déus. Ara els seua deus
i els grecs es desfan amb l''8verènciss. 8i no s'hagéasin

dalt ells amb ells, no baguéssin tingut aturador
i harruêssim fet treUI9 el barret. a mig món ••• Hem. tingut amb l'ai

turcs" bw.gsrs, aJ.ans i companyia

a1cor t.ot l'Orient., i gra'"

n ha.eut de jurar la constitució.
qU1

'n

sap on serem, encar

Per què s'anà a Orient?

ni vosalt!9S ni nosaltms

larà de ,les coses que hem 'fet•••

Això bo deuen saber o ho deurien saber
~

els grossos, els de dalt. Nosaltres només sabiem, Ja que anàvem ar

.te, que hi anevam a fer guerra que era la Dostre feina. AlgÚ diu
qlle el rei era el que sabia quin era el veritable missatge de la

Coq>any1a, el rei i el papa. Nosalt.res no ens hi fiquem 8lilb reia
i papes. En són? Per algma cosa en són. Uns companys d'armes, Quan

reposem, conten part de la història de la Companyia. A la sortida,

63

la comana. Roger de Flor cabdill indiscutible. Tant com ell Va viure la gent el seguia ulls-clucs. pertot, fos quina

~08

l'empM88

que ell marcava••• Arribà a Cèsar, Roger. l :feu megaducs als seus
generals. Uai al Pais hi hagué gent amb més honors que aquells.
La.

COI1l'811y1a senyoreja arreu. A Gal.lipo11 hi senyorejà dos anys.

Fins que tingué lloc la mort del Cèsar Roger. S'ha de mudar de lloc
i Roger, home polit quan convenia, es vol acomiadar

dels amics.

Ja ho ha fet del basileu Andròmic i ara li man ca :fer-ho de l'altra,

de Miquel -aquell que no li perdonà la primera victòria que obtingué dat!JUllt dels tUT'lCS-, el qual l'espera a Andrianòpolis. Li diuen
que no hi vagi a AndrianÒpo11s, que hi ha perill. Que no hi

perquè hi ha perill? Això es pot aconsellar

8

VEgi

qualsevulga, però a

n'ell? Ise n'hi va amb homes 1 cavalls. El reben com es rep a la
gent de fama i honor i se li 'ta

tm

gran dinar d" acomiadament. Els

postres d'aquell dinar t'eren tremolar 18 terra, i les cODsequènc1ea
encara més.Ent.raren els alans i degollaren a RoSt r i acompanyants,
i, pel poble, foren igualment eliminats els qui no eren al dinar.
Ai:xò originà la

v~njan~8

més sorollosa de la història. Se'n parla-

:rà anys d'aquella venjança. Es l'únic pensament de la Comp8llY1a:
venjar al

Cès8r~

l ho fsn abastament. Rep tothom. La. Companyia ma-

ts i prou. Val més pecar pe:r massa que per poc, aconsellen els aconselladors ••• "Més val morir amb honor, que viure amb deshonor u ,

di~

en. l decretèn pena capital a qui digui el contrari. Van :fins a
plena Balcans on hi han éls que assassinaren Roger. Hi cauen damtmt
i no en àeixen cap. Se 'n tornen carreg&s de boti i de dones que mai

en tenien prous, deien.
les convidades a dinar a la gent de la Companyia són fatals.

~

una. d' squestes eonvidades es fell presonsr al megaduc Berenguer. La
Comoanyia resta sense cabdill. Se'n fa Rocaf"ort, el qual no s'estava de res i la CompanYia ja no és la de temps endarrera. S'enVià

64

er a veure si les coses s'arreglaven, a l'infant Ferran el qual
diu que si el rebén com a senyor per part. del rei de Slc:f.lia, res-

tarà amb ells, que s-J/nà, no. Rocafort,

~l qual mana per m8s08, ~a

dir al c6nsell que si es quet!a per 'ell mateix bé, però que si ho fa

en nom del rei de Sicilia ja s.'n pot entornar. ! l'infant Ferran
feu proa a Mallorca. l a la Companyia no s'acaben d'entendre. Berenguer, el qual fou de elliurat de la presó, mor en batalles intern_.
Es l'hora de Rocafort, prò a Rocafort la mena de lluites que havia

'et la Coupany!a li han pujat malament al cap i se'n deia: IIQue
nuU. home no moria en la host que ell no en prengués tot quan havia;
e d'altra part. se negue hagués bella muller o bella filla o bell
amig8, mester era que ell la hagués ••• " Carai, el company Rocat'ortl-

deia l'almogàver del Uas. Fins que els caps

de la Companyia, amos-

cats fins a dalt de tot, diuen prou a Rocafort 1 el regalen,

'amB

son

germà pel" torna, als :fren OSsos els quals els :fan morir de ~an 1 de
sed al castell d'Averea. Ara mana un quadrumvlrat, 1 s'ha anat un

temps s sou del duc d'Atenes. S'hi reny! i fa poc hem anat contra
els francesos. Gran batalla la que es feu contra els francesos. Ells
cridaven: "Sam t Denis •••Montjoie 1", i nosalt.res: li Sant Jordi •• Desperte ferre!" Gran compromis pels dos Sants. Els nostres, sense potser que bo sabés Saint Denis, van negar el csmp de batalla la nit
abans de la mateixa i la cavalleria francesa s'hi enfangà. l és cosa sabuda que una cavalleria, encara que sigu 1

~ance8a,

enfangada,

ben poques coses pot "'fer••• El papa no es cansa d'excomunicar la Compa:qyia, peò aquesta, excomunicada. o no segueix exercent el seu ofici: guerrejar i guanyar. Fins que ens hem enfilat al Partenó.

~s

nena, ara, un empordanès: Berenguer Estanyol••• "
La carta de l' a1gomàv eT' del lias acaba aqui. El lletraferit del
casal diu que quen el pepa Calixte III predicà una croada contra
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els turcs l'any 1456 en la qual hi havien cavallers 1taliéi;&llS, alemanys, servis, francesos i anglesos, s'hi ajtmtaren uns corsaris
catalans que treballaven les provincies t.urques i que eren descendents de la famosa Companyia. A Grècia els deixaren sols i aguantaren tm setge de quinze mesos ••• Durà

lm

segle i m:l.g la, per a talS

..

i

glor10sa/ i per altres ignominiosa/història d&1.a CODQ;>aly1e a Orient.
7!'ha1 provat fent anar l'-espasa de casa. M'hm donat un escamot.
El Mas guanya batalles 1 terres. La cosa

Va

bé. Em proposen anar

a Sardenya. no sóc, com la maJoria de la gent de casa, home de mar.
Que hi vagi qui vulgui" Sardenya. Què en :faria jo de terres i cas-

tells a 8a"'!Ïenya? Res. Per terra, éÜ.là on VUJ.guiIl, senyors! Hi ha

lta t'eina a "fer en terra, i em lliuro d" anar embarcat. El pais
és ple de sarrains i si s' han de matar tots hi ha feina llarga. El

rei, com els seus passats, és
el rei de' Granada.

un

h0!l18

de pactes també. l en fa amb

estol va a batallar a Lleó. Jo, amb els ho;

mes del rei, vaig a Mur,.. l agaf'eo, amb el rei al davant, Alacant, Elx i Mur-cia. Hi trobem molta gent que parla com nosaltres,
résulta.t de la que hi deixà anys enllà l'avi òel rei, Jaume el
Conqueridor. Les ,.elacions públioues del rei treballen frot i fan
pactes amb el famós Guzman el Bo, amb el soldà del lIIarroc, en fan
per a canviar Murcia i si convé Granada amb Sicilia••• El rei se'n
'8

d'Almeria i era ens hem fet senyors de l'Estret de Gibraltar.

Amb reis així, dóna gust ••• El lletraferit del Mas no e s pot estar

.

de ~er aquest comen tari: Si tothom hi hagués posat el coll com

8q1.211a gent, tot el pe:f.s hagués estat. nostre molt abans del "Tanto

onta••• fI
Han fallat els aliats

d~l

rei el ql1al resta sol 1

en~

fa entor-

nar a casa. Les guerres, de moment, s'ha."1 a.cabat. Llàstima I Ell
no en tenia prou de senyorejar la Peninsula i volia establir-se
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al Nord de l'Africa on els moros, diuen, no s'hi haguéssin acabat.
mail Era d'aquella reis qUe ho feien seguir tot i, a més de guanyar
batalles', tenia en gran estima a lea gents de

llet~s

encara que no-

saJ:tres no hi hem cregut mai massa amb la gent de lletres. l :rou
rei molt conside'T'at al Paia i a fora. El.
el rei ouan

DaDa

Climent V pensà amb

parl.8.va cl'anexionar Pisa a la corona reial.

uest no ho f'a ••• 1- deia el Sant Pare-. I, pqr

- Si

tul

fer-lo decidi

deia al rei:
- ••• que seria

tro

dels majors prínceps del món, superior al mateix

rei de Franqa••• E que tindria el major poder de· la mar que serà
d'hom vist••• 1l
Es clar, en una de les Corts que presidi Pere, èl Gran, es diguè:
"2ue en

le~

terres o llocs on los hómens són acostumats de reembre

no podran transportar el geu domicili als llocs reials si no es redimeixen vrèviamênt ••• n l allò d~emps. l d'aquelles disposicions
se n'anaren :rent d'alt!9S i 'd'altres les quals anaven afectant al
~~s

gu4.

i e les genta de les seves terres,tant, que guerra gran en vin-

Els homes da casa

IlO

feren armes durant un temps. Quan els

reis combatien per mar, la gent es quedava al Uas. Ningú no parla
1eB eXPedicions a Sa:rdenya durant el regnat d'A1f"ons III ni de la

rivalitat entre el Pals i Gènova. Eren guerres de mar, aquelles.
Li deien el Benigne a n'equell rei p'9rquè es veu que

es pass'à mitja

vida afluixant i 8r;"on9ant 19s espatlles. Una vegada que no volgué
:f'e:r-ho, per questió de donacions li fugi la reina la qual volia degollar molt.éi- gent. La reina era Eliono{de Castella, per ai algú ho
vol saber.

El nou rei, Pere el Cerimoniós, ja ha entrat ma1anent. La seva
adrastra, refugiada a Castella, li amarga 1& vida. Aqu1

e'8

votla

,7

ue fos jurat comte de Barcelona. abans que rei a Saragossa com ho

'e!'en els treA alt""ea reia anteriors, però se'n sort.iren

e~s ar~

gonesos. Els testaMents dels reie s,empre ens han portat conflictes.
Aauest, cas de no tenir descendència mascle, deixa hereva a la seva
filla en lloc de fer hereu al seu germà ~Taurne, comte· d'Ur~ell. El

os i els valen cians van a favor del comte, i el rei :ta beure, a uns valencians rebels, el metall fos d'una campana que cridava a consell als pobres valencians.
Ja es torna a anar per mar 1 La gant del Mas diu, de nou, que per
aI'

hi vagi qui vulgui. 'El rei va a pre.ndre Mallorca al seu parent

Jalm1e III • .
Ara, ja era hora, anem a la guerra a peu contra el rei Pere el
Cruel, de Castella, el qual té fama i :torte de fer disbarats a desdir. No l'hem vist mai al rei de Castella. Sempre que sap que nosaltres ens hi anem a batre, fuig.

Ell només ho arrasa tot quan sap

que on va són pocs. De nou hem tomat a case ja Que el rei es torna
a $lDbolicar datam t de la mar, contra els genovesos. 1:1:1J.s, els ma-

riners,v81'! a C;a'I'denya i hi desembarquen. Diu que han deixat gent
del Pals a Alguer on encara parlen en català (anotació del lletrat'erit). l és del lletraferit, també aquest comentari: El rei es vol
assegurar Si cilis i casa la seva filla Constan92 amb el re i Frederic
IV. Ell mateix, devia trobar les sicilianes de bon veure, es casa
amb Elionor. Els sicilians no estan quiets. El papa avala la inquietud. El rei vol .,fer casar el seu fill Joan amb Maria, de Sicilia. L'infant diu que la noia no li acaba de fer el pes, i :ta el
ord al mandat reial. El rei, que és tossut, cedeix els seus drets

damtmt Sici1ia al seu t'ilI segon, l'infant Mart!. Veient que les
coses no van com ell vol, fa 'raptar la reina Uaria, de Sicilia,

lp porta a Catalunya i la destina com a mul.lar del seu nét Mart!
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el Jove. Hi ha un papa pel mig la v~da del rei Pere III, un papa
aragonès que llavors papeJa e. Avinyó el qual seria més tard Benet.
III i :faria parlar molt d'ell •••
Al Mas no foren partidaris de Joan I, l'Amador de

Què n'
que

fer nosaltres d'lm rei

prote~ix

Gentilesa.

viu voltat de llibres! l

els jueus i que, casat

b

~a

reina Violant de Bar

s'ha afraneèsat t.ot ell i tota la seva cort. Es la cort més luxosa
l'~uropQ.

.. el rej. protegeix tant els jueus, perqu\

ja

li deixen diners. Ell mateix ho diu:

n •• són

còf'rens e tresor de la

.corona" Un rei així per :(01"98 havia d'anar a favor dels Remenc.sJ
Un rei que feia Jocs Florals, qu

s passava e 1 dia

egint •• "Nós

qui ens delitam molt en leg1:r ••• ", i que per a 'trobar un llibre hi
'.
Qn~
..
saVa anys... l que er8 musJ.c...

Creure's a la seva

~ancesa

n voleu f'e'.r d'un rei mr18ic 1

li valg1l'

la cort. hi havia treballs per a

això no fora prou,e1 rei era

ruïna fins a tal pm t que

gar queviures. I, per si tot

ca~ador't

Quan era a casa llegia i

quan no hi era, c89ava •••
';\1 lletraferit s'escandalitza del macontel1tament dels
Mas contra la int91el.leetualitat d'aq
tro

hOlISS

del

1 rei el aua.l tingué tot

Berr..at Metge de secretari, i posa a l'acabament de les ratlles

rescut les coses que us f"eyeen els Remenees •

.tGrioJ!= " iJs heu ben

I encara us en feren poques!

.

Ja se sap qUé e casa quan hi ha

g~nt

que diu que no l'altra diu

que- sl. l jo he deixat dir primer amb la auestilr del comte d'U!"gell perquè no -ros dit que començava atacant.. l és clar, com sempre
hi ha hagut qui ba portat la contrària. l s'ba aliat amb els que la
portaven fora d'aqu1. Ara ens batrem parents amb parents. Ja era
ora. sense Gir-nos-ho som molts els que ens fem nosa mutuament.
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Ja ena hem batut! Ui, ai en portarà de cua el comte d' lJ.t.Rell •••
~at

El rei lJ1arti.,

amb r4aria. de Luna, té un fill, Mart! el Jovel el

qual. porta a Sardenya a

apai~ar

sards. El rei Martí, que mai va anar

llarg de diners, en demana per ajudar la tasca del seu fill que pot
~sdevenir,

demà, el nou rei. A l'església hi ha el gran

ha dos papes

El

ciama~

Hi

cop. Els :francesos no veien a Benet XIII. El rei Martí

1, pe!'què és tm papa dels aeus: aragonès. El visita a Avinyó 1 l i
diu que tiri endavant. El papa ho t'a.Però hi ha molta gent contra el
papa Benet i el tenen p!'esoner a Avinyó. Gent del rei Martl l'ajuden

a

sorti~

d'Avinyó 1 el porten a Peniscola. No seria massa agra!t el

p<:,pa Benet e. les coses que per a ell :feu el Pels. Je, es veurà..
Al Mas ens preocupen aquestes coses, però més ens en preocupen d'al-

tres, les dels Remences, que no paren. l la reina els va a ftNor 1 fa
1ma carta entemidora al Sant Pare! No ens diem res amb els

eclesi~lCI-

tics de la familia •••
Narti el Jove, el
tòria con;;ra troa

~utur

rei, mont a Sardenya

alian~a d'enemics.

desp~és

d'tma gran vic-

Segorls bones l1engues, de resuJ.tas

d'unHS febres. SegollS males, seguint la tradició de passats gloriosos,

mori als

bra~os

m~s

d'una sarda bellissima. El rei Martí no la psi

aquella mort •• r:ntre altres coses perquè veu perillar els regnes sen
hereu directe.

Entre tant havia quedat vidu 1 s"acorda casar-lo amb

Uargarida de Prades. El pobre rei era ja gr811 en aquest

se~on

matri-

moni i mblgrat que feu el què pogué pen sant amb la successió j a no hi

.

:fou a temps. Els m3SOS pB.ssaven i l' hereu no venia. l tothom el aemanava, barons, senyors, bisbes i públic en general. Segurar.'19ot le. por
de no Doguer-Io tenir l'hereu, f'a que no tingui, el. rei, a

~es

hore

precises, la dedicació necessària i no hi ha hereu. l Ja e8 presenta
l problema de la successió. Es barregen noms. Tothom

a1.1e~

drets
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a n'aquella successió. El rei encarrega a persones t1s01emnes i cientifics embaixadors" que t.ractin del :fet de la successió, però. reservant-se el dret de decidir

ell~ •• La

gent ja el té el successor: el

comted'Urgell .. l la gent s'ho creu perquè el rei l'havia fet procurador i governador
'~1

rtl est'

:rei

neral de tots els seus regnes i terres, però ••• '
lslt. El van a veure la mare i la mulJe r del com-

te, la mare del comte

e ja havia dit aJ. aeu fill qlJB: o rei o resI

. Martí

Diuen al

hi ha més rei oue el comte d'Urgell, 1 e··,

ue no en s

rei re spo:

res d'aquelles coses. A darrera hora el rei

volia Que eI seu successor fos
1.1t

Fre~ic,

fill de Marti el Jove, tin-

d' amistan~e.da, però ....

Van a Veure el mala1t uns cmmissió de les Corts.
massa ttird

,
s mes

no digUi'

Potser hi anaren

uan p:reglmten a

ei qui l'ha de succeir; el rei

ue: uRoc", que

dir

lt poc.

Ja hi havia gent que actuava contra el comte d'Urgell. Aquest hGvia
anat a

Aragó i j a allà comen,s];'9n a posar- se malament J..e s c'

pel. comte.

El rei Ferrat'l concentra tropes a 1es fronteres d'Arag6

i València. Ul partidari del comte mata J.' arquebisbe ar&?:onès. L,

t.ropes de Ferran entren

q~J.l

&ndins~

El comte relmeix gent i

València que volen i dolen, però abans que hi arribi Fe-

'voJ. ansr
rren es

fronteres

s

mestre dels valenciana

revoltats~ ••El

papa Benet,

papa aragonès que tantes coses devia al Pals, qua :fou tret

d'Avinyó per la gent del pa!s, ja el tenia ell el successor,••• El
p.let de la successi6 pórta molt enrenou i a la fi es proposa una
reunió
.8

e!l

la que es veti qui serà rei. La reunió és e. Casp i abans

mate!

ja s

sap qui serà rai. Hi h

orie dels compromissaris

van a

~avor

un papa pel. m

i la

del candidat del papa.

A la capital hi ha protestes en gran. l n'hi ha a molta lloos. Es
diu que vindrà gent de fora a ajudar els que protesten. El rei d
Casp, que sap que fra Vicen9

Barcelona

El

Ferrer el 'feu rei de sermó, l'envia a

fer-ne d'especials

a.ls que protesteu •••

'er :reis Que f'ossin, ela reis havien de

jl.1r~r

privilegis i consti-

tucions. El rei Ferran és a Barcelona. Els sellS criats van
no volen pagar un impost

SObl"9

criats feJ"&n ben t'et de no pagar,
Con~el1

pei~.

pla98

Els barcelonins protesten

na de pagar tothom. El rai respon que els

i diuen al rei que allà

el

el

li

qw~

eren criats seus. Es reuneix

èe Cent i acorda que allò és anar contra els privilegis

e la ciutat. Joan Fiveller n'és el portan~veu" va davant del rei
;

i

se les tenen.

Al~

el ve pagar aquell impost,

p~ò

el rei se'n v

anar de Barcelona ernpipad1ssim.
Ara les coses que passen toquen el Mas d'aprOt)' Allò
que cowen9à

8.

bellugar-se en temps del

l'9i

de~s

remences

Pere- el Gran qui ho deixà

molt bell posat, i que segui per altres viararlYs amb els reis qu
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guiren, tornà a rebrollar

en temps d'Alfons IV, El Magnànim-en quin

tems els remences o:ferei-xen 64.000 lliures a la reina si el seu
marit redimeix els mals usos.

,gnàn1m, magnànim, ••• el rei en vol

100.000' Nosaltres ens hi oposem 1, com que manem a'

la Generalitat tad

d'ara que as diu Jo

l'ei

sa qu

osa

'hi opoaalI..

A~a

al.

nosaltres

"e.l9ament remen9a, siguin quines

~a

Generalitat,

roig viu en temps del

~ja

no veiem altra co-

ctivitats reials

si~uin

fora d'aquest plet nostre.

"1 lletraferit del Uas ens diu al.

s dels dits "mals usos" con-

alo remences s'al98ren:

t:ra els q

No es pot abandonar el mas sense consentiment del senyor,
1: si

p

, s marxa, que pa

Intèstia.- Dret

i.

1 senyor a

testament. Si el pastàs dei

nse

l'he~ència

del pagès que moria sense fer

uller i fills, un teT"

pel senyor.

i si

!xa muller sense fills, el se- .

nyor es queda la meitat. I, si no

ixa parents, el senyor s'ho que-

Si de:!.xa fills

mu~ler,

da tot.

CugÚcia.-

Aqu! hi ha d'haver adulteri pel

la meitat o a la totalitat dels
sap res

b~ns

~lg •. ~1

'senyar 'té dret a

de l'adúltera. Si el marit n

de les desviacions de la muller 1 ho

8

el senyor, el

89-

nyor es queda amb la meitat dels béns de la desviada. l si el marit,
qU9

hi ha marits de tot, arron,a les espatlles davant les desviacions

la totflitat dels béns de la dona) éaca del pecat) passen al senyor.

EixÒrguia.- D!'et que té . . el senyor, si el pagès mor sense fills o

tsr, a.

part d'herènc1

post als fil

ua en concepte de l

801-

a hauria corres-

•

Arjina o àrsia.- Dret que tenia n cobrar el senyor, s1 el

ere-

ma.va.

gElpoli fieçada.- 8i el pagès hipoteca el seu predi amb garantia del

t, de J.a

dona, el senyo!' cobra ..1
I~ls

cuixa.~

••pretenen

a~Jn

~O

% del dot.

n per:

paltesos rec1

nyora que, com lo pagès pren muller, lo sanvol'

ha de dormir la t>:rim~,..a nit amb e11.'3., e erJ senyal de senyoria, 10

vespre q

lo pagà

deu t'er

nyor en mlmt.a en 10 lli t

rl'C9S,

ésser.

muller colgadh t va 10 s...

na••• !

sobre la dite

jJGl>;fe!Q

Dida.tge.-Si ~a pagesa està 00 de davanta, ha d'alletar els fills
1 ser.ycr.

Terratge t=. Impost sobre ela fru.:.. 1.ttI.
._... ibut,

partiment, en dineTs o frui t~•

a 'foc o llar.

F()gatge.- Contribuci6 sob!"

l resten encara a.questes eab~ll

i maltractar ••• l~ m~oria de les auals

capte, lleuda,
'8~ lletre;f~rit

tenir quan
La

nvoriels: jova, llòssol, tragi,

Sr>

Questió Remen9a tin

rò Quelcom de dolent devien

de què van

senyors deien qt

,

l

D

drets que tenien.

t'ensors 1 detractors. Els que

anaven contra l'hereu q

soli

zaven amb els Temen (Ss, i

fi 19un

s, simpatit-

tots
si

tttzar-bi, sè'n

t'eu.
'J. rei de tom, Joan lI, alguna en devia portar de cap ja que fou

partidari dels revoltats. l els senyora, amb la C'1Sneralitat al d

'ant, anaren contra el mateix rei. Hi ha sentències reiaJ.s que es
revoquen per quest.tó de diners. El rei vol arl'eglar el pl.et,. però
vol cobrer. Nocobra1 Es . desdiu èie 'tot••• Som en el temp

e Vemta-

ll<it i Pere Joan Sala. 1.8 revolta dels pagesos pobres creix cada

dia. Quatre-cents volen entrer

Girona

cremaT docllnents on hi fi-

guren els ma1s usos.. gs la. gu~rra de debó, \Bla guerra que es maten

parents

b parents, amicsanb

ics, e

llana amb caoellaDH •••
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ament. d'al

lletrafeJ"it fi

8

epi.ssod1s:

- 51 vols marJUlr, has de pagar!

_ si,

j a ho s,·• .,. i 8' ha de page.r si no fem 'testament, si la. dona en
~,

e

i surt

no

e t'er

d~l

se' m crema el

s, si la noia es

ntrar userda, per f10ssar les eines••• i

ma.s, pe

sacerdot, a cap :fill meu.... Però jo marxaré sen

com molts altres!

C0m que els que pagaven eren més que eJ.s que cobraven, va a comentlJa n'hi hup:roul u qu

9aI' a córrer pel Pais

a Alld" de llev~nt a ponent, i que t:in

-das. Els primeps q

s repet! de nord

consequències

1nsospit~-

deixaren els masos en sortiren al erit de:
~'orl"

"Visca el rei, nost'

- ••• doncs el senyor és a baix. Ve, diu, a complir un dret.
_ ':}} o &l1.re ha d'ésser el primer. La meva dona és la meva dona i,
si eUe vol, no serà de ningú mé~,.

t

- Es qu

don •••
si el senyor ••• que tanqui els

,billat. é:Wlb capa n

- Bona nit. Qui és el nuvi?
- Jo

"

- Bon fadr!. Et vine a desitjar

mm t de feli ci tat.

què més
ra m'bas d'ens
- Per ouè?
- Per a

veure-~.

cambra

'ar la cambra de

núvia.

'8

i

roja.

7
- La núvig.

er què?
- Es la nit de noces, no?
- La
~'t

meva, nit. de no 098!

- No 't'exaltis, home ••• Es un honor que us:faré a tu 1 a n'ella. Es
dret •••

lm

- Aquella, és le. cambra de la nuvia. Es

lUla

nuvis ma

com un sol

que m"hi -espera a 1ni. A mi, sent
l a mi •••
- l a n'aquesta mà. abar

- Es clz<r qu

ho

" ••• o h

què he vingut, i ho

a

hi tinc la clau d' aquell

t a prendre-te-

Ibra. Pren-me-

• Ja bo

apa

totbom••• No cal enverinar les coses ••• La

clau.
No hi ha clau!
- Saps el

què t'hi va? Saps que terres, casea

u ae la mev

i gent

propietat.2 No sapa que psr a mantenir els nostres dI'
o

s en èieu

, Gi "

s usos, fins ens hem a193t contra el rei •••

- Doncs aquesta e1au és com si la tingués el rei. Pren-me-la••• I

l senyor s'hi pen sa. Va sol, desarmat i a,

11 pagil s ta cara de

passar dels crits aJ.s fets.
- No me la vols donar? Per tu t'aràs••• l t.inaa-ho

un bon matrimoni, el vostre ••• Hi falt- "
1ne.ut fent d'anys ••• l mai n' havi

ort e

,nt., no serà

quisit q

úvia d'aquest

''hO.vi

uisit.

7

gut

Al mas d;e Baix hi ha

vera tingué

'lm a

sn daltabaiXA

f1.aquesa sabuda.

olt t'ort perouè ara ens vin

ireu, a casa passem un tra.abal:
amb roman90s. ~TO és hora de parlar

paga¡t, aque sta..

que ara hem de pagar fins per a tenir

ue l

"'~,bam

u

ut.

Doncs a cobrar
~A

uIteri. La ma.ao-

cobrar e~ dret <it ctlgÚcia.

- Ven1m

-

si,

"ostra don

diB~ustos

...

I Això és cosa meVa.

en

que la vostra don

- Sa

a i tenim dret a la meitat del

ns d'ella. Es la lle1.
,¡

\

.- l si n

- Llavo

'anganyès? l si jo ja ho sabia qt

eo

ha l1l" lam

r 1

'engrolyava?

tali tat dels béns

' ....1

•

Si voleu cobrar a ga.r¡ otades, oobrareu Vos, :tA. dona i el que s'hi
1

ha embolicat. qua potser és el mateix que us fa venir a cobra,,¡,-.
'n els perills ':la talli r la dona guapa, aquests.

sl que ho és. Això és veritat. Però el disgust la
me l'ha donat a mi, 1 és e. mi que e~ tocs fer-me' l 'Dassar. r sau!

l' (mic Qua pot pegar sóc jo, i si no agafeu la porta i depressa, jo
us juro
- i~o

..

sóc, que

per psges q

l disgust me'l :faré paa

amb VÓa.

dret establert, aquest. O éo q·.le també sou

niu raó. 2s

de Vernta11at
- Vemt.W.lat7

- sl,

s q

el. cabdill dels p

van contra els senyors.

;

- Jo no necess·

ningú per a arreglar les relliscades de la meva

dona, ¡:.erò si ha de serv
l i podeu dir

'E~

ò

er e donar un mal vi llI'

1

molta anys que segueixo a Vorntella'tl

r,
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•••

erò si és la Jova, homes ••• El senyor
unt perquè li envieu e

bous a lJ.aurar.

, s al senyor que ara e

- D

fa dies Que ho té tot a

bous fan v

•

uè és, això?
dret que

d'a~d

endavant tindran els bous i

rò •••pel"ò si el senyor v'

r

béns.

imm passada, ja. Els bous de casa

llauren le s de caeu, d
e

ot fer agafar, embar

us

'llot això ja ho sabem,

•

senyor que s

• Les d

uri

•

,.. Com vols que ho faci, ai no té

bOllS

- Que en compri!

.... Però a qUin món vivim ••• On vol eu anar e parar?

- Hem dit prou i ho hem dit tots. Ves a altres masos qu
, i j t, "rauràs q

e~'l

,

t diuen,!

ja hi he anat abans de venir

Oh, éS

nvor

ui sin6 aue no ho

havia gosat dir •••
•••

- si,

ja ho sé. Se'ns ha cremat el

• Si heu vmftl.l't a apal:tar roc

heu :fet tard.

, jo venia

8

eolr ara

- A cobrer?

- sl,

el dret d'arsina...

-Hi!'eu•••mireu••• lm

11~JD

l paller,

m'

è

aller la casa i

a s'ha cremat. l vos veniu a cobrar? No ho heu pas entès ma1

- 'To,
11.e1.

t? El senyor sabent el succe:f.t,
:110,

jo vinc

colrar.

E~

le. llei.

gur
}ITo

us enviav,

paRar.

s'hi pot anar contra la
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ara no em vull deixar
,r.b el :roc. Aneu

trubuir
~to

~n

que prous en tinc

nom de Déu i

di~ueu, al

l-de- caps del. damunt

fi

senyor que si vol con-

qUi

faci arribar algun

lt ben rebut. D'aquesta maner

qUi

ui1s i tlin~ú s' haur"

atrem tots tran-

queixar d' lm mal moment •••

. ..

en t? l què n' heu de :rer? 1

- Si el pare va fer

Jo, res, però hi ha un dret que diu que ai el pagès mor sense testar esaerlt vidu, 1

ap el teu senyor que hi ha Ja mol ta p

- Que no h

di ts

nyor.

i'tat de l'herència correaoon a

pel País?

passen

qU9

sos amb 1

- Oh ner això el senYor po

pressa a onbrar •••

conrar?

- Vols coment:ar

Veuràa. jo no s6c més alIe lm manat.
nones

de~màna't i

digues al teu senyor, per si no ho sap, que

tenim el rei al nostre favor. que

v~

a reclamar al rei!

•••
-

'1l1S

eva S$nyo:r

si 1

pecat, ara, Que una dona

bons davants? l és clar que els té. Que
tj.n~i

bons davantl9?

.. ~, F~:rÒ OOU de saber, si sóu nou aqui, que un d~19 drets aue t
e~

senyor és el de didatge.
I què n.Jha de fer, el senyor, òelsdavants de la meva dona?

- P.l1,no. Són pels seus dos fills. l se,..à
t~va

tro

don a criï elr.:¡ t'ills del senyor. l això

teu senyor

- HirP., li diu

a~ 9'ham,.¡~

nyora carregada de pit, que ela d

nostres,

d~

honor pe r a tu que la
DO

l3a

t>è1:5

d' a ..:o.•••

triat al casar-_

a de case els necessitem pels

fills.

- Però què us heu pen sa.t tots plegats de :fa

qua sóu i qui

UR

pen sau qu' és, el senyor!

lm

temps! Qui. us penseu
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- No hi ha senyors que valguin, i

s6n d'us

e

jo us dic que els pits de la de

rticu1a3:' •

'erò que no ho sabe u

tot

ona

rtany al senyor, pitreres d

incluideS ••• Això és la revolució! Qui

ha de cria1" els fills del

nvor!

'ls cr1:l el....
- Però ....

- l via foral l aneu a buscar, bones pi tr

entre

s

a

8

enyoria l
,',;1

lletraferit dóna

COt:lT)t,e

- Ja hC' veieu, nones.
a

ne

d'una retmió ae

què ens ha. servit l' esfor9 amb diners 1

uè el rei ens hm P8is1.Ii

p

eu, potseY'

ó.-45 V.U

,

Llavors resultaria ql

L~,

fort ••• dj e

paro, aue

nosaltres i els nostres

~sata?

lls i nosalt"'8s baurier.J treballat de t'ranc.

ltres?

1

'.,pI"~

~emi

m? Doncs el que est.em t'ent.. Si ells, aques+.s
u costat ~ nosal t.,..e s hi

1 rei al

fe

Jo.

stres les terres amb la gent que

s batall

::i:s qua aquest és més rei qu
n~

uaos.

!'ei nou i en diu

lm present regi tot això? !To és el preu d'haver-li

o e

yar batalles i

-

lm

t. Dels

a8Ut p

, aq~8ts drets e1'a una mi

- Quin, a veure, quin? No són
hi v:l.u?

'ns ho

00

drets que ml :rei ens va donar, ara:! ve

-,

nyora.

la nostres drets amb dinar
tinlruin

er rei

al

nim la Gene'Y'alitat i dA-

i g,

u costat són 1

~ 'r"Jlh.'":' C11:¡..

raial per a

l'-nos callé.r a tots,

l

ui són ella?

r t mé a ba.ixa

la p&geaia acapdilla.ts per aquest Verntal1at el qu
, ha caigut bé al rei ••• :for

perdulari~,

no

tot plegat no sigui

nosaltres, aJ.s T'emene

m per

truc
i a la

General:l tat.
- Jo insisteixo

ql19

potser ai

ixèsaim córreT' algun, de dret. •••
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- Però, quin, quin?

."u reu ,

a mi em van treUJ'e de molt mala manera, fa poc, quan anava

a complir el dret de la nit de noces•••
- Però si això ja 'fa temps que és simbòlic, homeI
imbàlic, simbòlic ••• és que jo fins ara a les meves terres l'havia,
fet valer al peu de la lletra, aquest dret I
cose8~

- Tampoc s'han d'agafar aixi, les

Si al pagès se'l deixa ca-

sar, doncs ben casat sigui. Tal'l1'oc s'ha de passar el, temps anant a
fer nits de nuvis a casa dels altresI
- Aix1, quan hi hagi casoris a les meves terres, jo, com si casori

tio hi hagués.
- Digueu-ho, home, que heu complert el dret •••
- Però és que hi ha més del que diu el marquès. El meu damin1stradol" ha estat tret a empentes en
- El me u en

lm

lm

cas d'intèatia.

de cugúcia.

- Doncs calleu, que jo ja no he cobrat tm dret d'euxorqu1a.
- Ni jo d' arsin8 I
- Fa quinze dies que espero que em vinguin a llaurar el camp •••
- A mi se m'ha 'fet dir aue s1 vull una dida que me la cerqui en
dones del meu bra9 !tarregades de pit I
_ A1x1 què ens quada? 8i els pagesos se'n poden anar quan vulguin,
si no han de pagar si la dona els enganytl., si no cobrem els masos
que es cremen, si les

p~geses 9S

volen les pit.reres per

- ResI S'ha acabat! Ni un dret de menys.
ins el de la nit de noces?
- No en rebaixarem cap.
- l el rei?

-

~l

rei aquesta vegada veurà qui som I

- l si perdem?

8

elles •••

8~

- No hem perdut mai, nosaltres.
~ls

-

remences rics seui:>la que estan disposats a negociar.

_ Tamb6 ha ofert negocier la Generalitat,. però els pagesos pobres

són partidaris del tot o res. l tots els que volen negociar ho volen fer pagant nosaltres••• La cosa certa. és que ja corren bàndols
a'J"'mats fent disbarats a tot arreu, amb Verntallat al davant.
, parlem-ne ••• Qui és aquest VerntaJ.lat?
_ Segons diuen és de Sant Privat ••• Sant Privat de Bas.
_ l no se'l pot aturar? U1 home sol ens ba de donar mal viure?

- Al darrera té el rei.
Al diablé el reil Ja hi anem contra.

-

r voleu dir que

amb diners ....

~l rei també en

té.

- mls que li donem nosalt!'es, té.
Quan{'creieu que pot valguer, Verntallat?

- Provem-ho.
_ Posem-li preu al cap, i tm preu ben alt.
- l t'em córrer que és un bandoler.

- Fem-ho

eÓl~er,

doncs •••

•••

També el lletraferit aixecà acta d'una reunió de remences.
- Voleu dir que anem bé?

_ 1emnre ha estat un deur$ anar a favor del rei. l el rei és dels
nostres.
.
_ Jo no ho entenc massa això de que un rei, tot

tm

rei, vagi a

favor dels de baix ••• l si hi hagués gat amagat en tot això?
Veureu, qui

k;xl'wna:

pagarà la treta dels "-ls usos, perquè tinc

entès que els senyors cobrant ja en tenen prou.

8

l rei ha dit que ho arreglaria si primer se'l pagués a n'ell.
- l per això ve a favor nostre?
- Hi

Ve

a :raVOl" , no volguem saber per a què.

Si, però la Diputació del General, que també diu que ho vol

arr~

glar, en s ve amb gent armada.
- També en tenim nosaltres. l gent disposada a tot que ja ha comen,at a cremar i a penjar gent de roba de seda.
- l si hi ha repreasàlles?
- Jo ja he

comen~at

pe!' a dir al senyor que si vol llaurar que es

compr 1 bous.
- Posa peT' dos. Jo he tret de casa al propi senyor que em volia
passar pel damunt de la dona la nit de noces.
- A mi em venien a cobrar perquè la dona m'havia fet el boig.
- Jo he dit que sl volien dides en bon estat que es casessin amb
dones grasses •.•
- 'm fi, si tots anem a la una, no hi haurà senyors que valguin 1

passarem per damunt d'ells.
A mi m'agradaria passa!' per damunt de les dones dels senyors, al
guna vegada I
I

- Ara no es tracta. d'alxtò. Ea tracta de Que ells no passin més per
damunt de les nostres, ni que ho facin veure. Si els nostres pares
ajupien el cap 1. pa.raven l'altra galta, nosaltres, no. Visca Verntallat! Visca el

...

J"~i

nostre senyor I

.

Com pertot el Pais, el va-i-ve de la guerra dels Remences, que
durà 25 anys, passà pel Mas Gran. L' hereu defensava aferrissadament els del seu bra~. Els altres del Mas que mai pairen bé que
tot fos de l'hereu, anàven contra d'ell. Aquest ho Volgué acabar
a la primera discussió picada que tingué lloc.
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-

~'ha

acabat. Sóc l'hereu i a casa mano jo.

- A casa si, P!?Ò a t'ora, no.

- Si a fora vols dir dintre les meves terres, tant mano a casa com
a :fora. l prou!

Però no hi hagu6 "prou". Hi hagué més. Els germans de l'hereu seguiren discrepant.

- Vosaltres, si fossiu l'bereu, què farieu, a veure, què farieu?

- Oh, veuràs, no en som d'hereus.
Doncs jo s:1, i a casa es va contra els remenoe·s i no tenim la culpa que el rei hi vaig al costat.

- Doncs jo vaig a

~avor

del rei.

itjor per a tu.
-

l jo també.

- Doncs també pitjor per a tu.
- Es que jo no puc ni vull anar contra els remences.
- Per què?
- Perquè em casaré amb Catarina del Mas de la Vall.
- Amb una

remen~a1

- Tu ho has dit.
- Tu ets vols ellparentar, ens vols emparentar, amb tma gent que ens
èenen declarada la guerra, tma gu9J'ra a mort, que ens mat.en els homes, que ens roben les collites, que •.•• que no diuen res l'escut de
la· porta i aquestes armes que ens volten?

- No 's questió d'armes n:1 d'escuts això. No hi ha cap escut ni cap
arma que valgui

1m

cabell de Catarins.

- l tu, tu què hi dius? Que no ho sents el que està dient ton germà ~

- Jo no

v~dg

a favor dels remences per una questió de :faldilles. Hi

vaig pel' convicció. Els remences tenen raó. Un dia o altre s'havia

d'acabar tractar-los com s'han tractat fins

ar~ •••

I

¡
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- A casa! A casa mateix tinc contraris aixI, jo? Eulàlia, Joana, Gala! Baixeu, veniu, veniu i escolteu qui tenim a casa. Mireu-vos-alcle
Aquest, aue no ha

rvit mai per a res diu que els remences tenen

'ab. i aquest, aquest que tampoc hi ha servit mai per a res, no en
té nrou dl!! donar-los-hi ra.ó que s'hi vol casar amb una, de

1, però a

nosa1t~es ••• a nosaltr~s

remen~a.

no se'ns diu mai res de res.

- F'el"ò que taobé sou dels altres, vosaltres?
- .fo, l'io som de ningú, nosaltres. Som de passat' el di a filant da-

rrera una :finestra esperant que passi algu, que segons tu ha d'ésser,
algÚ de pes, que ens
~s

miri i 8ns demani en matrimoni.

la vostra :feina, aquesta.

- :!)oncs ai hem de comen9ar a di!'
- No és

pe,..

C088S,

és troa mala t'eing.

a pJíar' de t'eind / que us he cridat. Ho he fet perq

veieu que teniu ma germans remences.

Bé, ja ho hem vist.
s que no us revolta tenir

ImS

germans així?!

- Tamooa ens revoltariem si no en fossin. Ja eDs has dit quina era
la nostra feina ).iai ningú ens n' ha parlat. de revolt.ar-nos, i mira

que

devagad~s

en tenim unes ganesI

- Això és massa llibertat que us he donat a tots plegats. D'ara endavant sahreu qui

~s

l'bereu. Tinc dret a no donar-vos ni un alau,

sentiu?

-- Esperaren fUant darrera la fineatra, que guanyin els remences i
"

ens casarem amb alglm de ben plantat que bè n' hi deu haver •••
Fou una tragèdia aquella guerra entre gent del mateix Pals. Renyi
gaire'bll tothom, i es passà de renyir a la supressió fulminant de
ciutadans partidaris tms de la Diputació del General i al tres del
1"')i nost:re eenyor. Els senyor tinguéren remences agafats i aquesta

aga:r'aren gent d)esaut a la port.a, i uns i altres trobaren que aga-
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far-

rou era poca cosa'! que quan hi ha guerra és millor no aga-

1'ar-o

~ls

nt. Que s'ha de mantenir. Ela homes es dividiren 1 mentre

reia, que en aquell temps ho podien :t'er 'tot, decidiren treur<

els Jueus del pais. Alguns es convertiren 1 es quedaren. Amb el temp
resultà que hi hagué tanta gent aquí que aprengué l'ofici de jueu
que, amb aquests fora, n'hi havia més que mai! De jueus-Jueus en mar-

.

xaren mo1ts.Altres, pocs, s'amagaren on poguéren esperant que potser
lm alt!'e

rei els deixaria establir de nou. Ella feia tants anys que

esperaven coses que no els vindri.a d' tma. D'entre els que no sorti-

ren complint la llei, uns quants arribaren al lIIas Gran. Es 1l0Paren
er cap dJtner i només demanaren lm 110c per a donnir, poder llegir
la Tora cada nit i que no es digués que fossin al Has.

Isaac Lazar és el més.. vell dels Jueus del Mas. Tot se 11 'n
barba. i

Va

en

cabells esbutllats, dos ulls que valen per quatre i tot

lm

senyor nas en forma de sis, parò d' tm sis amb mej úscu1a. Es el rabI
de la colla i quan a la nit tots gemeguen pensant amb les trifulgues

passades i amb les que se'ls hi

eap~ren,

els gemecs minven quan e11

agafa la Tora i comensa a salmonejar. Tots són .jueus 3mb més aviat
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anys el de.munt llevat d'Eleazar que és el m~s jove del petit clan.
°l cua ajuda sempre a

"Pd

t,~arla,

de' la Casa Vella a portar fruivg,

fenc o blat de Oloro. l no vol res a canvi. O si, perquè M.aria feia

1 carni 8e retorn

~ressa i mirant a terra i ara, de fa uns dies,

fa esellles, estaries, i 1ma vegada que l i caigué una faldada de :fru!-

ta unA a ri all
A mi n

'aren la ts!'da.

fa res que l:iéi!'ia rigui perquè l i caigui una t'aIdada de

fruita .. nerò algÚ en fa rués cabal que jo da les riales de 'Maria, i

a taula, una nit, es va dir:
- Ja ho sabe"U que ?'Iaria, de la Casa. Vella, Ciu
~

a~b

un jueu?

l qu"

- l què? Els :reis els han tret, qUê par

una cosa ho deuen haver

:fllt, i aqui no sols no els hem tret sinó que

mantenim i

!~aria,

hem acollit, els

de la Casa ValIa, riu amb ells.

- l qllè!

Veuràs, jo tenia ,entès que una ordre del rei era una ordre del rei.
l aqu1 les ordres del rei smpre han estat ordres dal rei.
- També algtn1 cop,
l~s

n'aquesta casa ien d" altres)

s'h~.

anat contra

ordres del rei.

'ò els reis, ar8, són uns al tres.
osalt.res som els mateixoo.
Ja ho sabia, jo, que ai gosava di!" blanc •••
- Doncs si ho sabies, per què cOfl~9ave s. res que vols guerra?

- No, però •••
- Vols

.

rra o no vols R.'uerra?I

Callada p.:eneral. 'Bmcara

tnBn:-Na

jo, llavors.

I, amb 1" aprovació o no de bona part. de la gent del Mas, :Maria i

ar riQ:uéren moltes ve.e:ades sense necessitat de que es ma¡ués
cap fruita. l jo no sé si Maria es t'eu del clan d'Eleazar o si

3-
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Llest es fi

d~l de la

Casa Vella, però.tm dia el rebi Isaac m'atu-

rà i em va dir:
- senyor, he posat la. Tora davant

eazar i li he dit que e"coll1.

entre la Tora. o Maria. l sabeu què ha triat?
- Maria.
-

Com ho

.beu"?

ones oeTauà si aquest

I~leazar

no té pa al' ull •••

l què f'aig jo, ara?

- -~i què hi vols t'er ••• El probleC1P. és teu i

Es qua ni l~ Tora ni Jo hi co~vem amb

.

e

a TorQ.

,

2XO.

- Amb faldilles pel mig tant tu co;n ella hi havieu de comptar.

Un dia vaig aturar Maria.
aris •••
- ~enyor, jo no ho he demanat perquè tenia por, tma gran por de què
se'm digues que no. Jo •••

Ja ho saps, Maria, que F.leazar és jueu?
- per a mi, Eleazar its el món.
'
i a casa •••
- 'O
. . ero,

3i no bo volen, me n'aniré mb ell on sigui. Ja no hi ha res & fer
Jo, com que anava contra els del Mas, em vaig Convertir amb el primer aliat de

~ar1a.

l a Maria vaig acabar dient-li Que a la Casa

vw-

lla no li vindrien malament dos braç li$' joves. La noia que Ja s'havia

animat, s'acabà d'animar i va dir:
A mi tampoc.

El rebi Isaac insiat! prop

u par a veure si amb la meva inf'luèn-

cia porlis fer tornar Rleazar a la

~ora.

l jo I que en sabia tan poques;

vaig escoltar aquell dia tma ben trista història.
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Iro sempre hem gemegat com ara t no. l malgrat els anys que portem
gemegant nosaltres' 1 ela que han estat abal'lsque nosaltreSt seguim
esperant. Els passats nostres han esperat en va. Potser nosaltres

també hi eaperaréffit PIrÒ temps ha de venir que tornarem a comptar
com comptàrem abans •••
Jacob, fill d'Isanc 1 nét d'Abraham, s'instal.IÀ a Egipte amb els
se-lS. Les nastraR dones llavors, com aréi i com sempre que poden, por-

taven criatU't'es al món que donava g-.lst. Al veure que ens multiplicà~

vem d'aquella manera ela
qua ells, ja qUI

i . ante!'rar- se

ba

,ns pensaren q

el temps seriem

ls :fa,.aoDs es preocupàven molt més do fer temples
que de :fer f'a'!'8on.s nous, i en

oonvertiren en 8Snt~

Iaus.. No sempre hem estat sols i mirats mal

¡il!oisès ens va

treure d'Egipte, ja veus MoiMS! Els egipois

ns perseguiren i quan

estàven a pt.mt d' ernpaí tar-ncs davant del !TaT'

oig, Moisès Va obrir

un :forat a la mar i hi

asàren tots a peu seo.

seguidors es negaren gairebé

Els nostres per-

seMbla qui erem nosal-

tots~ ••

trAs, llavore? l després de Hoisès tin

rem d'aliat a Josué, que

Gns portÀ. a CEUlà, la Terra Promesa.
Amb J06Ut3 passàrem el Jordà, i
,

Glir.a si estàvem b4 e les altures que el Jordà, sabenÍque nosaltres

no hem sabut nedar mai roassa bé, retirà les

v

igues perquè

nse ni mullar-nos ••• Per nosaltres Josué

poguéssim passar-lo

va

fe!" caure les muralles de JeT'icó a cops de trompeta., i un dia que
ell anava contra els amorreus, qu

..

va retirar

tm8

mica més tard _

a no deixar cap
i Salomó, que j

rreu en peul

QU9Sa

}...ren,

~uérem

temp

1 can ••• Quan s.... ,

cap a molt
de :fer

que

es

'què el nostre borne s'hi veiés per

no en corren de reis com a

els din

al

ren ma mala t!ent, el sol

reis com David

118 .•• 81, diuen que

en can a. 'tenir pugen

ls dineT's. Passats nostT'es tinRUeren la fJ.av~Ml1

d'or amb les arracad

feu fond-

1 vedell

'n

de les dones. Ho pafqu

pols,

9S

tirà

a

I

9

s'obligà a la gent

i

l1ò

:f(\t1

111"e-S9-1s aquella. ::\igua. Per a mi

contra oroduent ~1a Que 1

tranve s i sempre més ens hi ha
mers a

lt-a

enlloc, en
Fa

se~t1iret:'l

se~les

t. Som jueus, però hem deixat

senyors i

nt,

pols d'or se'ns ficà a ~e9 e n -

reis i, malgrat no ens vulgj"n

deixant. c.Ta es veurà.

que plorem. Comen9arem a. plorar quan ens portaren cap-

tius a Babilònia. els vlanya t'eren efecte i ens deixàren tornar a
Je!"usalem. Per poc ter.;>s. Els romans, què els, hi haviera fet nosalt~~a

als rcmRns?, ens fan subdits de Roma, a nosaltres que erem el

obIs elaRitl Tito, emperador romà entrà a Jerusalem i ho saquejà
tot. nova's ocasions de
mans. Ja no e!"'3m

geme~r

$Nerre~s

al dis!,ersar-nos pels territoris ro

i ens venien a

p~a.

I, ja,

a plorar pel

On d'un lloc a l'altre. l pertot on hem anat, a rebre sempre. Teniem la culpa êie tot: de què un general perdés
te!"is~

de malalties, de

plu~es ••• A

sari. A mol'!'{tllocs ena fan
pe~què

lID8

guerra, d'adul-

tot arreu erem com un mal neces-

anar vestits diferent de l'altra gent

es vegi que som jueus. No ens deixen casar si no es mor al-

gú de nosaltres •• I malgr&t tot, encara vivim. Vivim escampats pel
ón. Sj. visquéssin tots

fi

un mateix lloc, un dia vindria algÚ i ens

mataria. a tots. Ain dispersats, sempre en quedarà algun. l hem de
volguer
t'l"9S

qUg

en quedin perouè algun dels que serà. despÑs de n0881-

ha de pode:r tornar a la Te'J"Ta Promesa. Es ma promesa de les

a.ltUNS. l són els homes, els homes que beuen i maten i roben, qu
no ho volen que hi tornem. l amb això van cont,ra les altures que un
dia o altre ho f'aran pagar car ••• Hem de guardar la nostra. gent.. Ja
comencem a

ésse~

pocs. Perxò hem de tenir jovent, per a evitar que

quan el m6n es posi de

DOU

a to no resti ningú per a tornar

Terra P:romesa ••• i ja veieu, un dels nostres se'ns passa.
- No li vindrà d' tm, home.

El

la
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Si tots fessin com Eleazar

i tornaria a la TeTra Promesa?

- No pe:rtot h!: han Uaries com la de la Casa _Vella"
toc~a

la joventut és
sigui. dit,

1~or9s

Isaac. A més,

qUàtl

peT això que se'n diu amor no hi ha, anb perdó

ni res que hi valgui. I qui sap si la Tora, o quel-

com que tu no aCEites hi ha 1nte:r'vingut en la trobada de Maria 1 Eleazar
perquè l'enamorament de
cosa netural,

nt que es veu cada dia es pot considerar una

8'l"a tUl enaflloram~nt qll'~

per a tenir 1100 hagi estat ne--

cessari una passada del Jordà en sec 1 Que tUlS re is ua treguin delpa1s,
aqu1 .ja hi ha qw:tlcom tlés que COS9~ naturals, :l qui sap si la. matei~

Tora hi ha intervinszut. I si

é~

cosa de la Tora, què vols que hi fa~i dels

'cin ells i què hi pot :fer ningú. l ',e8 a sabEr
i

d

no en sortirà al",

E~ea

desqendents

qlle la Tora i els

s~us

adeptes

no se 'tJ sentin or¡gullosos. ml món no a' acaba sl Mas Gran amb un jueu
rafugi.~t

Ui

enamo!'a.da.

i una cr-isti

le~

.bar l.es coses que

not

tindrarl lloc anys a veni,...
ts més en passin d'anys, menys en quedaran per a tornar a Casa.
~,

conscl

nost~e

és, al

Mo~ir,

r qn

C8!'a

queda gent per

a

po-

der-hi tornar.

uan t'hagis de morir, Isaac, ho pots fer tranquil. A la Casa Vella

les dones

Smp!'8

han estat predisposades a donar

ina llarga a

~es

l1evaoores •••
I, amb

lm

sol vot. a favor del Has, e

aquest de Uaria. J'o vaig pagar

JU, Maria ~ou d'Eleazar 1

inar de noces, i pensava tot di-

nant, oue no massa anys endarrpra aquelle nit jo hauria pogut Veure
Uaria en camisa o sense. Era el primer cDsori a les meves terres en
e~

qual simbòlica o realment jo no f'aria us d'un dret que treure'

costà

25 anys de guerra.

~~, endevinà

el pensament Isaac? Segur. TJ:1

homa que sabia la Tora òa memòria podia, entr
na.r

pensaments. Ho dic perquè aempre que e

t
irav

coses, endevil veia

b
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especial, de Tora. Isaac s'aco3tà
qn+lS emUns es tre

unes

- YosaJ.tres som els jueues

"~"'ria,

i de but."Ys,,-

recades d'or.·
obres, però aixi i tot mai ens bo

po-

üt prendre tot ••• Les hé.n portades reines i princeses, i, I,lari
~at l,~ dièspo~a,

ar té tota la
p~rq

.

r a 'tu

teu i

l'exoda, ~ dispersió i el llur dels Gemaco,
,
ó de mon • I:stigue' a orgullosa d'un home com e

~9.

us

n~stre,

b~na~xin

•••

ponien haver fundat

:Jaria :. Ele
b~osa

rentmciat a n'allò qoo ha T'ernmciat. l que Déu,

descendència que ti

colònia ells sols. La no

ren a'esG

.. amb el temps per tot el

-Pais i d'altres. Isaac es podia, de debó, morir tranquil •• ~

_.:U
i

p~s

impati

s

<iua rencoJ.-,

nsello •••

aJ.gUP

i

,

dels jueus pel Maa deixà, al final,

tena diners i en deixes, ne

nI) te' ls t

t succeir q
~

i. Bè1it alt, doncs, i

el sord

q~lan

lm

o altr

ntis parlar

d' usm"C\ •

vagis

~.i

dra. l fAS el

depr

a a comprar. Espera qtW el venedor hagi de Vennjat mp.ntr-19 duri el tracte,

a.~

f(~s

el desmenjat.

Ef\ clar a1l6 en pots deixe.:T' de dirs ra, home de Déu. Es més,

nir-hi

int~rés

a deixar-ne, p

ba& de te-

• Si hi ha interés

l'amor, pe l'art., pel' la :familia, pf3l e

i uel menjar,

erq ..

r

o

n'hi ha dl~9r per a deixar diner~.
'""i amb els tens diners un eltre hi

.

Ela

hf.l

negoci, és just qua tu siwia

Si el deixat es queixa de la retribució, és

'tribuit
que no

f"~

e nrou rendiment dels diners qu

sabut tr

ics 11ib,..

ls plae:rs duren

rU1r-lo:
"0 estiguis mE\1

'111'

s de tenir són ela que hi portis els comptes.
tens un pel ou

DOC.
~ada

lalt.

i bas deixat.

di
J~s

ls

no necesai te

d:i.n~rs qUI

•

medicines i els

t

ningú per a

ón cara, carissims
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Hi ha moltes coses que no costen diners ••• tma sortida de sol, plorar,
riure, dir bon dia a la gent •••

Tb dia de

dej~i

no et t'arà cap mal. Ni dos. l quant més

junis

nya

gastaràs a taula, que tot el que es gaste a taula es perd claveguera
avall.
'eojunar és t~n bo per a la salut corn pal calaix. Si la gent sap oue

dejunes sovint no tindràs mai convidats
Pensa que el te

a

casQ.

é s or. Mira de no perdre' 1 mai, ni pensant. Acos-

tuma't e pensar dormint.
No deixis mai la botiga sola, si ets botiguer. l si Vens sabates 1
l~s

tens ;,xposades, exposa només sahates d' tm mateix peu. Si un passan

te les vol prendre i no és coix no en :farà res de sa

s d' tm sol peu

o cantis. Fos gasta. veu.

ot es pot compra.r

nt:

s p ~ui venc1rv"

i hi hE\ guerra, nosaltres no hi podem aDa1' .. Nc som de cap pais i, a

més a més, acostumats a estalviar no tirariem les

ixe s canons.de s

que els altres.
Si tens tractes amb la justi cia apren a gemeg&r. l si

s tractes

són per questió de diners i has de pagar, deixa't agaf'ar.
pe~ ~

,
preso

see no és tan inso-

nosaltrea que estem acostumats a tantes

ortable cora diuen i, tot el temps que hi passis/et mantindran de
f~anc.

Per bé oue se't portin -els fills, esper

s.

lis

a

'TIsa

Ve

pobre,

darrer moment a deixar-

~Llcara ~j l.ta

sigui jueu, é

zero

17esqu9r~"".

s1,

el vi també es t'a da raims, però pensa que de raims sols és molt

ftl'I""t i

que qui va f'er el nón va 'fo:!' les coses molt ben :fetes, i

l'aWJa no es va. fer paa unicament

'Del'

a :rentar-a' lli

Les reverències són barates. FeS-lla a tothom

&

la

cara.

uui h.r.;¡gis de menes iier.
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8i mai et caseo, no et t'asís escolt.:m.t el cor,
ues. pensa QUe

~es

~e9-ho

mirant but

dones maques se'n valen i es fan pagar la gua-

pesa. lBs que no en són estan bé a la cuilla, es crien els filla, no
protesten 1. és :ral" que es deixin veure t!lt!ssa :fora de casa.

Pens

:le

pes no solen portar al matrimoni altre dot que

les

seva belles i,

b aquest dot I no es pot

Si del matrimoni vols roies, cal
f~

:fons en el moment precís hi
mo~ura ne'!'"

qUI~

~a

a pla ~a bé.

U18l:'

siguin maques. ml

itJar-ho

molt. Ql l8.n siguin casadores, la forletg~s

dot.st tp.ns noi

hauràs de pagar perquè

te les vulguin.
i tens nois, e l1Sènya,
~

els

~its.

qHatre, tu
c":!. tane una

thi, ab@1a. de di!' .

I, si van a l'esc

te~s

l'obl1n'bció d'

amistan~ada,

qu~

comotar

i els onsenyen que d

envar-lis

CU9

ho sif"1t1 sens"
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aD

fan cinc.

sa~J"

que tens diners. lli

"" com;1ra:r posa' t la túnica més VAlIa que tinguis, i plora•.

Els dipers són SBgrats.

P~r.8a q'~

potser

"-

vind~a.

lm dia que pagant

i

odrern torner a la Terra;. Promesa. ~Ura. si en són de sagrats!

s1. Que pots convidar, però a 1 'hora. de

ela diners a e
_.

.. ..

'sr oius Que t'has deixat

Al ~;!as hi lu:m corredisses. Le senyora va de part.. Es l'hereu

dies que és a la casa. L'amo es p

s'eSpeY'Ch

la cat1bra del par't. :CS qui-s

va!~t

Iu amb

evndora.
irà, senyor, ja sortirà. No n'ha quedat mai cap

- Ja s

Però quants dies fa que ha de sortir!
o pbtaixi, senyor, no pateixi.

que a

....I;S

1

Dotser no en

sortirà

mocatta:à•

tem!}.. ,

.. '"'

prou. l si no en sap ur

$

- A la senyora no l' arnol:i.ni

m~s

Que

Pe!'Ò l'arno és l' ~mo. l antra d,

-

sigui e'

~~uan

dins.

nyora mai ningú li ha ensenyat res d'aquestes cose

~a

-

,

sej

rous 'treballs passa, la pobra.
nou a lA ca:nbra on la

.yora

spe:"'a.
l~cara

no hi ha novetat?

t

,U9

ovetat.

:no hi

e:rò et

puc aguant

jo, tot

xò1

, s ¡:ateixo jo, estigues-ne segur.

a portes bé els
Jo si, el que no els hi porta és Poll.
o ho entenc, no ho entenc. La

Sus~gna

dels Torde

Va

desocupar

f2 quir.Z8 dies i es va casar més t~rd q~e tu.
- Qua'1 la Susagna

pr.Ò tu 11('1 est<'ls

va casar je estava en estat.

o no

ho estàs en estat?!

- Bnric .. E!lT1c ••• Q'lè et JJftnfleS Qlle és atxò .•• ?
- Hira, no ~é el què em dic, j
.ul"'ic,
s~ltres

DO

t'ho agafis six!,

8.

Per' a mi és la llevadora que faJ.J.aI

hOll'\e.

d'aquestAs coses. No fa res

La llevadore en sep més que no~és

çue

~iudar

a venir criature

al món.
-

r';S

que no vaig qne porti pressa. L'haguée de tenir ella la criatur,

;l''a1grat els nervis i al mal estat

l'amo, la senyora deslliurà
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quan lEl llevadora que feia tant

~

dies que fei3 guàrdi
neral. El deslli'ur

ntt,s/ ~scal'lsava en

'n

d

fou doble.

Dos nois. Conflicte.

"

però l'he1'eu, quin és?l

- Lots
~otl

-

(1OS.

tots des?

_ La llevadora, coa¡ que hE. :fAt tard, no ho ha tingut en cornote i ara
lO

sap quin és el gran.

- Però

q:Iin

ha sortit DT'il"1er

iuer. que el gran és el q 1 1.e surt darrer.
Però quin ';S el Q.ue hE". f3oT'tit segon, CEra!! Quin és l'be'fl9u11
lJ.e"adoró ela ha barrej at.

?orò a

Q 11i

raií! hereu JO, era •••
1

o t'esvaris,lñ'flic, no

t'~avaris.

_ Que no m'esvari? l per- això he patit tf".nt, .io?
- tiéa lm patit la mal'e, Enric.

- no ho sé!
Ti¡11a. ,

•
SJ.•

- Aquest part, no val.

~o

parlarem, Enric, er

ull un bAre 11, n
arlórem.

S6
-

he

t'TO

comolicu~m

més, no ho compliquem més •••.Hi ha solució, h

ha solució. Els casarec el mateix diu i amb dues bess

hi

l com ho sabran ells i elles quin és l'un i quina és

l'~1.ltra"( O.ui

s' hi entendrà.? Com ho sa.bran amb quin home o amb G. uina dona. domen
tot

V.L.t::MatS?

- ~~i T'F-. !~:,i e tot (IUeda:rà a. casa r
,/

tnl8 gtle:r-ra? Si ve

sj.

En tindràs un a casa i

quin h

u hi anirà, eh?

a ~l1eJ'I'a • :Molt poca gen t ho podrà

J.' altr-

. .. •

'eT"

l1tla gl..~rra

~X(,

.~ ansr vinrrui l'hOJ'a <1e deixa,.. coses a l s hereu,

hereu ho

qu

ixo?
.·.0

ne 'torneM

complicar. A +Jots doa, com si

un

80'

i partim ~déu M(~a Gran I

qaben anè us dic, on

Aaui '

fOSBin

n hi hn d'havAr 1

..

d~ta

de la

$!~nt

iI.Iuetrada de la

farnili •••

PIs òos hp,reus, seguint els consells de

jurisconsults de la casa,

q'lan enen l'edat eA casen i amb dues bessones de bona :familia.

- Mi!'a, quina sort -deien els noua-pal"'ent,s-

.es caBem totes dues a

e.aop.
Al Has, la p!'imp T'8 cotlsequènc1s vista d 7 enc;.à que hi bevien dos he-

reus, fou que hi hb.gué una l

l~tm

e noies. Fou el teqrps que

es feren poques planes al "Llibre dels Fets del Mas" •

.
T1n
do~en

no eram s

~aj}J¡;;) ~

lleis a-dasdir. Ja l'an.

té J.oc un
Co~ts

.ssemblea qu

del p?1s.

tada ;. mC'.lte
tn1S

dd n

poc

La, clerpcia

teni

.IdB. La

1.

"-::1s

ia organitzen el Paio i li

5, a Toluges, prop d
llot cii}"

que

. .. ,
e rpl.uya

1 J or_n de les

fOll

tigi llavors i er
c01"'lUI l icasions

CO'-

t'eien por i nomé

is tiraren e:ndavant amb excOO'umica:ions o

n se. La trobada
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de

f"anitzà 01ivc,
ua

comtes, abat de Ripoll i bi...-

amantà

r

J. <'iissabte

:fou: ••• i
t~~

Treva i

a+

un(~

de les e

d111·.ms ningú

as"

als clqrR't".es 1. als MQnjos qt'O anéssin t'anse armes, ni a la aent.
o en tor1lts •.• tiAra, els altres dies, i si.

'lats •.••
1'11 1214 tio hi ha nnes CoJ"ts n Lleida. El 1~9 a lfcnsó en les ql.lEti

s nosen els fonament s de la futura GeneraJ.itat. quina ins"titució, de
idava d

pr

'n

anys Clu.e

CAntar contrIbucions que es veu que ja fa molts

pa~l~n.

(Bra9 eclesiàstic, Bra9 Mi-

:n1 tjane., vià Menor (gent de la

1~

1i+....ar 1 "Qra9 P'Op!tla.r) i
:9

Bra~oa

Surten elA

ciutéda.ns honre.ts) •• I .. e. mida que ven~ous rei

a) i ~!a Ha.j o

s'lrten nous furs, i dreta, usatges, constitucions, capitols, etils,
consuetnts, llib'3!'tats, honor
vile~is ••• tantes

,

1t:lènciee, prorrogatives, pri-

coses (!Ue segnr que el reis, al. j'lrar-les,ni tenien

temos è& comptar-les. El 11e t..:roaf'erit del

~bs

t:roObH que, en

mo~ta

d'a

qn9sts f11rs 1!1 ~nt tenia tote. la. raó a vo1goor conservar-los, per'

qua moltes vegades s'lag.af'aven disWlstassos per ésser massa primmireta també •.•
lm si la virreina vol portar guàrdia d'alabar6ers

r

~a

si el capità pot4t:1a.r o ne amb els consellers; Que

s'han de descobrir davant el monarca; que qui ha

ó

la nr

ludat

~el

Cornus; que la

......9):'S

la ciutat: que el"viJTei. vol cadira per a lt1 cull

Torto

in mtJ9at

cambra del

s'op

a

OUA

no

s~-

bleres del prirJcep Dòria no han

'1ue el rei vol jurar Corts p,-1mer e

qU9

dur el tàlem a

eis; que el governador' vol coixí 1 que no én tinguin els

~ltè a

ciutat;

s of1conse~~ers;

Aragó que a Catal\mya; que per-

els represell'tants de la Diputació

Va-

tot mudar 8mb masses alQades fins a la mateixa avant,..
a.n sortir la tropa al carrer amb

la bandera de Santa Eulàlia al davant ..• que l'infant Ferran vol

(":J8
qU(i al veure '1 els consellers ea

t:reguin el barret; que e~s ara.

nesos volen contrabalançar les rodea del

carruat~

de F!"am:i ••• i eom '1ue ••• 11 lo'qual privilegi

reial a la baixada

~nderrocat,

tots

e~s

altJges són a terra tt trenquen aolemnement'-"ls escuts de Cs.stella i

,leó que el

v:!.!'~ei

"LA ti:ot~ à~

Casp

havia fet posar en lm edifici de la Generalit.at.

enCP-T'8

no és eixuta!, gosen

lll18

v:)g"àda dir a

i ... ~s vol nriva~ un ball de màsca~e3 p~rquà s'ha ~ort ~1 fill

d'Lm duc. "flixà nOr.1és es pot prlbhibir si ~3 el rei q..¡e es mor" es. diu
,

11

si bé de presr:nt dits :Regnes y est IJrincipat resideixen sota un

mateixa per-sona, emperó són f..lolt diversos e

sep[~roats I " .•• Un

dels

n'elins no j lIra amh ganes drets i privilegis .••n' hi havia tants l Hi

ha ba!"slles pe:r'què el rei reolama uns impostos que el municipi n
vol pagar.

~1'

:rei s'en:fada i marxa ltenegr·nt" "CI Consell es rePensa:

el !'ei, din.

r aquell cop

surot, lm envÍf.lt del Consell de Cent

trob6r corrents al rei, li demana 9xcusses i li dóna 50.000 escuts.
El r

, ..-obrat qu.e hagué, va dir qua estaVa molt agra!lt

Al.

con tanhé s'havia afluixa.t, també ••• P:. cada retmió de Corts qu

8

Barcelona.

residí en s' havia de pagaT', però no e s paga va si no hi havia jur

virreis i

nts de :furs. Els reis aca.baven jurant. l havien de jurar

vernsdors, sinó no hi havia gove:rnadors ni virreis.

Ja tenim la Inqtúsició aqui! De momen t, s' instal.1a a Aragó. I

Aragó, també de moment, es des:fan ele l'inquisidor. Aquí ha protestat
tothom perquè volen portar la Inquisició, el Consell de Cent, els diputats de la Generalitat, la clerècia, el Cònsol de Mar•• El rei aquesta vegada ha fet cas de les protestes. Va pensar, pot.ser, que si

e~s

d'Aragó mataren tm inquisidor, aquí se'n trJ:jtarien dos. Però al cap
de tres anys la Inquisició arriba a Barcelona, i a la Pls98 de¡ Rei
'hi aJ.9aren cadafals, i

~s

creme.ren q uatra ci utadans al CanYet.
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'11 rei trobE'. oue se li

nen pocs diners 1. es f'fe

:b sl m

i ls Generalitat dlen t Qué els compte s no són clars. Co'
q

u

cioi
veu

debó de clars, a'8cceptú arron~ats d'espatl~a

n

ni consellers

compte •••

1

, 1'ica!
,

.~ semnla .i a

\.11.1a

els seus

~Arei~

q'ta hi vagi ell

n

Altr

~ervei$

I

hFiViA

estat a. Am~rricF.. \(s d' tma ve~da,

d'un lloc & l'altre. Els consultats li diuen

Iee I2ldias, qua són molt 11unJrI

tj

t parlt='r del pais moltes vegades. Fues, s'han RIes 'llP.n cremat. En el eé\S de Colom la clerècia T)osà les

to perquè els reia catòlica s'escoltéssin

çoses

,

ngués[-;in la

.e·'·, i l...

1ftsprés.Se~· qu~

n

d'

maravedisos ql.

vireIJ

estat.

fi)' l~ pe:rmet ana!' a,.

mes

np

mo

ser'Veis
r~n

grapat de

uan Ca-

a¡rar caravelea i

10m tcrnà d'Amèrica els reis eren a Barcelora i hi

als cata.lans n

t pri-

si n

is catòlics Colom, si visqués, encera anJ~~
,
.,
l.a va avan~ar \
l' alt. !'e , eTO

ls

n t de se n:nOllS

L'.:.l.

,

59mb

,
ro

•

Amèrica. Tenen por que si hi

'n fe!'an els amos. Hi ha el prec9dent deIa 81t!

1,

rò el :Pals no va bé. N'o es :fa negoci. La Ren t

nar

'n

assa rrena. Per acabar-ho d'adobar pirates i corsari

fan meu

a vendT

ons

rn~us

jo a
tbt

,

la e

poh~fi)~

Q~~Cn ~ent

i

se .la van

19e:r •••

fOS8.J:t:.:r'e
ajut

als

nt.ra les

lifet

foran guerTers
....1"

,

~

raonablement lluny de la costa, paro s'ha demaT.tat
d

irat

i

rsa:ris. Molts avant-passats

, de nom i da fets, és clar. On tinc d'en

Qi mai hê vist, fins
i h

ta. Jo segueixo i calIu.

i

a,

.>~ope

d'

p?

uc dir que no. Ja som a la cos-
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1,

oaaltI'eS,
són unes·

A

Voleu

"'hr<no l i

ar:runt d'
nt

e

r

oae~

1r:i.lf;r.

t~ballen

aV1.at f

nit

at.1 a.

a.

de nits?

vanir a qualsevol moment.

- l són molts

s,

•
S1..

I mtè s'ha de fer si ells són r.tés <"Jue nosalti-es, pe'1'què aqu! només
cin c•••

so~

e 1:'taniu, com nosaltres, uns escopeta a le8 mans.·
ta ••• :r com se sap si els que desembarauen

c

í. ••• tinc \IDa

i~i1

-

'n pi,.,Rtes o no?
tm.s

o
-

-T

l

diferents

13 d'aqu!.

",ls d'qqui no els he vist ma:J. ••• Sóc de terra endins, jo.

qu

"J9

vaiy.~J.I s

:fes el qU'3 v

~

re" •

...
11

- Va.

- "Jeu anar a.

a vista!
LnH:l

A l'altra platj

.e~ò

passa de llar

...

al tY"l\ platja. Seguiu-me!

,

ns hi trober

,.,b oolt

ent. Jo no

i els Que

volien dc:)sem'barcar e,..en pirates o no, però algÚ quan va veure homEi

del vaixell a la platja comenqà a disparar i a'a~m una auerra encesa
Els desembarcats, ala quals anaven sense

a.r"'1eS

vistee, al veU!'e aaue-

lla rebuda no sabien 'De'r on ,girar-se i tornaren al vaixell de la manera qt.~ poguéren. Jo v~1g ésser dels que vam tira" trets f'1ne a

.

dErl''Tera hOTa. Fins quP, al'!ú m'avisà.

_ ~To Cf\l que disparis més que ja se 'n van. De tota mane'r8 si en vols
~

algun has d'apuntar més baiA•••

Poa ~TYl t'os aquella intervenció em va encome.nar les primeres vel.le1uts bèlliques ••Ja. era, si totes lea batalles fossin com a.quella, com

altres del Mes. Tant m'hi sentia que no em vaig

poder

estar de dir:

l
to:rr1~n

Si mai

a

venir pirates, ja. podell comotar

b mi!

Si amb el rei nou que hi ha ,r~panem bé, no hi anirem mai. Es un
Ni que té totes les Amèriques i mitja Europa. Passa grans temporades a la capital del Pais i diu que "m'estimo més ésser comte de
Barcelona que, emperador de romans". Per un costat, deixa cobrir
consellers, i,

p~

l'altre no

d'anar d'amagat.

i sid.

Va arrihar fins

er~

ar a Amèrica. a fer n eR'oci,

deixa

Es el rei que ha estat més a prop dell Mas.

ÓS on hi d onà con8el~8

l)a

e~s

seu :fill, el. que·

saria Felip 11, de com s'havia de :fer per a governar a la gent •
.
\

A casa

rlO

hi tindrem gaire tractes amb aquest nou rei. Fa expedicions

per mar' a Ttmis i a Alger! Ja se aap que

El.

nosaltres l'aigua ens fa

por. Governar teta les terres que té aquest :rei és

mala cosa.

l no dóna l'abast. I hi perd diners. Es protesta contra les actuacions de la Inquisició, però l'emperador no en fa cas. Contesta
dient

q lla

s' està

informats sobre les coses de

Inquisició.

l no pessa d'aqui. El Mas, llevat de pensar que tenim
, ,
te mes ter:r'es que cap, no .La massa cose
~

parador. El lletraferit
Joan,

r

I~asi~

Galés ••• Jos

~ona

l'emDamià, Lluis

ontserrat deixant el mbn i les

aves coses "eStit ar:tb dev

8boca

esparàenyas ••• F~ancesc d

de Gtmd1a •••

tira

Cil :rei, canqat de governar,
.,

~onseJ..len

rei que

ri.Ix: ep dels estudiants, Sant

d

que sort! essent

BO:"'ja, d

a un s noms, però: Coa

tm

que faci. dieta.

QU

lm

mone stir. Cau ma1al t 1

-fOaci qui vUJ.gui, diuen que Va dir

1 rei. l no en :reu. El pap& li havia donat lm

u

a per a no fer

dejtmi els dies que se n'havien da fer, i all no en ·feu mai. l aauell
rfl1 que tenia mig món dessota. seu, que es baté contra tanta gent,
•
contra LutftY', contra els tt-+'..es,
contra els francesos, contra els prinC80S a:LemanY8. ae~bà

els seus dies UIenja:nt anxov¡ s i ostrea a Yus

02
i t'ent-hi peuitència. I, seduit ;~lg funerals, ea re

eua propis. Jd ..

J.s

no 11

~\Ïo.

ira bé,

Va caura

veritat.

Ara es va contra els turca Que surten de pertot. Se'n me.ten molt.."

però no s'acaben. Hi ha una gran batalla naval, a Lepant. No hi ha
,~ent del Mas,

però hi han 80 elements de Sant F91iu de Guíxols au
,
ja tenien 1'r~res que deien tiliSAa armats com Sant Ferriol. A a a

més dels t,lt!

,

moros i Dirate

~urten

1

~eu

T'avells. l al Pala hi ha lm bandoleri

lontserrat hi poaen,de temps,

:fa.

lla època,

ofici dA m

..

.othom se'na'

f'rél~eR castellans, i

és d'

s'inventà el fE:1mós ltFablad en cristiano!". Ho dei

aquèlls frares a la

nt que anava

'~ont.Ete!'rat

posar-se bé

~b

les aJ.tures ....
L-\., DJiJL HMl GRA1
pJ"im~r

T?nu

· ,
t'~g'ue

~

v~ues.

-A

band01,

'ecord e

o:ficiaJ. del lIas.
:ros

qllè t

...

L'hel"(:u el den

ui. hAm

lCHl

eT

l'h~r

.. , Autori

\ mi, si em trobeu 1

v~ques,

. Has

'n

.

genti.~oin

,

.•

vaa'~~?

viatj~nts

oreuJ.losos d, .

es convertí.. en un

antat. Tià, o.u

havin :fet mai ras do bo, rèsultà un bandia

tanes, di1igèncien, masos,

mb vint

ja 'faig.

p

'1"' i

~~an

t. l l'A<..lto:rit2.t di

:10 se'l trobà ni a n'ell ni a 1e8 vaques i

olts 'banòolers q

també dels que no es-

!Tarxà del

à o a lar;

1

ceT1ca:r ,

1.

FOll

09~S

casa no hi

trao~dinari.

Robà tar-

s, dones- ••No és qUi
s malifetes de 'i'i~,

rò no

Astà a l'abnst de tothOM portal" a cap les robanes com les que hi po!'-

.:" Tià. lb que roba deu unces, és un lladre. ArA un qlle en roba cen-

nars, milers, ja és quelcom rnqa que un lladra.

:fa l"Hanecte. Al llal"g' de

l~\

J~

és

lm

lladre qu

vióa del Pals s'ha vist molt això.

al principi 'robà a tothom, Més tard, com els bandols:r's d

Si

n

,
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..

s

o"òa,... butxeqn

ca

t, 11p.vat, nattrraltnent,

6 d
n

mil oon

ool~t,

vailet.

. ..

hi

ls

~obats.

Sovint

• A l'Hostal de la Flor, qua tenien

la cosa rob

us

consi-

• Això li v8lgu

d

mtrot de diners. En deixà tamb6 a

1XS

caixeta de les ànimes de l'er:nita de Sant Pau on es refugià un di
è3 nluja. L'instint li 'feu ob,..:f.!' la caixeta per a veu.re si podia

aprorital'" ~1 tep:rpn i la trobà buida. L' omplenà .. l quan r.,ia aques'c.;

tos bones accions sempre deixava, i això era la cosa empipador
" _:1 la g-ent del li::\~, tm paper dient :fDo part dp. '1'ià, del jl~as Gr",nll
"cies per les deixes de TiàI

LF. Rent. <:In'? vingué al
Al Has,

rò hi va

i hi ha"ia har:-'1t can Tià

ft1.en

p'l"im(lt~,

gqnt en t.flnta de Mallera que

anRI'

&.

Uas dig

la casa
a ,la fi:

..

de que ....

o hi h

t~r'lhé

D'altre part.

hi anàven els agraviata al Mas.

què veniu aqui? Qua hi tenim oue veure nosaltres amb
aauestes cose

l.tre u, a mi, de ST> 1'é s de rohar-!M, se'm va dir qua anés a reclamar 81 Mas Gran ••• !
ict~~,

i

~OS80S,

"ue 'hi tinc la don

ortà acme1! nostre bandoler al Uas.

a,

i?

- Aqui?

_ Fa vuit dies que és fora de casa i ahir ens va arribar ·un paper
dient

(~ua

la vingultss1m

.

ren ~e .
,
,
.
, pe!'o pa)'" qu va

s •• quest1ó del dot.

El

cercS!' aquí •••
os corn aquest, la veritat.

:rxar, el
~11

:là? -

raguntava un familiar de

deia quP, no hi havia dret que l'hereu

s'ho emport4s tot i els altres, res.
ome, ja es

ica veritat ••• Tampoc té tota la culpa, el Tià.

04

-

~ón

les 11ei€,

~i

t. l les lleis s'han fet per a comolir-les.
o'

t'és com el

Si tothom s'bo

'11

1.8,

s hi serien

bell~.

- Nc crec que tots ela lladres del ?ais en siguin Dar Questió d'hsn'hi hEln!

rància. l mira q

hj.

irro ,
d

hagi gent

u

butxaqll

nivel1adoI'

ires, qu

lic que

.b trabucs,

en cont.ribucions,

,t a pla~a. ft..l caD i la fi el T1à no é3

11otr 16 .,..'" i
h

s roD3D

o

qllJ

,

o

T

uè

8&P~

,
a~lb

,

tra q

•••

ten

rall al ve ure q

."

de diners, va ceixar m1 di

renia con
,
• Pe:r- ~d o

.

ar(

1

,

i

catò-

oc es
s dinars i

din

9

tra cos

l País hi hav ia

t-~ntf\

e nerse-

b

que l' au-

teri tat no r.'hi v~ia en cor. l de debó n'hi havia tants que durant
,
un ofici,
~ 0e bandoler es consi
ra
i la gent en
'm "mpR
.0

volia 'fI

•••

Durbl1t el T'egnat del rei Felip III

ma

fa i se'ls indultE.. si van

I

que batallen a l<.. .landes i a It
p~rquè

bSIldolerisme és

~eneral.

Al-

...uitar amb e1.s exèrcits
Pais a' inventen noves coses

•

la gent es divideixi. Ara tenim nyer:rooa i cadells. S'mn tret

eLs moros de la Península, els quals treballaven la terra com ningu,

ara hi ha molts camps i hortes ermes. I,fi ha misèria en gran. La

i

gent protests. i

U:1H\

de

s prot.estes és enrolar-se en el

bendolerism~,.

1 costat de bandolers d'estar per casa, hi hm e:s de l'aristocràcia.
Hclt.s :radrins-ext9r'tlS dé cases d' 19 sc ut a la porta reauJ.ten ésser ms

anaole:rassos com un
p

•ta

carteJ...~&

11t

bandcler's

bandoler l1yerro di t
éU'iant a aui voj_.
·'tres autoritats d

'abat "
ami

<ÏY'al.

~

caae~ls.

,
e

l~ca

Guinard

es, es diu,
trona són

Hi ha conflicte general. l tro-

paa del Tei pel Paia. A:r3 els bandolers cr:i.èien: "Vïaca la terra"!

Ou anir'flm a pare.r7 I
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Arriben més tropes al Pals. El rei é$ un altre Felip. Es veu que
no els acaben els Felips. Aqllast és el que fa quatre Ve Un Virrei i
comen98 disposant que a les Corts ningú porti barret. Ja hi som!
Sembla que més que contra els bandolers les tropes del rei van contra el Pais. Hi ha malestar general 1 en veure" 1 el rei ordena qt8
19s tropes s'allotgin per lea cases i que a cada Uoc que ho t'acin
siguin

m~8

els soldats que els veins. Uns veins calle'.4 són les tropes

del rei nostre senyor. Altres no callen ja que els allotjats :t'an,
de l'allotjament, una invasió, una veritable conquesta. Al Mas hi
arriben noves del comportament de les tropes del rei Felip.
,

-

Els

administradors diuen:

t

~ón

els pagesos que tenen la malaltia de queixar-se.

8emp:re s'ban queixat. A més són les tropes del rei. No li anaven a
favor al rei, 1imps endarrera ••• ?
Les queixes són ja de gent de masos vora del nostre .•• Ja els tenim
a casa! }To troben res bo, beuen com condemnats i llencen el Vi per
l'era. El mosso gros va protesta,.. i

re~.

Jo vaig p,..otestar perquè

empaiuven les minyones i vaig rebre ••• EI mosso gros és fora de caso!J,.
He

sabut que s'havia unit amb escamots de mmtanya que fan la pau can

poden quan troben soldats. Si són pocs, els deixen mal parats. Si són
molts, no els deixen anar tranquils •••
~ls

disbarats de la tropa pugen de to ••• Saquegen esglésies, roben,

maten, violen ••• Tot el Pais és

.

'lm

rosari de queixes. La tropa fa quei-

xar pertot on passa. Qua') algú s'hi toma, les repressàlies són fortes
de gent que les fa amb odi.

JR ho dirà amb el temps

ma can9ó que no

serà altra cosa que un memorial de greuges:
Del vi que no n'era b~anc
dpien que era massa negre •••
l a mida que els soldats van
trofes:

~ent

disbarats, la can9ó tindrà noves e

g

-

"06

a un sacerdot
ntres que la missa dèia.
{~emen albeR i casulle
i corporaJ.s i patenes ••.
~~ataren

I la gent,esperverada. veia coses

de mal creure,

A la vista dels parents
deshonraven les donzelles •••
Quan es porrtaren les queixes al virrei det'l18nmt ela càstig dels culpables,

En daven pa~t al virrei
del mal que aquells soldats :t'eien.
Llicència els n'he donat jo.
Molta més 'se'n poden prendre!

A Barcelona, el dia de Corpus els soldats maten a
I

~és

Lm segador~

Sempre

se'n di.rà el Corpus de Rang d'aquell dia. La gent ja no té atu-

rador i empaita els partidaris dels allotjats com a gossos rabiosos.
Es en ve que consellers i diputats, que se la veuen venir, demanin
moderació amb Pau Claris al davant/President de la Generalitat" Pau
Cla!'is era canonge, però fou ell qui més tard diria: "tothom està
disposat a morir I l t . La gent no es pot parar, i aquell virrei de la
llicència 'fa mala fi a les roques de Sant Bertran ••• Les Doves de Barcelona revolten la
està

espantosam~nt

rt del Pais que no ho -estava. Tothom, es diu,
~s 1mB

unit.

de les poques vegades que al

Mas

ens

tmim tots-. Ja no hi ha nyerros ni cadells. Ara anem tots contra l

tropes d'aquell rei que n'ha omplenat viles i contrades. Ells són
molts. T-1e igual, el Pais s 'hi bat.
ens 8tjmaran. S'enVien emissaris a

.

A fora, els t'ranessos, diuen que
F'l'-an~8.

Es el propi cardenal Ri-

ehe1ieu qui porta les negociacions. "Feu-se republicans", diU, lli us
ajudarem. Els reis són cars ••• " Pau Claris vol i dol, ja que el pais
havia estat sempre ·pais de rei. Consulta els
de què es tindrà la protecció fran cesa. Els

Bra~os i
Bra~os

els diu a canvi

responen:" Que

s'accepte la protecciól". l s'accepta. El cardenal Richelieu diu que
se'ns conservaran els furs, i IJ.u1s XIII es converteix en comte de
Barcelona. Serem franceos dotze anys. El rei Felip també ho diu que

107
si ens dC'nem, per a conservador de furs, elll. La resposta :t'ou no.
l la guerra segueix. Ja anem contra les tropes de rei al costat dels
e~s

francesos. Mentre,

francesos

són al Rosselló. Algú hi veu tram-

pa a n'aquella ajuda francesa, i sent remol1dimeDts d'haver jurat primer al rei Felip i després al rei de Fran~a. El comte-duc d'Olivares
atia al rei Felip de vessar-hò tot al Pals. La culpa de tot és dels
catalans, diu, i no n'ha de quedar cap, o pocs. Això engslla la gent
i la get1t &s bat respirant en almogàver ••• Els allotjats francesos
tinguent el rei comte de Barcelona, ea porten com si el Pals fos seu.
Comencen les queixes contra els :f"rancesos"l l es protesta perauè ela
:familiars dels virreis volen tenir dosser a la catedral.. Els francesos es queden les collites. S'acosta tma temporada de fam, pesta i
misèria. Mentre, les tropes de Felip s'acosten a Tarragona. Algú com'ID<;a a recomonar parlar-ne. Els que van amb el virus de la guerra
al damunt no en v01en saber res .. Ens arriben noves que a Cambrils
han penjat una colla partidaris d'01ivares. La repressàlia és con-

tundent i quan ho saben a Madrid diuen que les coses s'han de :fer
aix!. J1a1.grat les repressà1ies hi ha gent que es deixa matar abans
de cridar: "Visca el rei!". les tropes reials es planten d'avant de
Barcelona. Els de la capital fm un va-i-tot, les aturen a Montjuic
i les fan retirar a Tarragona ••• La gent del Uas
contra les tropes filipenQues
""'8 lm

qu~

11uita amb els veins

no s'havien mogut de la comarca.

mal lluitar perquè les tropes són moltes, però en algtms llocs

no s'atreveixen a BorUr dels allotjaments. Si ho fan, mai hi tornen els que n'havien sortit. El rei Felip torna a dir que si pleguem
aqu! no haurà passat res i que per allò dels :t'urs no temem. Barcelona
.'

se'l creu i capitUil-à.. Som a l'any 1652. Grans fest.es al Born, i la
gent torna a crida,.. de nou: "Visca el rei nostre senyor!" Entre tant

I
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s'havien mort tres grans personatges d'aquella guerra: Pau Claris,
Preside'nt de la Generalitat, el comte-duc d'Olivares, atiador del
rei contra el Fais, i el cardenal Richelieu que ens volis :fer republicans.
Ara tenim de virrei a Don Joan d'Al19tria. Li agrada el Pals i diu

que és dels nostres. Ja ho veurem. Caigué en desgràcia a Madrid, i
es refeu

El

la capital. Quan s'hi veié en cor!tDrnà a Madrid amb parti-

daris i se" Jfs tingué amb un con fes sor de la reina a la. qual aconse-

llava
- f;i

.sment.

dil~ll[\s

!lon Joan digué:

al confessor no surt per la porta, jo dimarts el faré

sortir per la finestra!
emblava que sí que un homa així ens havia de -rer costat. Però

a l'hora. de la veritat, com si al Pals no

gués estat i com si res

no h~ués dit d'allò d'ésser dels nostres.
Aquests f'rancesos no hi ha qui els entengui. Ja els tornem a. tenir
;

en contra. Ja no s'havien mogut del Rosselló

-8

ren sab!r r9s-, i ara, amb dos salts, 1;lan agafat

Madrid no hi vo:LgueF' i gue re s

i Girona.

l Barcelona. l allò dels furs? DJ allò dels fll'S, res! l la gent, quan
pot, suprimeix francesoa. S'ha vist que si les coses no ens les arreglem nosaltres, no ens les arreglarà ningú •••
Al Mas n'hem sortit com hem pogut, però el Pa1s fa. pena. Massa
temps en guerres ••• El rei es posa malalt, no té 8uccesors, i fa rei
a

'.'1'1

príncep :francès.

La

cua qt1~ portarà això!

sl, sl,

el rei nou

jllra &rts. Vol, com han volgut tots, di.re ra. Se li'n donaran si
ju~a

furs i privilegis.

jJr.. No hbVia. ,de

jurar!

~1 ~ei

cobra un milió i mig de lliures. l

Es clar, al Mas, com a molta gent ens toca

pagar. Si ens en sortim pagant rai ••• I ja tenim la cua aqulI Amb un
:fill del rei de França a la Peninsula -"Ja no hi ha piriléus, diuen
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que li va dir són pare, antre altres coses, quan el noi li marxava
a fer de rei a Espanya- les potències europees diuen que Fran9a s'ho
tmnjarà tot i s'alcen contra Fran9a. l ja tornem a rebre sense tenir-hi cap culpa. Els de fora, pensant amb els ditxosos furs, veuen
mb nosaltres un aliat contra l'enemic comú. l Anglaterra i Austr!
ens

:f'Cl11

tota mena de reverències i raspallades i proraeses. l ens

diuen que no temem, que ells són al costat nostre •••

As som nartfdaris de l'
Barcelona i Barcelona el

duc c1'Austria el qual ha desembarcat
1"

1 crit de: "Visca l'Arxiduc!"

El

rei francès que ara fa de rei

apanya 1 que és. el Felip nÚl1ero 5,

no li perdonarà mai a Barcelona

ixò. D'altra part Fran9a Ve a 1'er

la guarr.
altre e

a casa. Amb un rei, els francesos ens ven donar la mà, amb
rrote~en.

Malgrat aquests canvis enVers nosaltres,

tenen una frontera!
l!òl lletraferit ha. endevinat el sentit d'aquest pllDt admiratiu i
ena en fa un bon comentari:
'França es troba !Doltes vegades a les planes del 1tLlibrelJdels Fets
clel Mas". Som veins 1 n'hem estat en bé i en mal. Hi ha frontera,
tma

frontera que no és pagada amb diners. Que vegade s 'hó passat i

repassat aquest,a frontera. Hi ha hagut passadors da 1'rantera que
s 'han fet la barba d'or! Al comene,Bl1'lBnt,
nar

tm

tm

rei f'rancès acorda do-

comtet a GfJif'rlt. Es un bom comen9amen t i la gent no· podia

')

dir altrE\ cosa que: Això són veïns f. si, sl••• temL's a venir ens
.#

prenen el Rosselló, Montpeller, Proven9a, Girona••• amb Girona no
sè quina mania hi tsn1en perquè cada dos per tres ens la prenien.
uan l'alçament de 1640 eram carn i ungla. En canvi, quan el del
1714, que havia d'ésser el de debó, foren ells els que deixaren

Barcelona gairebé sense barcelonins. Som amics una temporada i renyits ma altra, però sempre condemnats a ésser veins. Amb l'ex-
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cusa d'anar a Estoril Napoleó se'ns fica al pais i ens matemql homes
mútuament durant tma pila d'anys ••• Amb l'anar i venir dels anys,
la frontera francesa

és la que serva1x més d'Europa. Per mor de

guerres amb gent de fora, i per mor de guerres nosaltres amb nosaltres, aquella frontera no ha tingut repòs. De Venrtallat a Pau
Casals, del carI! Cabrera a Don Manuel

A~a,

la frontera l'ha pas-

sana tothom. Si no s'ha passat la frontera francesa per una cosa o
altra no es pot ananr amb el cap

alt~

S'ha passat per queatió de

lleves, de vagues; de revoluoions, ele negoci, de con*aban i de faldilles. Hi han pass'et reis 1 generals, diputats i Mossos d'Esquadra.
1:;1

31 hi passaren monàrquics, el 34 r~publican8, el 36 gent de gran

butxaca i, el 39, tothom. Tothom que pogué, és clar. Fou, aquesta

la passada més sensacional de la història de la frontera, i dramàtica. També els de França l'han passada la frontera. Quan els francesos feren la Revolució vi.ngué tota la gent mudada

qu~

pogué, 1

en tornà a venir quan a Fran9a s'implantà la República la Qual e
vau que fou ben implante.da perquè encara dura. DIe francesos qu
v:fngue:t'en aqu1 ens ensenyaren d'anm- mudats, de no menjar amb els

dits 1 de fer conroliments a les senyores. l a cantar La

Uha bODe frontera, en fi. Ara nosaltres hi Anem

venen a Figueres per les Festes de Santa Creu.

i

r~arselles~.

veremes i ells
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CLAVELLI!.'T DEL HilS GRMI

-Ai, el Clavellet!
.~7'a

dels parents de la banda de Torroella. l aquells mots de saluta-

ció li f'oren dits ptt, lm gitano quan ell era encara molt petit. I se
li digué sempre més el Clavellet. l ell era bru com un gitano lleg1tim. I, de menut; anava vora el riu a jugar amb gitanos de debó.
En va portar més d'tul a casa seva que hi entrava nuet i en sortia

vestit. Els gitanos, en paga, deixaven en pau el

~ru1terar

1 l'hor-

ta de la casa.
La mare del noi prou dèia:
- Jo no9m puc pas passSl"

la

vida vestint gitanos!

.ern la cosa és que Clavellet estava enamorat dels gitanos i de la .
vida que t'eien els de la seva edat. Però enamorat a tot enamorar.
1 noi? No el cerquis a casa si els vols trobar. Si el vols veure

el veuràs al riu, Amb els gitanos.
ixò s'ha d'acabar, Antoni eta.
- Jo he prega t, he pegat•••
- Has pegat poc!
- Doncs pega tu.
I tenia lloc una pegada de pare. I es tenia uns dies Clavellet tancat a casa. l
gossos de la

ll~vora

c~sa

eren els gitanos que l'anaven a veure •• RIs

ela rebien com si fossin de la familia ja que mol,

t9S ve~ades C1av~119t

se' ls emportava al. riu

R

cór'l'"¡qr amb els seus

amics. No, allò no podia ésser. No és que els gitanos no fossin gent
com l"altre. gent, P!Jò els gitanos eren els gitanos i ells eren ells.
Solució? Girona,

8

les escoles de capellans. NaIa solució perquè el

primer dia que sort1. al carrer amb els aJ:t NS col. legisla trobà els
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gitanos amics amb

lm

piano di:) manubri ple de molins :]e vent que ro-

daven gentilrw:tnt tots a cop, i passà. tres dies fora de l'escola. No
àe"l deixà sortir durant un temps i quan després de repetits fino hi

tornaré mai mits" obtingué el permís d' at1E~r al carrer, se' 1 posà al
mig d' ma t'iIa de cinc amb

capelJ.à a lE:! vora. CJ.avelJe t sent. les

tm

notes airoses d'¡m manubri al

pPGsar

el Pont de Pedra i se'n

bar lea notes corrent com un osperitat pels carrers empedrats

Vé:1

a tro

j.

humits de la ciute.t dels roius. 'RIs capellans de la glmrdia. surten en
seguiment del fugitiu. TrorA:ln el manubri. Una gitana amb un menut
pit, i un altre a mig fer, ofe:reix molins de vent als perseguior's. Clavellet no hi és. RIs capellans pregtmten, preguen, amenas-

sen •••
- Ai, p'ermanat,s, jo d'aauest que cerquen no en sé res. Si en volen

algun d'aquesta, a nosaltres ol què ens sobren són criatures!
':'":>"t

trobaren vorax

el riu al cap de dies ••• Fugi ma pila de vegades.

l quan havia pP.8Sat tma petita tempoJ"'ada amb els gitanos, Clavellet
estava satisfet i es deixava agafar. Fins que vingué la fugida definitiva. Ja no foren els joca vora el riu i el vendre moluls de vent

amb coloraines, le8 causes dels di sguatos dels capellans que l'havien
de guardaT. Ara hi havia

~strella,

la millor gitana, per Clavellet,

que hi havia. l quan allò s'esdevingué 11: fugidB. no

8S

pogué aturar

i la trobada fou impossible •••

:.s veié sovint, enmig la gitaneria ambulant,

.

tmb

parella. que enamo

rava. Eren Estrella i ClavQllet. Per por de perdre'ls una part del
clan amb la parella mudà d'alres. Molts gitanos reberen i foren :fo-

ragitats de poblets i extraradis per a no dir on era Clavellet.

~~s

sempre acabaven oferint algun dels molts gitanets que portaven enfilats al manubri. Res r.ti ningú e18 pogué treure d'aquí.

Clavellet fou

tD1

gitanàs com troa casa. Tenia els cabells rinxo-

lats, lò!orra i tm mocador de seda al coll. Era el mocador més blanc

ll3

que mai a 'hagués vist perquè Estrella, de tant en tant li
1'~

neta dels recs. Clavellet amb un fogó portàtil i ml soldador

adobava estris de cuina com els àngels. Bstrella el veia treballar
amb

tUl

clavell a la boca. Clavellet cantava. Sovin t Estre:tJ.a li pr

M -

nia el clavell de la boca, se'l posava

un~

estona a 1& seva i l'hi

tornavc;¡..
~~avellet,

m'estimes?

- l m'ho preR't.m.tes?

- Clavellet, i quan jo sigui una gitana vella, grassa i lletja •••

Jo seré un gitano vell, gras i lleig I
Ib

el temps Clavellet tingué transport propi i tUla volada de "i-

tanets que riuen sempre. Ara, els g1tanets de Clavellet sempre van
vestits amb roba estreDElda per

.

ell~,. ••
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Fel1p V, ajudats dels francesos, es pl6nta al País! Anglaterra i
stria segueixen dient que són amb nosaltres. Ho diuen ••• L'envestida 6s forta i la gent s'espanta. No hi ha valents que hi valguin

aqol9sta vega:la, però encara en queden. Barcelona. i Cardona aguanten.
Les tropes del rei s'escampen pel Pui.s perquè no es pugui anar en
les dues ciutats ••• Un parent de la banda del Maresme arriba

ajut d

al Mas

una tragèdia darrera. l'altra. Aqui sabem que Giron

cont.a

torn

ranc

sa pel

s. L'arxiduc, aquell arxiduc que ens

ho volie donar tot., "tr eu tropes del Pais. Els anglesos també. El Pais
rea~

sol contra dos exèrcits: el de Felip V i el dels francesos.

A B~rcelC'n

es copvoquu<J'

ls Hra90s. El B1'89 militar, que veu que
.na submissió. El Bra~

s a rer,

no hi

si els militars ho diuen ••• P~rò el Braq
en almogàve:r i e::dp;aix :resisti

lO..

Eclesiàstic diu qu

Popular torna a respirar

Dubtes, però al final el Bra9 Mi-

litar es desdiu de la subt1issió i accepta resistir. L'Eclesiàstic
. ria •••

va aob 1<:\

r tothom, clamen ela Bra90s.

d

del 13 de juliol

d~l

1713 4 el

nrs~os.

Anglaterra

recom~na

conservi privilegia. l el

a la

diputats 1 oidars de la Ge-

nora1itat al saló de Sant Jordi decl_*
dels

l

r-se amb la decissi6

COlú'O

a Felip V que dongui armistici i

com que Anglaterra no pe.sea de reco-

~ei,

.:msoions -els anglesos volien .qnv:f.ar

tn'1f'

esquadra a Barcelona però

ren tF\rd-, diu que no ~stà per recomanacions.

~ú troba .que la

cosa no té sortida i recomana no embolica.r-se més. Els embolicats
8l'!ltlnasse
U9

els dubtosos

es Qonsiderà

penjar-los dels balcons. l ve la lluita

durant molts anys com

definitiva. Villarroel diu

arengant ela defensors: " Per. nosaltres i per tota
m!. relip V amb tots els

com
teix

~rcelona

ta'lla.r

amb ràbia,

trect~9.

-C-:ls a

f~aucesos

q

b odi. l Barcelona

tja.ts

nom';~

ten

caben

a na ció eapanyo-.- /

als enves-

uan-ca. prOVa d'en-

mm contesta: NoI
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Fora de Barcelona la gent fa el què pot, i ho paga. Els al tres
són més, infinitament més. De nou la can9ó deixarà constància d'aquells fets:

No 'em maten per ser traidor
ni tampoc :per ser cap lladre,
sinó perque he volgut dir
qlW visqui sempre la pàtria!

Es protsta contra contribucions exagerades de guerra. Pobres protestadors, de quina manera acaben ••• Els que assetgen Barcelona són vuit
vegades més que els de dins. A dins, des del més humil artesà al noe
ble de blasó més alt, tots són

lIDSo

No es deixen arribar a la capi-

t.a.l queviures, gent ni armes. Escasseja tot i aquella gent es segueix batent.
- Pa, i tots hi anireml - diuen les dones pels carrers.
El

~

de setembre el duc de Berwick intima a la rendici6.

-NoI - és la contesta, bo i sabent que és tot perdut.
La campana ne stra de la catedral no para de tocar a sometent, però

si j a defensant els baluarts):l!. hi és tothom! Es fa sorti r la bandera de Santa Eulàlia i la gent al· veure-la s'agosara i lluita amb
m4s braó. Catt :rerit Rafel de Casanova, Conseller' en Cap. ReculJ. la
bandera el comte de Plasència. "Vell i tot, di u,

encara la porta-

ré fins que portant-la hi mori". Cau ferit Villarroel, i ferit i tot
segtt.ix dirigint la defensa de la ciutat:" Mori r o véncer és el què
ens toca", diu ••• Durant dies i dies la gent havia mort com mosques.
No hi bavis. municions, no hi havia queviures, no hi havia res. Només un grapat de gent famolenca i desesperada que preasen tin t potser I

.

que serà la darrera lluita armada pel Pais no té altra cosa al pensament que barrar el pas dels invasors sense mirar-ne el preu••• Ha
vingut el moment del no haver-hi res a fer. El Bra9

militar diu

que seguir és exposar-se a que els assetjants entrin combatent i
ho aixafin tot... La febre dels defensors segueix i es fa

ml

darrer
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intent: tm ban dient que '9i al ,cap d'tma hora no s'ha preaen:tat gent
8.

'"'

su:ricient per a res'lsti" l'assalt i foragitaT'

,
,

\
:.~

.....

-

....

ea f'a!"à ne-

cessari

deman~,...

aguanti

Q'J9

la capitulació.... :Rla capel1.ana diuen a la

11t

que

~~,.

ra darre'J'8

encara pot venir un miracle ••• 68 proVa tot el', aquella hop9'f'

tal d' agUt1l1tar ••• La €"ftSta dels defensors de Barcelon

es C01IlJ8Ta amb les immcrtals r:l1és admirables de tot s els tenps. El

".

..

l'en(~ic,

u

~. ~

món l'admira, però no péissa d'aàmi:rar-J.a de- lluny. Potser ai que a.1gU

t'ins i tot va üir:" A vel..l:Nt si. se 'n sortiran" .... Be:rwick antI'a. a Barce-

)

lona i és- el prine j" de fer-se creus de l'ànim qua havia tingut aque-

,

lla gent. ;"e:r'ò ha guanyat. Hnca:oa uns pa:rlamentaris pal'1en dels ff.r~ o
~l

-j

duc diu que d'allò ell no en sap res.

~1;mpresomB1Ants, 1L10J"ts, (,~CI)

"1

f'iscacions, cremades de l.libJ"ès, fosa. de la cawp.:.."'tla que tccava a. so-

met.ent, o:recció de la Ciutadella, Jacre"'" de !To'Va l)lanta, traullat de
... -

la Univers-itat de- I3a:rcelona e

Cerv~l'a •••A

callar. 'l'ot perdut?

A1 Fossar de les Moreres
no s'hi enterra ~) traïdor •••
Els poetes·, com sempre. Al co-stat dels noma que es

~ecorden

cada any

13ellver, Pagu8!'"a, Dalmau••• e1 11et!'af'erit diu que aa recorden poc els
r· ~~-~

.,; ,"-"'6 ~ \

defensors desconeguts, de teixidors a notaris que esperen més coses
de tots , al li'ossar •••

'SI, PADFT
-

o·~

,

'("f

,.

,

I

¿uina hora és?

"J'i, s'w.n apuj at moltl

sl, el padrí }tiquel era sord.
era

"'~

lnQT~-,

tro

Pe~ò

no un sard com els a1t~!"ss, no. Ell I

sord-sord, lm sord' sense concessions,

dret a monument.. Hi ha ..ciutadans que són

"'

".ID

\.IDS

so-rd., per sord, amb

g- ana metges, pintors,

banquers, ministres o capitana de lladres. Ell era un
Sc~
~\ .\.

e.r,".. )

nomenal s.ord, un sord de tota eonf'ian9a,

ml

gl'ml,

un :fe-

sord da tota la vida.

,7

La. ,(tent que el c:>neixie ja no cridava quan volia dir-li quelcull.

Sabia que era cridar en va i que els crits, el Paàri Miquel, els
entia com si sentis plctFe. l el Padrí Miquel, malgrat la seva

SOl'-

dera el'8 pare d'una noia maca com un sol.
-

trO

seré sord -deia !!iquel sovint-, però qui, sense ésser-ne. té una

noia com la que jo tinc.!
.[l~l

Padr:! Miquel havia quedat vidu anys endarrera. La gent deia

que l'òbit de la seva muJ.ler fou degut a tant criuar perqqè el Padri la sent:f.s, 1 la sentia tot el barri llevat d'ell. Ell Ja s'hi
h~via

casat sord. El metge li haVia. dit, ho hagué de fer pGr escrit,

que potser el matrimoni e1. posaria bé de les orelles. "Qui sap, deia

l'escrit del metge,hi ban hagut matrimonis que han fet coses pitjor
que t'er sentir

t;. lm.

soro ...."

:Hi el matrimoni pogué 5mb la sordera del POOr!. Restà sol amb la

noia a la quéal cuidà com només cuiden els sords. Per a ell el món

ra la seva 1"illa i vivia content de no dir tinguent aJ. costat aquella bonicor de noia. i,
Q.ll!

miran~se-Ia

no ea recordava de1s sords ni

al món fossin. La p.or, la por terrible que de tant en tant te-

nia, era pensar que podría venir un dia

que la seva Mariona es mi-

raria e.lgú, algú la -miraria a n'ella i llavors què? Però mentI8, la
tenia al costat,
eveE!Bdes

lm

~a

veit> cada dia, vivia de veure-la•• '.

teno:r- f'amóa fa un

un arròs: un pintor immortal

té

honest cent pe,.. cent t€t lm. mal

~all;
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un cuiner d'anomenada a,g'af'a

faUa de pinzell; un caixer

mo~nt;

un recaptador de contribuc:lono

n té un de bo i paga enlloc de cobrar; un ministre surt del ministeri m~s pobre que hi entrà o

lm

matr1moni blanc té

lD1

:fill negre •••

és a di,.., devegades s'esdevenen coses quo passen cada mig segle. l

1 Padri Miquel hi senti un minut. A la noia del Padri la rondaven
lta p9rquè era tan maca com sord era son pare. I, un dia, àos dels

,

.

havia tinmltc _

enció vocal.

i hagué judici.

:m

"os ronde.dors eren rondadors de familia

neatant i no~lescñti

dvocats. Foren en

- feren al Padrí. No e

nt1

CSP.

Va

les p!'9guntes que

8' entaulà ma vt,ri table b

lla entre jutg-e i advoC3'vo.
- 'Sé, no cel que cridem, aquest home és sord.
- l si el ~es, a..1uest home, el sord? Si és sord perquè va sentir el
crit de la noial
- senyor t'iscal, la meva senyora, que sempre té mal de cap, ahir no
n va 'tPn1r. No

Ml

:t'eu massa cas d'aquestes

COl:lOC,..

Intervenció del jutge:

- Això 9\111 veritat. La meva, de dona, hi ha algun dia que no rondinal

- Jo el que vu11 dir, i si no ho havia dit ho dic ara,

'8 que aquest

home, deixant apart el disbarat que va fer, millor dit, els dos di a -

barats que va ter, pel sol,fet d'ésser

pras6. Ell i tots els

sord~

...

..

~

~'ord

ja hi hauria d'anar a la

Essent sord no poden sent:tl" bons con-

ells 1 un dia o altre els fan, els disbaratc,.
-rEl fiscal .ja va mal disposat d'entrada contra el meu defensat.

- Es

lll'l

cas esoeci al, balBat. L'acusat eBsent sord com '8 no

SS)

.1. defensor l'acusa o ai el fiscal el defensa.
- AqtSDt home, sord i

tot, va defensar l'honor d

-Si tothom que perd l'honor de les filles s'ho

la seva filla.

afés com aquest

ai
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sord ja em diran, senyores i senyors, on aniriema pararl

, ha de fer un home, per sord que sigui, davant un :U1tent de
violació? Convidar a di.rlar els violado ra'?

rò h5! va haver o no violació? Aquest bome es va precipitar
- l'fo n'hi va ha.ver perquè el meu defensat la

Va

evitar a

teU1pCll.

quina format'
- La va evitar.· VeuQ-ho-aqllÍ. Tothom le8 evite. com pot lea v1o~a

cions. Què vol~u que fes? Que s'hagués esperat que el :fet fos con-

aetlàis al jutge dient: senyor jutge, m'hal violat
la noia. Així. enteneu la llei, senyor fiscal?

-' Què és pit.joT, una noia a mig viol&1', o dos homes morts? El violador té un

càst~.

La llei el castiga. l

en té. com ho ha da :fer la llei

m'6,

lm

mig violador, si

tamb6

per a caati!lar-lo"¡

- Si el senyor fiscal, el qual per fiaca1 que sigui té une senyora
de molt bon veure, si el senyor :fiscal, dic, trobés, a l'anar-se'n
l lli.t que amb la seva senyora hi hagués algú
fiscal, què faria el senyor

q1le

no :fos el senYor

~iscal1

qui no venim a discutir una cosa que podria p~ssar•••
-

'!iS

'que podria passar, senyor fiscal?

- •• sinó aue venim a parlar d'un fet consumat,
tat eliminats dos ciutadans qua no podran mai més pagar la contribució, Que no podran doner carrere. a csp t"il1, que no podran êsser

elegits diputats o senaC1ora •••

-ns que per a ésser elégit diputat o senador hi ha d'haver violacions pà. mig?
-Deixem la política apnrt. Concretin~se al judici.

"'lla

COS8

apa....

- Protestol

porta l'altra. l oi el senYJÒr

~iscal

té tma senyora
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hi

"té o no la hi té, senyer :t'iscal, la senyora guapa?

- Es clar que n'its de guapa, la meva senyors•••
- No és pê:r a parlar de ai la senyora del t'iscal és guapé:i. o no,

i jo, par Jutge que sigui, admeto que la senyora del :fiscal ea
guap1ssimtl., sinó que aqu1 hi ha dos homes morts•••
on?
~qui

Bé,

no, però és un cas de des homes morta i una noia., cc

ho he de dir ~;o •• '" 11118 n()ia carni dl-J la vio!bció.
"0

ha nrovea d'aquest supoaet intent de violació? La única prn -

va que hi ha són dos homes morts.
- 1-íi han les

gn!leS

de viola

Ganes? Tothom en pot tenir d'aquestes gsnes, però ai no hi h

violació no hi h~ violeció.
- '3i dos homes comC3Dcen a

tl"eW"8

l'ob a a una noia

ben plantada.,

r Què es pensa el senyor fisoal que la hi treuen la. roba? .per
a vomar-li a posar?

- Prou. AG,llÍ. hi ha 1m jurat i j a és el jurat qui té la paraulaI
- Per

8

ésser

lm

j 1.1I'at com cal hi hauria d'haver' un sord al qual

'ham.tês volgut violar la noia!
- Al .iu!'at hi.. ha 1111 jurador

que deu di.ners

&

l ' bCUBüt.

- TamW n 'hi 1m un qua li solfejava la noia!
- ~1 jurat és com és. l prouI
1 jurat no aclari rea.

és el veredicte?;
-

~nyor

jutge, el Jurat ha empatat!

1uè v<'len que faci jo? Es el jtD'"at qui ha 8mt>e.tat i jo no pu
anar a favol" dels que hall dit qtB si. ni dels cue han dit. aue no •••
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Ara es fa 1

nya

!'retes..

au fent ca19.oteta i

1.s. Descendent

robe. del

terres

',neres d

tats i Dosen fèbri0.ues el

porta tot "8so&-

~l

unt •••

s

en anys Qua n

s ra no~oci i prou••• A'ra pSI'lern castellè. Ncaa1 ~l'9S el parlem molt

a estones.

mal.ament,

~ls

parpnts de ciutat

~1

l'.Len a tothora

alament. El que

castellà

A Fran~Çl ha1 fet la Revolució,. i el

'omole d

!=,arli

qu

er~c

fa carrera.
os de

unt ••• Bisbes, marquesos, propietaris, sep.yo-

''''nar mudat

olvad1'ssimes i a.nb pigues arti:ricia1.s .•• Ens ensenyen a fer
!,ètci

r

ballar minuets

i

un f"rarcè3 allotjat,
per

un rJoeador blanc

és senyal 1e distinció. l

8.Tb,

,

a na.

nil'

,nt es bat

ésner distingida. Ens tornem ben educats ~ i les dones se'n

El

déna gust. Si

p
D,

8t:1b

.

ATIa bar

'usll afr

duré~ .••

cesament de compliments i

arretades, no

entrat 'ma al tro classe de f"rancesos: soldats

l davant. 11:118 diuen que van a

Portl.1ga~ 8

's ~ Pais qu~ co

deixem p
ja.:lents, c

:b

dur~.•

¡-¡anola

passar comptes i que els

can els aldarulls SInb els el.lot-

anys endarrera. La gent, que semblava q.le viU!'e en pau

ls anava més bé, resci:ra de nOlI 113 febre de la
. , ·ual. l el Pais s'hi bat
1"0
guerra. Els franoosos ón més,
el~a.

la co

u

ja que els fra.ncAAos que han vinP.:'ut no só

anceSO$ de reverèncie

i balls de saló.

sts roben, aaquegal, violen, maten ••• l no p

ren d'entrar. Di 1

que ens ho dons""an tct si no els destrt>bem. l

,-

leó, que és viu

el Dropi

la tinYfi,

13. pe. a veure si iquem. Diu. que ellS
,..ns esti

t ..

rei

no~tre

({OS

en

cat~-

tots ela furs i que

ela angolesos ara van òel costat del

senyor, Napolaó que

rometeren aju

tomer~.

1m man1rest en

;p que ten:ps endarrera els Sl'Hlle-

1 s'hi miraren, en diu pestes ••• " •• i els

lt"'lt

a seva politica

vils anglesos,

se~

es dirigeix a la Ve

ru:tna••• lt
que f"en els francesos és assaltar cou-

lma de l.es cos
vente i

,~

que diu que
.. i

desen

.J..

" .
millor, AS f'an. en9mics de la c reCla
,
cat
to
desanarà!
:fran sos no es maS8«'>

són de [!longl

El i

~

.

una, to

baler de po es anys. :Bins
q~lB

0n hi b
son rno....,ts,

.,1.

ti1· en

~r"¿n.

'l'ra encesa. Giron

bat

,

,ai el

són poos ho

n

mfl1~ent.

I

patir semblant. napo

ut

pel'è tothom és
rtot arreu i ela

confo!'D.listeE1 ploU!:)n de

aaen

dormiT' tranquils••• 'Vanen dies de pa-

havia

i. d-'1'iST>élllya a son

nt

:feina i v,

~'anceso8

d~ixa.

(\ se'ls

un 1:.il

d'aquell

t. La Poant

ses. Sí els

~.,

una g

s del Bruc orgm1itzades p

batDI~

pre~

ens ho v

S

a rebre. Els oue venen de fora conten bata-

pertot, entre elles

11~s

,

pot. El Pa1.s

S ql

o

enti-:fr~cès. ~ls in-

fre~c9So

~

"

nen un cap

lligar. Entre això i que l'emperador veu 'lue li venen altres nerills fora d'Espanya torna

ia
r

~iuen,

i el qual tant~H~ vegades l'havia. felic! tat,

p!'e~or:e r

l~s

FraIl9a i ens torna el rei }'erral'l VII

victòries damunt EapanYn.".

Ens é'nerr :ra:r.ení:l entre gemecs. fotse:r' tinguem ara un& tempora..

da repòs" Ens convindria. FalTEm VI} ent:rv a Bp.rcelon8 1 Barcelona,
ve(¡:adea, to

haria fat nltJT

e

senyor" •

uen

fi.

Tornefi1

parIn!'
;

H

cridal" "Visca el rei nestr,

tallà. l els parents dels telers

tOl'-

fer negoci.

ra hi ha ~e!lt qua torna ~ feT' vereos. l amb in-Genció • .N'hi ha

llA no escarmenten ••• lIPua

q volf:'n,

n
o

~ql1~at6,

1)81'10.

tornar-hi?

en català, Déu li'n don
P,st,I=Jm

~lòria.".

bé po'" versos l

l1.etra.:ferit se sent ofès de nou i :recull uns noms de gent que

cremat les naus, 1

seves,

s quo per a ell v

n {\lés pot-

<)3

es canonades ••• Ballot, enamorat d

llengua,:

Tt't"""'A~

la Biblioteca d'A:.1tors Catalans: Boraru.l1, arxi-

ver

,

la Corona d'

(te

ago;

ilà i Fontanals ••• Tots aquests 1

s' ha Vi st.,

d'altres 'Drenen al c

dels pensaments tan

com els que abens a'

xèrcits i armades ••• Bonaventura Car-

l~s

Arib

soa

qUé

t'elicita. el seu patró, el qual era

t>oS8.y'i:en nna p,..im p

Pàtria.

no hi

pAd:roa

banqu~r,

però el

amb

tUlS

ver-

(1s la Renaixen ~: l'Oda a l

'V'enaixen.98 ool.1ica, pe:pò n'hi ha

a.1lò Que va catrr'e el 1?1-:l
a~~a ~nt,

~ri>t,

Lm8

Que malt'

un <3 part del Pais. H:ncara no llegeix

mi~

e ha comen9at, i amb el

mps remourà

gu.gpirAA de cenàres apagades com ela miracles de debó ••• Rubió i

Ors, patriarca,
ls versos ds
.ca

tD1

a~b

Vicen~ Ga~cta,

Gaytft:r del Llobr

el Rector

'a11fogona. Labèrnia,

Dinr! de Barcelona duu a prir.oa ra plana "Lo

~-:1

àicciona:ri.

~,1aJ.gre.t

la. eeva Bibl1otec8 Catalana/üóna a conèixer

lf • • •

COY'ra Ió. :1.ete

que al '~as deV6f! ada

'lJt1S

nous Joca Flo!'alD •••

'hi parli cr"l8t.el1à. l'idioma no

l'hal poRUt vèrl09r •••
ro :fa gaire que ham a:

uài't el nou rei, que Ja ens hi alc

contra. l sempre é
tució aue

S7

q

uns ho és i

Del'

s del no ho discuteixen

i

..':18 que perden comencel1
e~
~a

Bo

~

cemen~r.

Hi. ha una Const1-

altres no i els partidaris del sl

can on

pE<.ssar

S. La revolta s'esc~p8.

í~ronterea.

¡¡rimer 1.a passa Milans

Bosc. A fora diuen "que ajudaran als revoltats si agafen una pl,:forte:..

re

d'Eroles des d

creueu i agafen
.Q

::>eu

j urJeu-nos i

u. ;Amifest del baró
u ro tornarem els furs r

SemPre hi ha algú que no 91s ha oblidat els :furs, però són pocs i
perden. l al ca'

poc' €IS el mateix Baró d'Eroles qui ha de passar

la f·rontera a t,ot passar. Aqui 6s un no parar i a fora ara volen

qua siguem com l'altra gent 1, pqr

~_r-n()s-ho

a ésser eIJT ien

801-

d~ts

i

Oal1on

pompós nom dels Cent Mil Fills de S&lt

sota

Llllis. l ena volen enseynr a ésser can la gent
,~.Lfen

~8

&.

canona

. ..'

tot.. El Pals és francès, de nou, durant tres anYB~ Potser

el temps que ells es pensaven que tri~ariem

aprendre la aev

11env:tllD•••

,To j a hi hegués anat

la guerra. !Jo q'

rò hi hagués anat. El

.

Ulg'.ll

,

massa b6, pe-

quo hi havien anat abans epe jo se

e

renien coses. Sobretot s'hi apren

pre deien que e la guerra s'hi
li

em

viure, s'hi 'fan. amics i es veulm terres noves, es viatja, en t'i.

De tota manera tot. això h9 dèien els que en tornaven ••• Van ésser
les dones qne va

obligar-ma a que

- Ara, em van dir, ai t'amagues,

m'8m2~Ué8.

t'a~s

i no surts fins que no

hi hagi guerra! l no ho sabrà ningú. Te'n vas al

M~s

de la Ri.er

i ni cap de nosaltres et vindrà mai a veure.
- Pensa que a la guerra n'hi peten molts!
- l que no li vindrà d'tm •••

Amé

més dir

a tothom que hi

-Aquesta guerra no es pot

G

EJDat.

anyar. lss anar-hi per ganes d'ena:r-hi.

- La s!ent de cssa nom~s va a guerres guarlyadas •••

l hi vaig passarset anys, amagat. l mai. ningú del Mes em va venir
a veure t'ins 8 l'any Qué feia set.
La PaAtora, que set anys endarrera estava al pla de lea seves

grà cies, es cuidava de mi. Em portava nienj at' cadEt dos dies,
diant Que de dies semore hi

via

nt pels camins vigi1Lnt.

- Va fent••• - dèia la Pastora o,uan anava al Mas a
8e

-

li demanavl\ per a mi.
~'enyora?

nito,

po~tat'

recuits i
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- Pastora, què fan al Mas? - preguntava jo de tant en tant al principi d'aquella am[¡g'ada continua.

- Van :fent•••
El primer any valg agus'
P~stora

q;J9

tr

:r bé. l el seston. l el tercer ••• l le

anys cuidant-s

i, i quptre, i einc, i

_•• El

feia set.•••

- Ara, despr

de

tanys? - va dir la Pastora.

l té, Aquella rlit de l'any Qne feia set

VGl"l

ht:lver de venir tots

ls del Mas, dones, vells, criatltNJS, cunyodea, capellans_ •• Ho

van veure tots!
- Hois, :feia

tanys çnê nat

'm

v~ni

Ve'.lI'9

convents, que

~0u:1

la f,,'ent no en pot.

nit

r

ltra!

quan
cr~mar

¿hJ'r~nt

la oremaèla

d~

de tant en tant no vi't tranquil. la, al

ller del Mas de La

Riera s 'hi ven amagar els capellans

la parents de Girona, l' in-

tendent per a evitar enrflon€\:ries :fi

i tot entre le

ou el

stor Vell.

..

nt dfl casa,
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~S:ls Cent Uil

f"ills de diguem-ne de Sant LltÚs, jó que hi hav""

gent que els hi a8signava una maternitat [.:lés aviat :forta'} es cTèi

teníem 'dret a rep~aaT. Doncs no hi hugué repòs. Ens crèiem 4a
en questió de guer,..ea jé les haviem f"etea totes, i encar& en que-

daven de noves. Hi ha.
s'alqa i es

~ontra-al~a

("~rlt:ls.

es diu

s i contra-a19aments, i ar

81q~mAIí.

a

:1eJ.9 seus

gern:à de

o en contra d

~avo~

rei qUi
s haviem

c~rlins.

'n diuen

partidb.:r:i~s

gent

esV8Tut. Les pT'irteres revoltes GÓl1 3;1:f.ocadea .•• Doncs no ens baVi

a

eS'tarat. Hi ha noves i grans revoltes. l sel11
c7"~at

8 s'h::s.

Ha~

òe.:l noves Que a

;>'t"'in cirat de ('..atelLmya

(J'JI3

vol

cabar amb tots els liberals
.,

poca grad uacJ.O van
q

lS e~

tota

st~s

de

r.1<
f.'

!'\'~ls

g"terra i

t.~

ce s(':

so'

4~t::~nr

carl:L l

v~riB

lloc i vol

els o

llans de

Barcelona i :fa un manifest. dient.

si, jé. tenim un
"

,

ova

osaltms amb nosal-

Slno

pertot i òe contrR-carlins també.

h

.

on Ca.rleG, Que

""que

no és rei pot.

neu'"

al tras m' ha cc stat

un bon rei. Ho n'ho r>:roV":it. Tenir carLi.

re¡nnr amb

s~u

ge:r'l'1à i dqle carlins i snunciant grans

11' hi

,

de Govern del

Lé' ¿''"unta gUèLya punts, tants,

no contra gent. foraster

n soc

al

De mome

olte vagit' amb ells .•• Don

arlins

t

t:1

f3aI IJns arri-

~;uoe~io!'

lea cos

~~,anr~sa.

mat.eix rei decicleix pujar

.àstigs

'T'
"0

toro~T'

d'~spanya!

de

l'ub

Ima Junta

eó

p&rentn. Si ésser carlí no presenté? dificultats

n podrí!! ~BReT to~hom. l'i }nés el ~~i d'ara ha p~,..dut tota l'Amèrioa.

Amb Qui :faran negoci el

arent 1 :fabricm:.ts?

i

gl meu germà és
.'

•

ar1Í. 1:;-0 p :lf¿. , nar d'alt:ra

te sortit, de CUGa perqu"

·°1 és l' he:oeu i

en 511rti de enSH i tj o el trobi!
J\Ío~Hl tJJ'''€' S t~mb~ ••• Ahir

IU

car~5.nH

maI1é'.

són

no essent-n

e
P

.

'o que no

la mtmtanya.

r:d t vam beixa:r al l"as a proveir. Com que jo

..llava al davant, cap gOl' v1ladra r. L' (mi c que es va despertar v

J.2:7
€tsser el Mosso Gros el qual en t.emps d'alarma dorm amb tm ull obert,

com les llebres.
- Senyoret. Antoni ••• I
- A callar, Bert.omal••• A muntanya passem més avia.t gana. Hem vingut.
per queviun1s.
- Pero •••

- .1a

88pS

que jo no penso com el meu

però anb tu sempre hem estat

mà~ o

ell no

nsa com jo,

arni~.

ambé me n'és ell.
- Llavors pots quedar bé amb tot.s dos.
-

Justam9n~

avul hi ha ea:rlins allotjat

.. ,.

- A on?

- Al graner.
"
- El merit
sera tea si ens d'ones
lm

que

s xais sen

S9' ls

hi senti

bè. l vi••• i pa •••
entre el Wosso Gros prepara el reforç alimentari demanat, vaig

al

.ln'an~!'.

vei~

Dormen al terrabsf1tal, tranquils-, confiats. Pels fusell

que e6n sis. tba desearlinada estaria però que molt bé, però

,

en repressàlia pot.ser rebtben la mare i les

~ermanes.•• Per

sis fu-

sells de menys no deuran pas moure massa breg (:'. •••
- Senyoret ••• !
- Tu no has vist res, ni saps res ••• t-To:nés demà, sense oue et ve~i
ni~ú

diràs a la mare que m'has vist i que estic bé •

.

mIs parenta eotone:rs estan que trinen. Amb

l~

pèrdua d'Amèrica ho

tenen tot parat.

ones a mi els liberals no em deixen en pau.

- Aix1 el Mas és c8!'li1
- De

qui voleu que sigui ••• A veure, de qui sou, vosal. tresi D'aquest
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rei que té la culpa de què tingueu els t.elers paratsf
- :tue vole dir que 188 tornarà a agafar les Amèriques, aouest rei
t.eu?
<)i no l'en fem de rei., no ho sabrew.

- (Ta ens ha fotut molta gent, i em penso que si no ho arreglem nosalt.re o •••
ho van arreR.'la.r. Var. a França i a. AnglaterY'a, aprenen tècnique
~oves

i

de

n~u

els telers treballen. Ara vaateixen a Cuba, a Filipi-

ngs i a 10 Peninsula en general.
tentre,la guerra dels carlins

es fa senyora i majora de tot arreu

Esser carlí o no ésser carli, aquesta és
salvacondu1 t fatal

si et troba

ésser-ne és com portar
carlí. Rs

tros ~UGrra

1m

lm

l~

auestió. Esser-ne,és

liberal o tro

li

oristino" , i no

"passi" de penR de mort si et troba un

inhumana, feroç, cruel, renegable. Es maten

pa'l"'ents 8t'l1b parenta i amics amb amics. Amb l'excusA. de

~a

guerra es

ixen de pagar dp.utes, eA desfan compromisos matrimonials, ea c1"em~n

conv~nts.

Es diu Que a

~adrid

es

ven~n

lea propietats de les

dres religioses, i que J. "P.atat es farà càrrec de pagar els caoe-

llans. segur que cobraren poc, com 'els mestreR. N'o és pas massa
s~ranY

que els

~pel1ans

es facin

ca~lins.... Ara

s'ha posat. de mo-

da afusellar els presoners de cada costat. Ela carlins afuselli1l dos

alcaldes i els e.lt:t'e8 af'uselJen la mare del cabdill carlí C~brera.

A<flest afusella tres dames q:Ie tenia en garantIa de la rJBre d'ell.
'fore- ~'e~a:rrifen 1 F:ran98 i An~laterrR amenassen en retirar els
inte!'Dacionals Que t.enieti defensant la causa l:tavors ja isabelina.
Pe~ò la

guerra segueix i, amb 911a, els disbarats de pell de galli-

na. Don Carles fa bones i

9S

planta davant de lladrid. No hi pot

entrar i acaba passant a Franqa. El que no hi pot passar és el comt
'Esuanya que seguint :fent les barbaritats oua :feu quan ers eaoit'

I
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general òe Barcelona, el t~ren al 6e'gre,' prop d'Arganyà, amb una
pedra El coll, pe:t'què no surti. El que sí. pasaà la frontera :rou el
propi Cabrera empaitat per les :forces del general Espartero. El
partidari carlí del Mas, també la passà. l ara és ls reina en per-

sona la que la passa •••
~l lletra~erit

no vol que es perdi aquesta

anota~ió

al Diari de

~ag:

A on anem a parar? Tot s'apuja. mIa mOSSOB volen C!és diners. Cada
di.a s'inventen impostos nous. Les dones diuen que anar mudades és
<.~ar.

. cada di8- !!lés
~ra ••• porò i

Jo. si al f"inf.l1 es casen i

me les treuen de casa,

Ri les mudo de franc? ••

EX.. (,.AS DF.L MQ3S0 GROS

"7'1

8

clar que volia molt. l se li tenien moltes atencions, però lla-

vros un mosso e re. un 00880. l!.I?-.lgrat Això par leo fest.es senyalades

tenia

cadire a taula i nenjava amb als

~ffiOS.

La culpa sembla qu

.ou de Copcòrdia que es passaVR el' dia rient. l reia amb tothom.

Ant taMbé reia amb el !!osso Gros. l ell ~ aquell riure se' ~
va c

la oeva manera. Es va i:naginl-'T que els riures de Concòr-

dia eren uns riures particulars, i eren rinres ganera1s. T vingué el
daltabFix quan van prometre Concòrdia ~b lm ~adrl del seu braç.
"

Sense can dubte vé.üia Més roig Mosso G)"os que tot el promès de Concòrdia, peJ"¿' 1~ mosso té :t'rentares, limitació d'atribucions. Ell,

<'r-t.es en:fora és una mena de cardenal, ara, de port9B end:bs••• de
,¡:.ortês endins PS un moseo. Però
.ue.n'l!"E\ i

!lO

tothom reacciona de la mateixa

el Mosso Gros tingué el qna se'n podria dir

OlÓ. :'~r a ell ~qllell

lm

p:romet3tge, tinguent en comnte el

ala reseomriu'.r8s

I
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qua COl1còrdia, segons ell, li seguia fent, era un pI'ometatRe

Estar Mel

t

lm

1 fet.

Uosno Gros no ha estat mai cap cosa recomana-

bla, però ho , s molt menys qoon un MO¡Jso Gros posseeix mala. sang de
resultes d'un prometatge amb tr&.mpa. l l 'home ja no visqué sinó Der
:.~lc

a

dificil primer,

aqt~11 prometa~efi impossib~

l'à.

l l'elemant 8~ qual s'adjudicaren els sOUiTiures de CúncÒ:rd:1.& tingué

mal f'esteiR. No podie f'esta.jaI'

lJtl

l'!lPre solEm

sa'tque

:f'luixes,.

seu :fest.eig: pedra

ixaven el camí del festej

aro. !Ul ja alguna vegada havia pelo-,
sacrificis, no seria festejar. l t De

r'tql't~11F\

trany qna aquests aní

lf' l1flt trop honal. Las

G.L

f'~staj

te.iar sens

havia pensat trepitjant
lIS..;r<i>l(~

!'

enaa.,- s 'Il.
'f,

r

contra

gossos, garrotad6A desccnegudes ••• Les

del carn!, abordades

cot~ p~!'

nits, ja que quan ds:txava ¡

mena o' imoedirl'C.

casa trobava to

do""

ne

mena de e

de mines especiaJ.s:

s que deixen aQ'JastAs coses facin

di~p('\sic10T1f1

anti-

tejaires tingtlèren

a

t'in tm èxit relatia.

- Vols que t' ho digui, Concò:rd1. 2 -va. f1f.mi'fe~uD~ el promès- festejaa que er·s vegi tothOUl.

ram de' dies, en
;~l

na.
des

Gro

f,IO?
PriU1~r

a perdre la bnta11R noctu

r

t'lm deixar

ador.

quast

tat,<.; pel llosso Gros per
nvestir homes

j_

tal

,

ti
li

vesper des
l~una

dies dp. baixa Que foren aproti-

ensinist.m.r el Ban,,>"¡t, als camps de bai1J a
punt par quan l'heroic xicot

el deixà

.

..

nusa

l :restei" de dies. FO!'en tres agaf'eden nonurtlentals. Quan el recotaqnej l1t <.1e dalt a baix encara tingué temps de dir:

- !fira, Concòrdia, sap

l1è

et dic, vine a í"estejar a

Aquell hOm9 resultà tm festejador impenitent,

C8Si::l.•••

prova de dific111tat.De
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q

sor1. S'acordè fer-lo a. Sant Sebastià. Ell1osso Gros,

e

l vi.n

ee:u1

seent l'horne de confian9a del Mas, portava la. tar

arrlb els dos nuvis, els con sogres i el capellà de la casa. L'euga, la
Galena, anava plena de cascsbells els qulas amb el trot airós d'ella
esea.llinoue.is.ven com si cantessin una cançó d'a.bril. Els nuvis, en-

tre-cuixats, es miraven rient. El Mosso Gros feia tres nits que no
dormia i lm p'3n9r\TIJent,

'Lm

sgarriant

aqueU pensament s'anav
i veia aqu'Ül
1~ consogres

roal pen

ntlO
OUal

no se li movia del es¡>. l
el Mosso Gros tombava el

la felicitat futura. I, mentre

n tre- cuixads

i el capellà parlaven del tempo,

.- Arri, Galana! - xisclà el Mosso GTOS :f'uetejant l'euga sense mira-

menl.8. La Galana prime:r no l'entengué aquell ruixat
el Mosso mai l'havia xurriacada

d'en~à

cops ja que

que ella era al Mas. Ella

que anava tan contanta amb aqt8J.l trot tan airós!, però el Mosso
no paravA. de pegar i la Galana acabà esvera.nt-se del tot 1, agafant
per mor dels cops, tm

"oc'ieren

- Aqtl1.

.~s

setl1p:l"e do190S cClm vesa1ina, tartana, nuvis, consogres i

8~ava
l,~o::;so

voJ.t malament, elJ.a, que ela revolts

no

st,e re s evall sen

iraments.

casa ningú! - cTidà encara el

~08$O

a mig

bo~car.

Ai, Sant Sebastià glo1~óS, frena I - exclamà el capqlla del Mas 00
8T'rer

curs •••

l aquí hi ha.guéren dues vêrsJ.ons:

~l1a,

d'ex-vot, i 1'811:ora que Ga-

lana, malgrat el sonat cap-girell, adressà la t
i pujà

!luvis, con

.

res i

--1 Mosso Gros havia fet un

eaT;lellà al'

ana a mitja costa

i ta, però sense t.artaner.

r1table salt mortal.

Ho, d'eugues com la. Gelana ja no en «» ",renI
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La manera de governar dels governs de Madrid no va

bé. Es a dir,

hi va i no hi va. Hi va pels que governen, i.no hi Va per a molt
dels governats, i les revoltes i

al~ameIt

s no paren. A Barcelona

que totseguit hi són,s'alcen perquè un tractat de comer9
glaterra els hi fa perdre negoci. S'aprofita

l'al~ament

amb An-

per a

comen~

9ar a enderrocar la Ciutadella que feu aixecar el rei Felip V. l
spartero, aquell general que havia dit que ens estimava tant, bomb&"deja Barcelona el dia 3 de novembre del 1842, el mateix dia que' .
un pretendent de la tercera de casa es va desdir del p roIDetatge. una
desgràcia mai ve sola. També hi hagué la questió de lleves en aquell
al9ament o en

tUl

altre que ara n'hi han cada dia'! :Encara no ens hi

hem acostumat amb la questió de les lleves aqul. Agafar soldats de
casa i portar-los fora del Pals? l ara!
Les tropes governamentals han entrat a Barcelona i Espartera fa
reconstruir la part enderrocada de la Ciutadella. Els de la capital
no ho perdonaran mai m's això. l diuen que un dia a l'altre la Ciutadella serà enderrocada. l ho aprofiten tot per anar contra qui
la feu reconstruir. S'alien amb Prim el qual s'a19à a Reus amb
Milans del Bosc i van a Madrid amb una divisió catalana. Narvàez
també hi va des de València. Tots plegats fan la gran entrada a
Madrid i el g8Beral Espartero en surt. Tampoc acaben de fer el pes
a tothom els que manen ara. Es fan noves revoltes, tantes,' que la
gent ve un moment que n9 sap ben bé per què les fa.
Reina nova: Isa1:811 II és major d'edat. Què voldrà, ara, la gent?
Què voldrà? Ja se sap. Ara són els obrers ••• què més volen els
obrers! Diu que volen més diners. Què en volen fer els obrers, dels
diners?

Es que en volen tenir tants com els amos?

A quina mena

de món ens ha tocat viure? Ara, ara, haurien de sortir les trope
al carrer per a fer llaurar dret a n'aquesta gent. Si el govem

133

nou.
l auè? Diuen qua a

Fran9a s'hi ha proclamat la República. Ja els

hi està bé. Ara sabran el què és no tenir Dei. Ob, mentre aquí no
es vulgui :fer 1stualf sempre hi hem anat a remolc dels francesos
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,

' /

bagues fet altrament? La questio és anar contra aquest govern i
els que siguin que no volen 'sser carlins. Ja que, per ara, a

canOR

nades no hi hem pogut fer res, hi anirem contra trencant paraules
donades, 'insultant-los ••• l que entre tots fem suar a Madrid es veu
perquè els governs canvien cada dissabte. Quan agafa el poder Espartero, el treu D'Donnall. A O'Donnell, Narvàez, A Uarvaez, Armero, a Armero Isturuzi i e n'aquest., novament D'DonneU.
Hi hIri una pausa en els conflictes interns. Tothom mira al Marroo.

Prim ja fa temps que

~s

general i s'ha especialitzat en suprimir

moros. Té voluntaris catalans als quals fa

UD

vibrant discurs en

català abans d'una batalla. Ela recorda glòries passades, surten els
almogàvers •••però hi af'egêix que si no es porten com cal els afusellarà a tots. HomeI Es clar, aquells Voltmtaris mataren tots els
moros que poguérenl
A Franf;a un nebot de Napoleó, després de varis empresonaments -a
Fran~

devegades també han manat gent empreaonooa-, arriba a presi-

dent de la República, i, de president de la República a emperador.
Això cost¡;¡, la deportació de centenars de possibles protestadors a
Caiena que aquest si que no arribarien a govemar mai. l j a no hi
Frall~a.

ha República a

On són aquí, una republicans que comencin

essent republicans i acabin emperadors?!

Després hi haurà <¡ui en s

critiqui perquè ens volem emmirallar amb les coses franceses •••
L'emperador, entre al t,res epissodis pre¡Er'a tma eJq>edic1ó aliada
contra Mèxic que no havia complert un trncte. t'ba Questió econòmica, en fi. Qui deu ha de pagar. I tenia raó l'emperador. Prim
era dels aliats i va a Bètic a :fer complir la llei. Però diu que
no ho veu clar -ell. les coses de Fran,a no les veia mai claresi es desalia.

11

l si no em volen portar els vaixells espanyols, diu,

me n'entornaré- amb eis -anglesos" que també s'havien desaliat.
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L(emperador s'ho ta sol, deixa tropes franceses a Mèxic i fa rei
del pa1s a Maximilià, germà de l'emperador d'Austria. Potser la
seva gran intenció era posar reie a totes les repúbliques que llavoro hi havien, la qual cosa no deixava d'ésser una intenció molt
raonable.

~ls ~stats

Units, que havien deixat d'ésser estats desu-

nits, ja comencen a veure' s en cor amb tothom i exigeixen la retirada de Fran9a de Mèxic. Què havia de :ter l'emperador? Mèxic sempre
ha estat molt lluny de Fran,a. Treié les tropes de Mèxic, però hi

deixà tm :nt1.Ara, els mexicans no el volguéren i l'afusellaren. La
culpa :t'ou dels

~xicans•••

A.Prim, al tornar, l'ha recriminat molta gent p":lr haver-se desentès
de les coses de Mèxic. La. reina, p.ò va dir que Prim havia :tet una
cosa molt ben fBta del desenténdre's de Méxic. A despit

de la decla

raclhó re1a1, Prim és encamellataJat a la camarilla de dalt, i ara
conspira a Brusel.les. Eatem en el t.emps de les -conspiracions. Si
no conspira no és ben vist, i dG.ui con spira tothom. Mentre Prim
ho :ta a Brusel.lea, Pi i Margall i Casta1ar, dos repub11canassos, ho
:ran a Pa!'is, i els carline conspiren a tot arreu. T'rim passa de cons-

pirar i p!"ou i organitzn moviments revolucione.ris e Catalunya, Ara- :

ó i València, però la cosa :falla. Més Prim és de Reus i dasemèa rea
a Gibraltar on conven9

o acaba de convèncer a l'Almirall Topete

i van a narlar al poble a Cadis. Allà s'bi afegeixen

lQ

generals
(.

ue havien estat desterrats a Canàries i entre tots organ6tzen \ma
sub1evació general i es planten a Uadrid. La reina que estiuejava
rap de la frontera al veure que les coses a.naven malament, només
t1n~É

de

~er

un pas per a passar-la.

S'anrof'ita la nassada reial. dft :f'rontera 1 carlins i republicans
proven.. No se'n surten. Qui ens ha

de governanr? Uns volen que ho

faci un rei alelMDY, alt.res el :fill de lfre'1na Isabel••• Prim pica
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la taula i ens porta un rei italià,

l quan el nou rei!. entravc;¡"

adeu, aquell dels duros!

s trabucaires a sou trabuquegen el

General Prim.
El pobre Amadeu ho troba tot trasbalssat. A Barcelona s'havi-en
ravol-tat, amb Clavé, home de coros, .pel mig; s'havien revoltat
1'J1mpordà, niu de federals , s'havien revoltAt' els carlins •••
lIls carli

aororit

ionà. la mort dal general

l'esvalot que

i tornen a la pal~stra. Uha vegada o altra valdrà, diuen. l Ja,

per a veure si val, dOn Carles fa sortir allò dels furs i diu: Si
lm

rei

UB

ela va prendre, un altre 1"e1 u

tornarà. l qt8 tin-

1

i aue els hi

. guin entès, els catalans, que hagués estat l'{mi
hatll.lés tomat 191s furs. No se'l
linada mé s ••• No
,9

oreure i aquella :fou una car-

'n sorti Don Carles. Hi ha gent que no se n' ga

sortir mai, ea veu.. Ja ho sabem que no ens, en sortirem, però

som carlins. l!;a eo
deixar de
ti

VFl

cór~!'

lloc serà s

ueda'r' dels darrers d'una cursa i no per això
er endavant que 1'61-

una i altra vegad

re el nostre. El oarll-carlí

al darrera.

'hi ha qUi

cada vegada.

om 1peY's?

i no guanyen,
le~uen

lina de llei. N'eren, quan algun cop e

6

car1! fins

ant

leguen. Nosaltres, no. Que

no

/

c>Qn

,

carlins, no son car-

aran

~uanyar.

'Saser

carlí.; és ésser-ne perdent i a prova de dificultats. tm cal"U és
mes carlí. quan sap que no guanyarà mai. Quants més pocs s-iguem,

W'

carlinA serem. De car11 se n'és o no se l'l'és. Qui és que va aix! pe
;

món. :Ho ningu, no~s nosaltres •• T. de carlí no en pot' esser tothom.
Si tothom en -ros, quin mèrit" tindria ésser c&r117 ~s com tma malal-

tía ésser carlí, p~rò

Ul'1B

tothom, només els carlinsl

mala!t.ia in~~ible que no la pot agafar

",
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EL SENYOR JORDI

l;lsenyor Jordi era
ols hi

e

senyor. Tot un senyor. Un senyor que no

lm

vest.it de senyor sinó que tot. ell senyorejava, al

ar., enraonant, menjant••• Mai

la tn'àc:la que les :rei

1 senyor Jord:f.. l de vestir?

1 pmt., amb pantalon

cao9a, unes

,

ue donava la impressió q.

e

ame~icanes aen~e

ceu i per

guies impecables,

s, hauria fet

r la. música a'h~ués deixat tall

.y a.

la volté':

lm

tenor Que en

ir un do de oit d'

6

o rti.en de la

ninml el veié en còs de mànegues. Era senyor de Li-

m

•

sempre!;] anaVa

arruga, armilla amb cadena, coll

1 trenta-nou, i bigoti, bigoti amb

poderes

;;j11 erB al
g'Uê

es faran les barretades amb

8

'lm

brs9 •

i tiraren bombes 1 fou l' (mic que no es mo-

n tothom fngi

del seu

dient

an

crits que una

bomba, pe!' bomba que fos no podia deixar a mig t'er una rep:resenta-

c16

d'ò~a.

perqt~

Si per a la m6s1ca no es t'an sacrificis, ja em diran

els guarden, els 8Acri:f'icis!, deic.

can? a dalt hi deu

h~ver tm

da i netn"'s, qn9 era el seu

Iin'RtIlò:f'on de t.rompa, una 'trompa ver-

d~liri,

el seu re·:f'1..i.g1. QUEC les coses li

1 m"Amò:f'on, i el tocava

les coses. El tocava a taula i

Ei

li anaven malamel

l'habitació ja que sense un bon

gust i no es podi

concert no menjav

QURIl

donnir ..

Home, Jordi -li deia la seva mul1er- no els podries deixar per

mà Bauesta cops òe bombo?

Són

cO'

de bombo de la Filharmònica de FiladeJ.:f'ia, Margarida!

1 senYor Jordi qra

rm

~b

les

senY'o~

'foT

de banys de mar amb aigua calenta, de

V1V6êl,

i de convidada general

per la

Festa Major. Durant aquesta tenia els músics allotjat.s al Mas i,
li feien

concert

6c181 per a ell.

un

any
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se li deixà tocar el contrabaix una estona i el senyor Jordi,
'at que fallà la darrera nota perquè els dits se li embolicaren
amb les cordes, d'agrait, regalà dos vedells a lt(orquestra.
~m

a tal senyor que era, ara cristinista i no podia sofrir que

li toquéssin la l"eina.

radicà la guerra santa contra els carlina

i de por que aquests fessin trontollar a donya Mar~ pagà de ~a se-

buxaca diversos escamot.s pe)" a combàtre' ls. D' en9à

Va

hi entrà la politic~, aquella política que anco

Jordi,
els dis.ris i
La mtnt

de~ senyo~"

antes desviacions portaren a nombrosos families.

es podia

l'lO

na~9n~la

<;¡'UI

i

minori

aven

estA!'

de discutir a casa i on fos, equips gover-

,

1 discursos •••

Mas, ja se sap, n'hi

havia vàries de polltiques, i s'arribà a interrompre, per a parlar1'1e, més d'un conce'l"t dels ha~s-dinat que t'eia el senyor Jordi.
El senyor Jordi no s'ho sabia acabar.
referir la pol1tica

Carusso ••• -deia

a1~ant

le

s

l vingueren unes eleccions. l les eleccions s'han

sigui, però s'

gu

r.

laire.

guanyar, com

La gent benestant. visi t.à el senyor

Jordi.
-HW/

guanyar, senyor Jordi, hem de gU8l1yar I Si

despedèixfs
Liceu

d'"

es i concerts. Són

capa~os C1e

yen els

tres

un mercat. al

uesta gent si guanyen. Miri , nosaltres paguem els vots a

duro.
- Qua.nts ne voleu

-

~uants

més, millor.

'altra. part e.Ls

.
ansi amb la músiCa•••
tres tam"o/ les volien guanyar les

leccions.

11s no compraven vots, però un dels hereua consorts donà cinc du,
rrats a cada mosso per urna que tre ues •.•
ros
l

fOl)

en una d" aqulles campa:nyoes electorals que un candidat feu

I
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una intervenció que es faria f'amoea ..

è voleu, pel. poble

r
•

- Un pont.

- Us hi farem un pont:
- No tenim riu.
- Trs

hi farem un riu!
ls del senyor Jordi. I ell de pensar que es podien aca-

bar Ò'

concerts al Liceu i que en patIs la música s'enllità

i

.,alaltia. Uor! Quan el j!I'amòfon, Que tenia al costat del

la
1

an

mi.g tocar

llit, e

litic

1

T'~a

cclon~

seVes

Schumann~

1a de

i mava al senyor

l'

Malg:mt les coses
!'di i, respectant

musicals, l'enterraren amb orquestra la Qual

:bà de tocar pel pobre senyor Jordi aquella Fantasia
òfor! havia c

que el gra-

1 senvor Jordi no havia pogut escoltar

n9at i q

tera.

aD

portat e

ei

II

~

rei en resta 81.1Cantat. Li moal.ren
li

manen coses •••

iques, li enseyen

a

Pe~:'ò ~

aquí governaria a gust, diu.

I\~ontjuic,

rei. Si em Dogués estar

tot diu Que

tics es barallen cada di

quedar bé, es veu. l el

al Paia. VA

tornar a Hadrid. Els pol!-

s baralla tothO!Ii. Bl !"tl1 no sap per on

girar-se ••• "Això és una casa de folls! lt diu. Però encara no ho h
via . ·v1stf' tot: liuer

civil, la G.

conflicte dels artillers ••• I

se'n to

no serà rei, però viurà tranquil.

de

Fran~a.

duros eme feia I

sort! per

mptat, el

rei s,'ho pensa dos cops, 1: IIBones

tardes t.inguin, senymrs", diu.
.~·ront.era

tió colonial, un

POll

sboa.

Ità1i&..

s

1à potser

ics que no passà 1

àstima de rei, amb aquells
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.. farem, què no farem ••• Com els francesos! Ja tenim la República ac'J1. Primer Dresident: Pi 1 Marmul.
dor, com el darrer Napoleó de

Fran~a? !ira.

Acabarà fent-se emperaLa gent s'haviL acostumat

conspirar i el qui va inventar el mot se'n sentiria orEn111ós
com el ~em 'servir aqu! I El President ha fet ministres, govemaoorD,

d1ract9& .mmerals i diputats catalana. l'. Had,-.id s'esvaren. Ui, ui,
on anem a parar? Ens vesteixen, ens governen, ens dicten lleis" ,ens
treU!'aI'l la capitalitat 1 ens faran parlar catalàl

L'exérctt republi-

cà falla. La gent, a la c~pital, :fa befa dels o"ficials. fTa hi ha a1iguere'1 s' avan~a i passa la frontera. Pi vell una RepC1bli-

. ca Federal, i els qne es diuen federals la volen a la seva manera•

Pi, ple

ret"!

men

• Puja SaL'71eron, i les coses empitjore.r.lo No se sap al fi,

cIe ,t1'epfIblic8

tindr~m.

Al Has, que al morir el pare no

carlins en tornem a ésser per si els suocesors de Don

la mane:ra de que

EtS

pugui anar a parar el sol amb

tranquilitat. Ha:1 pe:rdut. sempre els partidares èa Don Carles, i tol"-

naran a perdre,

p~,..ò sóri

els únics que no han governant mai. Salme-

on no vol signa.!' ;IDes penp.8 de mort, i plega. Puja Castelar 1 en
si,gna. A l'hort. dels discursos no n'hi ha 1m alt.re, però ara la R:ent
ja no està per a discursos. Castalar vol restablir la disciplina militar. l'Exèrcit ha de salvar la República .. es cansa de dir. Ho va

ndev:lnar e mite:es perquè al c3p de poc després d'un gran' discurs
a la Cam1r a demanant la votació, la perd, i el General Pavia, e1qual
,0

speraVQ al carrer el resultat, diu, de la votaci6, entra a la Cambra al davant de la Guàrdia Civil a espartar diputa ta

S'acaba

'e'Pública. Ha durat poc, ara que h¡Q; come1198v-en d'haver republicans.
Desorièntació general. Qui l'ha de governar, aquest pais? Tothom
vo~

governar però no governa ningú••• S"eatriculeja, es conspira •••

I
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.
' que al,rlins, tossuts,
ho tomp/
a prova:r'. Duren una m
ca imes

Els

tres vegades, però tomen a perdre. Peroent els carlins,
que gumlyaren creuen que ja ningú

e~8

generals

els ha de fer fer bat.alles ! el

general Hartd.nez Campos 'fa venir Alfons XII el qual estudiava

,8

Lond~

.1 nou re! desembarca a Barcelona 1 se li fa tma gran rebuda com cada
'l"Al. Al:fons XII no té

ne hi arri

ve

boca que per ala-

bar-nos. lJo te' ls creguis. l i di uen a Madrid., no pe
as

i se'l

tornaran a

feT'

de demanar i

amos de la Peninsula•••

Ara aue tots parlem cast611à t,ornen

sortir paperots en català.

Tamb6 són tossuts, aquest.s-••• l ho volen arreglar tot amb papers. Si

no

han arreglat mai res ·els pape l'S I

El lletraferit se sent cfè's davant aquestes declbracions, i escriu
al marge de la plana: Doncs potser

sl que els papers arreglaran co-

ses. La llista, per ara, és aquesta: Ll@ Gay Saber, Calendari Català,.
La Veu de Montserrat, La n.lustraoió Catalana, la Renaixen9a, l' Aven~

Lo Rat Penat ••• Qui s'ho podia pensar uns anys endarreral l Valenti

Almirall ha convocat un Congr6s Catalanista i hi han anat. 1200

re-

presentants •••

Ara ai.

<1.

l'Exoosici'
mentI"

pa~larà

1vsrsa1.

II, i a

de nosaltr

A :earcelo:

'11a inaugurat

n tenir a Madrid ••• Ha·mort
:-YT\t'\oició hi ve ls Re

t amb el reiet,

ona XIII, i s'hi t'an 1ma J ",es Florals. El propi cap del govern,

sagast

"S'obre la f9'at.a tl ve dir en catGlà••• A

VI

la catalanistes a la fi es sortiran amb la se'la.
conseguit enderrocar Ien mu!"al1p.s de la. Ciut

Felip

..U8ll esborrà el Pa1.s dal m2Da. A

a no

, a veure, 8i
oment han

lla edificades per
n'havia estat

catalanista· aquest àarrer temps. El pare no n'era. Deia

ell només era carlí') que Ja

r~ 'hi·

bavi

dir que tornaria al Paia els t'urs
pare,

p~l

rou.. Quan Don

qU6 lm BeU

qu~

va

Car~es

passat. bavia t.ret,

qual tot el que deia Don Carles ara ben dit, va tronto-

lJ:a:r tma mica. liSi Don Carles ho diu••• 11 Que a Madrid ens vagin

ant a la. sage, de
un~.

ra,

&8

aser cata1abista deu ser

qu

bolla caSc;> •••

gent

comen~

llegir diari

Val

plens

noms i da

n'ocupen les primeres pImes: Canovas i Sagasta.

discuros. Dos :no

l la gent es fa més liberal o conservadora a

s quin de

do

a. temoorada al cap del govern. També hi ha partidaris de la R
ñblica

'~litàr1~

disc~sos;

de ln

1

con8~adora

Que acabdi11a Castelar, aquell

de~s

pllbl:f.ca revolucionària que porta Salmeron;

18

....

A·

lIs d(31s p

t una assemble

rots, que dà ia a 1 meu pare,

ande1ma. Han

Manresa. Volen l'autcnomia, diuen. l fan noves

Ui, el p0ble no està per autonomies ara. Ara hi han treballs a

Cuba i a FiliIin9S. Al Mas, a l'hereu l i hQll redimit l'anada a Cuba. Després diran que els diners no serveixen per a res-

si,

el

1-·

lias i ha dit oue si

hi.he d'anar en lloc d"ell ha vin

q

11 torna de Cuba ens en recordanem ••• Poc en torna cap, de Cuba.
~em

net, no

~em

net. Ara tirem boobas. A Martinez Campos, al
,
Liceu, a J.a processó de ant
iu \iU son e
erquistes. Es t

is.

uen del

r

,eren treur

els p

età

tots 1 lm

a
Ara pla I La pitjor pl.aga q
1\~~

era.

caure al darn.unt:

ens podia
reis~

a1xò no hi valem

ra quede.t sense vinyes. l

la

genara2s, ni tiradors de bombea.

maJ*t1ra

en~

viUí!Ut de

ea'tat" la passad~ de f!'ol~te:ra més d

vinyes no ens ha dei

1

s'bavi

i

nerdnt. Cu

diuen

.ja feia temps q

nar l'autonomia. r¿u,

__e moment

t , -'

qua entre tant

nen~

i i uarga

cat&l,:niótes :.
é~

deien cua

~adrid

n

llai

•

Cuba se' la

ho van volgue:r

seg01"!s <:t uines coses

..1'

a prop. De tot

ue

r,

do-

i havia d

:t'er

V

ta.~.

o

cOP, la frontera, sense

t

'9 Va

va anar

ten i
Cuba en

s'ha~ria

pogut

pQO~a~

es casà. L'bareu pogu6

a mulata com s

ni cósa!"- se arrl1:'

c)a~

SE)

er questió de ~~o~rn, és a dir sl

ha

no hi 1'

$i

pasar- J.a aq

iutadà

no

.l'oc d'ell no

i no j

'~ls

lla

ternat t:ropes de Cuba. L'te:r'eu ho ha $abut i s'ha

....

fronter~

S.

Fran~e.

1 senle. La pèrdua

ter.ms de

FiliD~

fil. lo-

rreseu~•.•

Aquell reiet de l'Exposició ja és tot un sanyo!' rei i pel maig
d

uest any,
adres Jves,

e
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,

t1atei:K dia que sJ.

~las

acabem les

presanta a leo Corts.

l tamnoe s'està tranquil amb el rei nouI Sempre hi. han coses per
5-

no estar-ho. A fora, no ho sabem, però aquí els àe Madrid ob11-

gU3D als

gua que la

"

s'tres, que cobren tan poc, a no ensenyat' amb altra llenstellana. Que no ho

V911an

els mestres, que eJ.s nos-

5

tres vaiJ.e

o e.Ls entendI'

nat que tenen raó

s

si els hi oorJ.en en

~ta~anistes. l

te~J.tI

n

en moltes coses, vaiR' v'eÍ'ent.

jls diaris diuen coses que no agraden als milit&rs 1 aquests asalten el Cu-Cut i

Veu,

Barcelona. (Al

del lletraferit: En la Ques:f.tó d'aquest

hi ha

un~

not

t recoraeu un DOIU,

8S

Francese-i1&cià) •
"s governs no agraden. :SIs més de,scontants són e
.~

a~s

qt1(ls, naturaloent,no els pot agradar cap

alda, els

.

-

Dl.a
t

~es

seves r'c:1ons per

ovem,

COl.1tru e

...

~l

V<"'.LCUl

am bé.

bona gen t que

Vé\

al

i,ates .........,.."".....,

vi

vant. S'ha f"et

~s

mo~t

(Jl.~

Solidaritat

~rolista, ~er

ea una cosa a! can ••• !

e

nadrid

a di

s

enia Ce casar-so.

Això

.¡,'-a!"ia r.1és.

s'hi vuri.

rulls.

ITfln tirat

¡bes no a

1 n'és

a Ver-

a fiLes cata-

rroux, espe.-

<'..¡

'1

b

al rei qu
~1

•
de BU'

tirador es diu

on

7_

a

co-

? A Uad:rid ho cii uen ••
,ArnDorac1a

.

de àisba.rats. Tothom

c s'hi t

Al'

on. Hi

'~:mt

l~li:rava

qui en

que no vol oue

o:rtida de soldats i reservistes de Barcelona porta
CO~ ~ire·

vents. A :1adl'id rdGu
a FeTrer, direct
:ui

, i

veni l' el Mnvor

i er-a ueixebl

nu portat,

~atalana

ob!'e~3.

!''í

a que enaênva a

s. Tanen

les Bases d

"

:l.

Es

nom també:

1

OI'Y'w.

tuav

r~bó.

anistes van creixent,

-el meu

~'!ad!'id-.

president Prat de la Ribs -el Qual ja

Uanreae-, i sona

la monar-

carI!. F.lls sempre hi han
,
. i han cridat
:ea, 1.

vernés qUl

"Visca el rei ,. a c

A.aul

ssar-ne

gov~rn

c~rlinD

liberals i els
,

reDublicana

,

que n' hi han h

t

calona es

de l'Es'Cola M... derna i,

for

remen

Cnn-

tcta. S'afusell
l i t'an monuments.
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Ll

p&ssat uns di

Ea 1

tot. La gent

hi be. ht..EtU.t

CI

:1

,re

TJ'à.m.ca.

Els :fets del Harroc han poJ'tat cua. SociaJ.ist
nen que el Marroc s' ha do deixar q

vides, q
,

18.

ns costarà diners i

nOClI

el territori és deIa moros i que els moros tenen tota
10. Ccnservadora i liberals diuen

de

deixar i que,

''i'o-i

i reoublicans di-

e molt

lrot l

ro

t~raps

A.:f.xò ja

-

:;al1eu ••• DUjA .p:ent

-

~s

w.

sct1b~a

1

no s'ba de
'honor •••

vic"..es i els diners hi

que n{'\ s' bavi.

m~lts.

penso <.J,t1e sor;¡

~

,

ro ara e

~¡fas

hauran descohert

, '-iuè ~em

ls

G :'UJaria!

Fo, 110 els hAvien c1escone'1't. '?:roen els de Pt'!lau que diguéren que ells

també r-i tenien dret

·,m~~J'''l::>lt:J

••

,
ro, on an... I\.4,

- ;1, ja veiem

Tare, s

s6u ,,',olts, però

Gl

n, qua ens tr0bin

6 tl'

i de
. auè

('\ sp.ria partid
en S

'(,l~l' ben

Pasq:l

"~n

i el

n'

em
te'UJ'

2

tots.

el~ caDel1~~9

es desensotanéssin. Si

a ells estem fotuts.

•••

ta momonts

i en aq
j~~

no hi estàvem tranquUi::t.

fI cAsa

nt

n

tuta.

no 'Dot di

• <"uè vol

.8

tà :fotut

digui, que no
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ot6er tens raó.

_ .fira, Pasqual, fota-ho com vulguis.
_ ;...s que, nois, som molta. Potser

hAU

exagerat.

_ Veuràs per què t'has amagat, tu?
- Jo quan vaig veure que

ui feia dies (JUe no es deixava veure

per casa jp m'ho vaig pensar que serla al Mas.
Però per què heu vingut tots al Has?
_ :")erquè hem pensat que els que ens busquen s'hauran imaginat que
nt que cercaven n'era fora.

s feia molt temps Que la

al

Suposo que aquí. hi haurà menjar •••
el' a tots?l
- l si hi hem de passar temps,

am

Que us hi vingueu

~AS,

r

gaire
no m'està

geHB

al damtmt us haEiP. ne mantenir no me n'està gens, de

bé.

'ho pensava.

- Això j

- Doncs si t'ho pe

uè venies?

aves, per

cap d'anar-me a amagar
me

bé, ara que

fora de

Jo si mai em

,
asses pe

sa el menys que faria serla anar

amb fiambrer •••

amaga

otanea o no?
Bé, ens treiem le
_ Val més prevenir, val més prevenir .••
Bra rar, ja se sabia, tmanimitat n1 }[as, i t

uella amagada col. lectiva.

i

no ens heu pogut veure. l potser m'estimaria més que

em trobéssin a
- Per

Tothom cridava. l fort.

ni amarrar-Vos.

Vosaltres no sab

- no, si

oc n'hi hegué en

sa que amagar-

.

aaul, ja veus què et dic ••

mi ja hauries d'ésser forQ.

- Si se'n va ell, eDS n'pnem
- Ja pode
o si he

~a:rxar

nos~ltres.

tots!

viD~t ha

estat per

fer-vos companyia•••

.L'

Que t'hwris vingut a amagar, d'alguna cosa deus tenir por.
- .fome •••potser si que •••
Rsar tota la vid

- Tu? Tu hi hauries de

,m

t. Igual

:e el no-

tari!
rlrDuen.
ls armaris!
"s

lm

dels

mosso~.

- Senyors, els crits de senten de la carretera. Això no és

agar-se.

- Que no ho saps q 1 1e hi ha. gent que no sap ni amagar-se?!
Qui ha

comen~at

- Crido per

a criaar

...
,
ue soc a

sa.
ar-te sol. Sempre ens has tractat a codillo,

-;1 aue tu vols ;'8 a!

a nosaltres.
, valdria més q
_ l

tu~

et cudiéssis de viti1ar a la teva dona!

en questió de dones, hi hauries d'estar sempre d'amagat. Se-

ria la manera Que la teva dormiria tranquil. la.
- Si hi

pos~u

dones pel mig ens tornem a

pos~r

les sotanes!

- A més de quatre, d'aquests, els convindria confessar-se.

-si voleu, us confessarem
- N'hi ha

que

tots.

:farien trampa.

- Si ho dius ner mi •••
- Per tu i per molts!
",empre has anat contra nostre, tu.
- l hi aniré!

.

veure, a veure ••• A1~lD cop a n'questa casa s'ha anat tots
a.
- ?as jo!

- De Granollers havies de ser.
_ Podeu dit res, els de Girona. Us mereixeu que els rius Que teniu
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us nem.Iin els

ixos de tant en tant, i els alts i tot us haurien

de neR'8r!
eixeu-me dir, carai! Deia

qu~,

guna vegada, no sempre, s'havia

anat a la tUla. l ura, per crits que hi hagin hi hem torm. t a. an
Bns hem o no

~ns

hem arn

- N'hi ha hagut
- D'acord, en
tots som

•

t tots

.n oue s'ha amagat ben bé per ganes d'amagar-se.

l'am~ada

hi h

ni té més mèrits

ui per amagar-nos, no és veritat?

tiu perquè són ganes de Què ens tornin

l

tres, però

Po

això no ho discu-

sentir de

~a

carretera.

I, si ens hem d'amagar, amaguem-nos amb seny.
- A casa tots, no?

- No.
- 1fo? Doncs què hi feu aquí

eixa'm dir, home ••• No vull treure
p!r a tenir 1ma hase,

tots no

home, si., ja ho

drets a ningú. Posem, posem,

m la camisa bruta ••• eBDèralt,

'hi ha que la hi porteD més que els altr

erò tots tenim més o menys, po¿.
- Veuràs, por •••

- Doncs si no tens por, çuè hi far-; aquí.?
-

tu

l

- Jo aí. Que en tinc. l
- l'uc tir
Com

VOlR

n~r

això m'amago.

endavant, o no? La solució és canviar de casa.
dir

c~viar

nir-hi cfJP dret.

de casa ••• Ja hi han canviat tots sense te-

..

- Cap dret, cap dret ••• Tu series pro

parent per

deixar-nos

gafar a tota.

-

Si

~~ués

d'anar per mi •••

'::8

oue et

penSAS

que ai ens 8pafen a nosaltres no t'agafaran a tu

l si m'agafaen a mi fora d'aquí seré el primer de dir on t'amagues,

150
i notser

sense que m'agafin ho dirà on t'

alIeu!

gues1

Aa ui, ara, no hi ha rancúnies passades, ni hereus, ni

notaris, ni capellans, rJi propietaris, ni metges, ni res.

tots som iguals:

agats •• Doncs, repeteixo, amaguem-nos

qne no n'hi h

t mai de senyen

!l8gUt j a no

, s hi

ens baurie

tma

'at. Si ens volem amagar bé no-

solució. Càlma't, home, càlma't ••• "Els del Mas Gran

nollers, els de
'!iS

Granol1er~

cJ.ar, nosaltres a
eu caci

- Hi

Figu~res

i

els de

no hi e

irona a Gr

Figue~es,

ran9a ••

Fran~a.

os per tres per gust, bé hi pod

gar-vos-hi. Si els que ens volen aga.far veuen a cad
qu~

b seny

uest Paí.ês que si n' hi hagués

''''''''',guin a Palau, els de Palaú, a Girona, els d

u

-

'haver

quJ.• ara

. ven, pot paas

al'

per a am;.,¡-

casa a gent

que no diguin res.

- l si diuen"

Oh, Ri diuen i prou•••

Amb tot, la proposta del notari es va çcceptar. El que s'esdeent es va

vingué :fou que tota aquf-ll
bó hi hav·

plegat

19ú

8nJ8g-a:r

de franc. Si de de-

va pensar en cercar-los, degué pensar que tots

qtffi

.

qui sap on serien Ja •••

.
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Ja era. hora Qlle hi haguéssin guerres a :fora! Ara a Fran98 sabran
e~

bo Que hi dóna a tenir

UllE'

~uerra

a CAsa. Com és de suposar, aqui

som francò:fils i germanò:fils. l malgrat

tantes vegades, voltmtaris

els fToancEB>s ens han fet passar
ai.s han allat
a

ajudar-los.

a i

VI

és la guerra de les guerres.

.es

Hi ha batalles que duren di

i dies per

vant i tres endarrera. La gent mor
lea qua és impossible q-ue tma o
canons que no

s'ha"~en

ma trinxera, au

del

mosso del Mas. Ha escrit

d'ells,

dit qu

les males temporades Que

:fer quatre passes enda-

que:fu por.
t

ha tante s ba-

no et toqui. I canons, uns

Vist mai. Per a no perdre o per a guanyar

s un

e te mig metre d'

ror~t

le, hi peten

,

ilers de ciutadans. No es compren com es mati tanta gent i encare:
en quedi. No n'hi ha prou en fel' la guerra per terra i per mar,
que a

es :fa pel cel, amb avions ••• Els l'tlemanys el que volen és

aix.af'ar Fran9a i, per

aixafar-la~no mimrl

prim. A més de portar

barrets amb punxa, tenen submarins que enfonsen tots els vaixells

us troben siguin d'on simlin ••• La darrera carta

a ::feta des d' lm

hospital, i el voluntari deia que allò era r~poaar i que si ho
hagués sabnt s'hFmria deixat tocar molt mé

viat.

canonades a prop. Hom6s se sEmtan al lluny. Al"

rra :f

lm

tomb perq ,

Aqui no hi h

s diu que la gue-

s americans s'hi ficaran. U'han tret

de l'h0spital just quan entraven els americans. Sembla que venen

a Festa Major, i van IBuduts!

Com

q119

no tinc el bra9

massa bó

per actuar com mesos endarrera m'han :fet capità de les mules. Aii hi faj.fl bon paper. Això sl, primer

xò j a ho havia :fet al

9ón Iee: mules que res. ;>orto 1"'"

conei

i més d' lID8

agats. Flairen 1

V,

d

decidides del
'hm fet :favors

talló.

que no r.eran mai

canonades pel'" a mi abans Que els artillers dis-
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parin i, per les primeres saben si serà un canomg de distracclh6
o si hi haurà canonades t'er eat.ona. Quan saben que les canonades
han d'anar per a llarg, no paren fins que jo els porto posant-hi
una muntanya pel mig. Fa poc, carregades amb canons petits, a l'
rribar a un determinat lloc no hi h

é aui les fes caminer més.

Jo, ~..om sempre ,ho vaig provar amb bones paraules.Algú no va tenir

paciència i s'hi :reu

arrotades. Impedir aquell tracte em va cos-

tar rebre mès d'un cop que anava dirigit a les po1:lres mules. Sempre més m'bo van tenir present allò .• Al veure que ni les garrot
des les feien tirar, vaig mostrar-lis un grapat de

garrof~.

No

es moguéren.
- Senyor - vaig dir a l'oficia1-, si així no s'han mogut, aques~es

mules hi faran mo:rt i vida, aqui•••
Fou el dia que ea va concedir a les me'\8 s mules

UllE:

medalla militar.

A poques passes d'n s'hnvien aturat hi havia ua camp de mines que,
de passar-lo no haguéssim quedat ni mulas, ni mulers, ni res de tot
el

qtW

venia darr9ra nostre •••

Aoui no hi ha gua:rra de canons però hi ha gup.rra de diaris, de
governs, guerra
ada).

vui

les Corts, guerra entre obrers i patrons (equesta,

Els diputats catalans demanen l'autonomia. Al govern d'a-

hf18 Romanones,

un senyor amb bigoti que porta una sabata llar-

ga perçuè té una cama curta, que encara que sembli estrany diu que
si ha d' 3.I'l..ar per a ell <.t ue hi haurà autonomia. Però

ura diu que

#

no.

~s

mallóTquí.. l aquest "no" deu ésser la paga d' haver-li tret

sarraíns de Mallorca el rei Jaume Primer sense el qual potser enc
ra. n'hi hauria de moros a MallorcS) i el senyor Maura s'hi hauri
de passejar amb xilava, babutxes i caperutxa. A !4adrid han dit que
no hi ha gstetut. El pare em deia que els catalanistes hem de :fer
co

ls carlins au

ai els acaben, per "nos" que dimli laadrid. El

I

~..)3

pare

ue

i

id

oques coses i que si mai ens

)-iistatut ser'

donen
a

à riure. El pare deia que

ue f

ho volien tot 'Uer

qu~

ells i

q~.

millors contribuciollR de la Peninsula,

1

i que ai nosa·ltro A no p

glllÍa porta:ro

totJ i :fessim va

e

1 què v

rets.

n

•

eCOl;OMJ.C a, •

i:'" ~J_O

un phrel1 d'R

j"

~~tatuts.

:r-a no

. ha

gtle'!'"~

de

ues~

costat Gue havion d'a-

, tindriem totes

pH

d

No n'hi

n&ren cap.

trebellem. TI:s declara J.5estat
,
v
la p
toiro. Lar-

comitè

o Cabe.l1er'o, Anff'liano, Saborivv ••

ra!1q coc! 1<7. majoria dels

n

dia man""'-

aauest~

p

a

,
preso.

'!-;>1

c<.'l1Iencen relliscant i acaben caient. Ara hi ha hagut

moviment da

gOVg~

.sco

d

goveJ~

paJ"què l'erari no pot pagar els sous dels mestres

te ~ l' eJlY.

p~

¡'¡;S

protesta pe'T'Què la pla9a va cara. -:];1

de torn declara l'estat (

ueu C'br

~

(tC? u1

b

s

t t'or't, f'ol..t:1ssim.

G8

,
h~n

més

rt

1dat

, però :no

f-1

diu. Se'n

bili tats. AIF:ú di 11 que s' he

's. Aquell

S8r;.VO!"

ae

t l' ad'''ocat. dels pobres, El

L

el

oc altra vegada. laques'

gent

1 s;;.ber e

~~~!'!'oc

~er-ae mnb

p

quelcom lleig' al lmrroc.. un

tu

l

tata no paren.

""t

~S, p~trons, ~rquobiRbea,

'Toi del Sucr·, ••• l r~uan

e

l~s

••• Cambó, el de Verges, se'n feu un tip

ing'Ú. Al ~~a.

tr~

iadrid, l'autonomia era

pm:'

per

TU

qu~ vol~uêssim

d

ue si una vegada ens avinguéssi

la en

o~ru

"..r,

• I

un,'

p ministre que po-

ntribllcions A Hadrid ens dOl]ariem tot

parr.~

• ,:;1

qui. pagava tothom

ur1a

:éssim no hi

rr'et. El par.e elei

del Pais en trèien

on

flS

s'i el govern
els moros v

diu q

tot el Protectorat.

.uegué passar

l-antès o una gran badada a les al-'
arI.:;
~r

Con¡ç'és.

~

una a.cusaci'

''''i aptmta .

demanen responsai cia! al Con-

sponsabili-
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·Tl

00.

toca tot.
fluix -

~j

Es toquen

renou

erals, ministres, Alts Comissaria••• es

~neral.

Hi ha presoners al Marroc, l'Estat v

apujar el s

a no po

dels mestres-, i tm miner del

Nord diuen qt:e pagant hp obtingut l'alliberació d'aquells préso-

' Que n 'h·~
nql"S ••• li:1 s governs, per m8'-S

.n, no se'n surten.

''1;1 capità general de Catallmya, P1'imo de Rivel~a, al veure cue la
~nt

f10l"~j~ts

de levita i barrets
~'han

bres. l a cellar.

no valen, fa

ill.

govp,rn Ge sa-

tret tots els governadors civils. En algun

lloc tampoc hi f\den res. Hi ha delegats militars i policies aLs
pobles. S'agafen republic F.lDS i catalaniotes. l a callar. Fan d'alcaldes e
ea

jors cont,'ibuents. ForD Diputf:\d.ons. L:'\ San

conve:t~teix ~11

la Sar.dana Probib::J.ñ.a.. Al

on. Es dester'ra i mul tr.
uno, home de 11et!'8s,

nt oue es

<::'

V::t

a

veu.u:aries.

fr[AO

16

t0(1UOm

consid~T'aba

l~eyler

.~spina

amb gl"emn-

intocable. T!1 ...-

i Batat, homes de s

bre, I1a:voa'Bón, home de recapt.es i Romnnontls, p!"opif'!t:1.!'i, antre 81tl"~S,

h

de pagar i :f'o:rt. :7'imo S'Alia amb Pétain i fan anar Abdhaur~

EI-Krim qui sap a on. Ja no hi

s avalots perquè els soldats

vagin al Harroc. Per això no ens haurem de queixar. Com çue segons
quin teatra no as pot fer, el

'Dnric

Ro:rr~a 0'18n matnvfl

:Mé'S

.ia no va ni

el llop.

'e, ja no circulen, 1 al Hp..s s'hi

~ls

sentir els

"p8perots", que deia el pa-

n vetlI

s literàries. El fill

de l'oncleti joveníssim, ens diu de memòria l'Oda

dé'Wuht d' 1ma cadira.

manen, ens dóna conferènciFts

.UPJl

~e~ona

sobr'~

la gent qne ana ha salvat l'idio-

el not~ri, al Pals. F..ns pa't"la da Verdaguer de

dèia eme fèiE'. Vems co'

de com amb l'Atlàntida gu
U~

ràtria,del

El notari, que sempre ha anat contra els que
•

ma. salvant,

Cr'i~6

lm

llaurador i llaurava com un poeta,

va els Joss

li"loral~

1 1877, el poema

tants elogis l:t valgué l'la '~iat,ral, dp.l Cani.Ró i :'1ontserrat on

.55

a tots t.raspúa e1. geni de'l Pa1a i e~ geni del. poeta. Quan el. not.ari
par.lav8 de Verdaguer, la gent de

not~

del Ma.s aca.bava cantant l'Emi-

grant, el qual no es podia cant.ar sinó d' amaggt, ••• ~1 noteri, veient

l'èxit dA lqs seves
i es tr

lttlS

pag~

des é?,mb diners.

ort.i.

U6 i

,

AL~t hi

,

lli~Ol1 s

tülà molt~ ulls. l quan les

dèie p:rou bp

Emigrant

bles s'Rtrevien

ua no tot havia passat avaJ.l després del Decret de

P~an VCl. • • •

teni::t par'tid8.ris Pri[l}o M Rivera, p~rò també tania de-

cl&r q

tract..or~.

una aublev:ació a Ciut::t Reial, una altre a V

fr..i

<;1 C;¡~

..

Lm

j-rehibida, la gantadc romp ant- sa laa mans i x1s clan t

Ib la SardEm

,

Si

de cntal3Ilisme •••

callà. totho~, no. !fsria BalTif'ntos passejà

pals pobles qu

n

lles inter-

b

notari del Mas Que tocà coses prohibides

ua mEU) QU

p(.)l PU1A.

o.

a

'·
G·
.. ••• u·2,
- "I T...g l9sJ.es,
noJ..,
nJ.mera

h1. havifl perdut, diners f.'mb nqnel1

·!jR

o.
.L.

rtir el notari èe :rÜ!ures de l'èpoc;-,. Ell dèiu que anc

feu

!Jova

egi.ric. El no-

diners al ~as i E'lovint dèia c.~UE) Elquel19s seves in-

ttlrvencions no 9ren

vancion s! l

acabava saludant amb la mà al pi~

'nt de la qual :feü;¡, el

ibl

:fi'lUrav

tw"i devif.l.

P.'I'l

intArv~ncions,

,

,

",

mogue SancuGz G¡

l'ra.

:t..:..L.~

artillera

'''''n:fe.den amb Primo

tels eabf'l'l'!"a de lea lliates. S''!1.a d'encarar éUtlb els estu-

diFU1ta •• • !'TC', h::f. ha molt;:; gent
HO

qUf'~

no el vol,

covern haver-se fet l'Erol/sició

plegf1!' pregnnta

cpr segur, pp.rò

'~arlrid

d'Espany-a. Primo, abans

militars si el volen o no.

militars li

~iuen qlm

no. I

í~ll

~rimo

comptava pi-

passa la

~ron-

Frauc;a.

tera ar1:i..a:a,
A

~la

~s

durant el seu

, amb el Poble

ê

.spanye1, l'EsU<.di i lf.'!s fonts dPl la Pls9a
d~

t

es fa u

La gent, da fa

tre govern, pa:r'ò és igual ql

nias, diu

i no hi fOD.

vindrà la República. No se sap qui és

l

qua ha comen~a.t a dil'-ho, però bo diu tothom. Hi ha coses que abans
~s

de passa.r,el carrer en va ple. l quan el carrer

flaire quelcom •••

Iel carrer flaire republicà. l la flaire dels carrers arriba a les
casernes •••

';1

lletrafefi.~anota que no to't;.hom callà del tot durant la Dictadu-

ra. Diu Que viatjants del

aull1L~~

C~ntm

de Dependents tingúeren coses amb

policies als quals deien que no entenien. A

lm

d'aquests viatjants

li demanren docwnen tacib al tren.El viatjant s'arronc;à

d'espatlles.

- Que bi ha algú de vostès -digué al passatge- que sàpiga què em diu
·aq"lest senyor?
Hi va baver

'lm a:rTon~ament

general d'espatlles.

llavors això so-

lfa ésser mla multa de cinc duros. l els viatjEJ:lts del Cenir e se'n
feren
i

tul

tip de pagar multes. Hi havia gent de mal toscar al Centre,

s'acabà bomba'1'"dejant-Io. També algtm metge de Girona, que sempIV

hi han més aviat abundat, en pagà de multes d'equestes.
La bandera del Pals era prohibida, i,

l:i

la capital, el jovent es

posà a les cadires de dalt a baix de les Bambles amb un guant Vel'mell i un de groc. Posant els dits d'una mà dintrp. dels de l'altra
ja s'endevina quina bandera hi sortia. Els policies passaren tot

m demat1. fent des'fer les mans del jovent. Quan dest'eiEl1 la bandera
de les malS dels homes da la Rambla de les Flor;", els de Canaletes
ja la tornaven a fer •••
"
l no vol deixar de consignar
que la gent de llibres de Madrid

e

va dirigir al general Primo de Rivera en defensa de la llengua del
Pals que el general, es deia, volia treure de la circulació.

El do-

cl1ment que els instele.lectuals madrilenys enviaren al general er
ponderat, just ••• apuntava qne davant la

temen~a

de que les disposi-

cions del Directori referents a l'idioma català nuguin haver ferit
la sensibilitat del poble català, i que podrien ésser en el futur
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motiu de ranctmies impossible de salvar ••• l pocs noms al text del manifest.

Despl'"és d'lm lloable elogi de la llengua: Ramon Llull, Au-

sias Harch, \~ilà i Fontanals, Verdaguer, Ua:ragall .•• Del prim
nant al que fa

sigR.::l

116, hi ha la flor i nata de la gent de lletres cas-

tellanes. Varis, dels signants,

f"o:ren ministres, altres governadors,

molts eren escriptors, novel.listes, metges

de '5-t'8n recepta, filò-

sofs, autors teatrals ••• Thl dels del manifest era poeta i morí perqu'

La resposta dels escriptors i aT'tistes catalans és de regra-

n'era.

ciament. l també un prec perquè es faci arribar als gove

nts de

'7adrid: Bnlloc de sotmeteu-vos i us donarem ço que mereixeu, "Siau
justos amb nosaltres i serem amics". I més avall diuen: "La llibertat d'emprar la nostra llengua vindrà de mica en mica o tot d'un
cop!.

!'~s

clar, el primer signant dels catalans es deia Angel Gllimerà.

També la Reial Acadèmia de les bones Lletres regracià als signants
del manifest al Directori, i entre altres coses, parlant de la llen-

gua., dèia:" ••• L'herència espiritual que hem rebut dels nostres passats
s'enclou en la nostra llengua i en la nostra literatura ••• i hi ha dipositada, com

sa~3da

ofrena, tots la idealitat d'aquesta llengua i

del poble qlm segueix parlant-la amb alè inalterable des del temps
remots de la. seva aparició ••• tt
evolta a Ja ca. Hadl'"id l' aixaf

Q.

rò la flaire del carrer, la veu

del carrer- j a és inaguantable. El senyor Alcalà Zamora ja gosa dir
públicament que ell és :vepublicà, no de tota la vida, però ho és.
-:lIs homes públics es v,
cosa millor qlm podria
t'er

engallant i Ossorio y Gallardo diu que la
~er

el rei seria plegar ••• Els republicans van

etes a Sant Sebastià. Si les coses es posen

frontera a quatre oaases ••• S'empresona
cap del govern, qua se la veu

ven1~,

v

lm

lament, hi ha

comitè revolucionari. El
la presó -no agafat sinó

de visita-, a veure si el comitè el vol ajudar. El comitè, despres
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d'aauel1a visita, sap que ho té tot guanyat 1 diu al cap del govern
que l'ajudi qui vulgui.

A Had:rid volen i dolen. Palau s' omplena

d'inter:rogants. Un ministre té la pensada de fer el.leccions mtmicipals. Se'n fan i encara que els monàrquics diuen que han guanyat ells,
ve la República. Ja som republi cans! Això és ma República que ha
vingut saltant i ballant i que 'ha deixat anar el rei a embarcar a
Cartas:rena sense haver tingut de saltar ni troa mala barrica3.a1
A Barcelona, en poc temps, se n'han proclamades tres de Reoúblines. Es veu que n'anaven endarrera 1 amb tma no en tenien prou.
Lluis Companys s'avan98 i del babó de l'Ajtmtament proclama la República. Algú diu que va sentir que proclmava la República Catalana.
La gent no es mon de la Pla9a de Sant ~TaUtM. Vol sentir

Aquell dia fou

lm

1n9S

coses,

dels que la gent no pagà, als tramvies i s'hi

sejà cridant "Visca la Repúbli ca" tot el dia. Arriba Fran<8sc Hacià
a 1'ajtmtamant, una mica enfadat perquè es pellsa que no s'havia comptat amb ell. l Haci8, l'AVi, l'home d'Estat Català, el "pare del po<\

ble", el de Prats de Motllo, fill da Vilanova,

tic militar de 1'e-

xèrcit espanyol, ex diputat a Madrid, l'horne que guanyava les eleccions mirant a la gent, es deia, exiliat durant la Dictadura, :fa l'en
trada a l ' Ajuntatn'3nt, i proclama l'Estat Català sota el règim de la
Renúblic8 Catalana. IJ.avo

la gentada diu que j a ha sentit allò

que volia sentir. Hi ha discussions a 1 ' Aj untament. Es diu que s 'ha
,
anat massa depressa, que a Madrid s'enfadaran, que aquella declara.cio

.

ot :fe'!' trontollar la República. la qual no té cap edat i ha de pair
moltes coses. Haci à. primer no s"admet de raons, net>ò més tard es dóna compte que

aquella Rep6blica CataJ.ana que ell acabava de procla-

mar no tenia l'api que ell es pensava. l la gent sen t la tercera
roclamació del di a. Uacià des del balcó de la Diputació, que ja es
convert.iria dintre poc en Gene'!"a.litat, diu: Catalunya anhela i demana
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ls altres pobles germans d'P.spanya la seva col.laboració per a
crear una confederació de pobles ibèrics".
L'Estat Català somniat pels homes de l'exili no és el que trobaren en tomar-ne. U'hi havia d'Estat Català, però n'hi havia poc.
A 1'1adrid, V'are de Déu a Madridl R' esVeraren s tot esverar i vingue-

ren tres ministres tet'J6nt el

pitjo~

:No s'ho acabaven de creure

aquells tres ministres ql~ no s'ha~~és aprofitat l'OC8Sió com ells

s pensaven que s'hauria aprofitat. l fou

\..IDa

pena, deia algú, aue

les coses no haguéssin anat. com els tres ministres ea pensaven que
havien &lat.
a tornm a tenir Generalitat. Macià n'és el President. l Parlament. Ea fa

lm

F.statut, i s"ha de discutir a Madrid.

t~alament!

La

discussió de l'li'.statut topa amb molts enemics. Són els enemics recalcitrants, els que no poden sofrir que aquí. ea parli diferent.
de Hadrid, que aqui fà.ssim més samarret.ès que ells, que els guanyem
jugant sJ. futbol, que tinguem Port ••• Al Congr4s arriben a dir que
pe,..què no hi parlem en català, doncs, si tan catalans som. l un membre de la minoria catale.na que havia

comen~et lm

discurs, l'acaba

en català davant l'aldarull corresponent•••
Ve un Bstatut retallat, ppò Estatut a la f'i • .f>qui l'Estatut no-

més ha costat la feina de fer-lo. A fora del Pais IJe~perit antic~talà

es rnembfeata

tatut.

~1

fiIJ s pels carrers i es protesta contra l'Es-

govern h 'l ..de t'er baiXl9s.

Pels comer90s s' hi veuen rè-

tols: "Prohibida la entrada a los viaj antes catalan es". Si hi van
els viatjants i no hi

gb

gent, se'ls fa entrar per una altra por-

ta.
Ja no hi ha sardell es prohibides i tothom que vol pot cantar Els
S~gadors

pels carrers. Ea tornen a veure diaris en català. S' hi

fa teatre. RIs pO'3tes fan la pau. • Ara, amb tot això desprohibit,
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al Mas no sabem què fer ••• Hacià es passeja triomfalment 'per tot el
Pais com

President de la Generalitat. La gent en fa el seu ídol.

8

Potser és l'home més idolatrat pel poble que hi ha hagut.

Quan

acaba de parlar, als crits de Visca Catalunya, els impenitents hi
af~geixen

sovint una tmitat ds pes ••• Hor encara. estimat per la ma-

j oria. L' ent errament és memorable i només è s pot comparar als de

dos homp.s volguts entranyablement: Vercïagur-:r i Gui1!Erà.
Hi ha Llui 8 Companys

la Presidència. Rabssaires. Llei de Con-

tractes de Conreu. Els c.ue trebAllen al canp s'envalentonen. Al
s es pensa que molt se!'à que la te:rra4I'ribi a ésser tota pel que
la trebAlla.
t9rra no hi

si,

molt republicans, molt catalanistes, però amb la

jUg'tl.f!m,

que nosaltres també la treballem••• Els 4.ue ma-

nen veuen que manar és tma mala cosa. Seu.pre s'ha de ren.vir amb

ml

o altre. No es pot :fer cap llei, amb l'economia pel mig, que la
gent la rebi ballant s6rdanes ••• l'US convidem a collir, no a sembrar!" diu lm diputati en um concentració de pagesos
Llei de Cont:t'sctas i Conreus.

~losant

la

Els pagesos, que mai hi hEll cregut

gaire amb els diputats, s'lllo escolt.en fent la mitja rialla, i no
li sobren pas aplaudimert s al diputat. No se l'acaben de creure,
els pagesos. No hi ha ningú que culli sense semb- ar, àeien ells
amb ells

~

la sortida de la concentració.

La República va venir cantant i ballant. Es veu que era tuassa bo-

nic, i la gent que primer- la va Bebre alJb mala cara després la vol-

.a

treure e.rnb males maneres, del pais. S·'han a19at ¡ms lIilitar,

dient que ells haVien jurat una bandera i que no en poden jurar
dues. L'a19íiunent falla i uni general és condemnat a mort, però la
Repúbli ca que havia canen9at tinguent bon cor, no el mata•• Molts
dels que saltaren i ballaren aquell abril del 31, diuen Que salta.-
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ven i ballaveD pe:rquè no fos dit, i que es pensaven que la República ser1a tma alt:ra cosa. La Reforma Agrària, i l'Estatut, sobretot
l'~statut,

treuen hores de dormir. Diuen que ja l'any 1911 s'havia

demanat tma autonomia i que el govern l'havia rebutjada, i llavors
hi havia

ml

bon govern. Pe:r què ara que el govern no ho és de

l"'ha de donar, l'autonomia'l l si tothom
li quedarà al govern?

I~a

fm

bOt

de'l'!1ana d'Estatuts, ouè

quest.ió es va enverinant. plega gent d,

dalt, el cap del govern per la quest1ó religiosa. El fan pres:iàen;(
de la República, 1 ell que si al cap de tempa dissolt les Corta i
fa eleccions.

Els que volen guanya.r demostren com s"ha de fer per

a guanyar: s'alien els homes d'aquell que volia

"al~ar

el velo de

las novicies" amb els que terrp s endarrera no ho volien que s'alcessin els ve1.s de les noVie1es. l guanyen. Al Nord diuen que allò

no val i

s'insuI")~eecionen.

Aqui, sense pessar comptes bé, es pro-

clama, de nou, la TIepúbli-ea C'..atalanae Es Veu que es Va fer

tUl

pe-

cat gros pe!' què d'aquella proclamació en vinguéren agafades generals, acomiadaments, passades a FY'8ll9a ••• No hi ha prous preson
-8.,

Hadrid mai es pensaren que s'hauria d'agafa.r a tanta gent- i

ll'hi oct1verteixen vaixells!,1 fàbl'1iques de paper ••• Hi ha tunta ge;"/¡'

per

11 aga'f~r

que s'ha de :faT' cua pa'" una:r a la presó. Ajuntaments

en ple, juntes díroactives de partí ta i associacions, coros, s' aga.. a tot . .Alg(l potsp.r sabia eom havien d' allS'"

1~8

coses perquè as

p:r9sentava a les auto:ritats i dèia:

.

- Jo

també hi era al 6 d'octubre!

- Doncs a la presó!

ins que ni vaixells ni fàbriques de paper donaren per a més, i
les autoritats han de dir:
- Si voleu crtte n 'hagaferr: més n'hem de deixar anar algtm. Hem de
nivellar •••
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No hi ha p!'ous jutges ni personal de jutjat

jutjar

p~

tant

gent i es f:r.an processos col.ldcü.us ••• Tal i cinquanta mes •••

l tampoc els que guanyàren s'ent.anguéren

ssa, i a Madrid hi ha

discussions. l un discutidor diu, davant una dissolució de Corts,
qtm es facin eleccions. Se'n degué penedir anys d'haver-ho dit,
perquè es fere!l eleccions. De nou, com ja havia passat altres veg-ades, tornen a menar els que ereIl a les presom. Aque
partida~is

dels empresonats se

thom. La. aU88tió

n'asse~lraren

cop els

i s'aliaren amb to-

ónyar. t.:;s torna a sentir la Sardana Prohi-

9:ro8

bida en públic, i 'tornen

unciona.:ro Parlaroont, Gen eral i tat i Aj ml

taments a base d'ex-empreoonatR.
I, o els (iue manaven

110

en savien prou o lPo gent crèia mal amen t

la cosa o~:rota. és q 1le el car!"o anà pel pedrega1

qUt3

era el nom d'un

qua havia d'ésser ministre i no hi fou a. temps.
Fa \ma Calor estranya aquest eRtiu. Ea temps de Fe3tes MaJ ors i

, però no 1'38 fa conven,mda. !io as té eJ. cap a

la gent j a les

l'S s' f}~n de .:t-e

la Fest.a, i les

e

q

ense 'tenir res

sal

les lt eates. Es passà, molta. gent, més estona escoltant la
1

'dio que

'ntint els concerts d'hav9ntsopat.

!.)jors van així,

VtÜ

méa no t'er-les.

u

les Festes

r elB escoltadors de ràdio

tinE!Uéren :raó •••• Alc:¡.ament militarl No durarà ••• Es clar Que no du-

..

ara.

..

d~

rer quatre

mo~os

contra totuo poble?

Però no

s6n morcs sols. Ks veu Que els van fer venir pe"!" a fer por a la

gent, i hi ha alçaments a molts llocs ••• rerò, que es badava, en
aquest pal.s?,

- Ningú no
ha badat?!

sent
.b~

dir.

els milit,ars en preparaven una? Qui és que
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- Aquí ea veu que han or!'o~:itat la tempOl"lada da Festes Majors pensant, molt ben pensat, que 1a gent pasnaria el temps regatejant
el

pr~u

de leR cobles i si s'havia o no de fer envelat •.•

A Barcelona no se sa-

uè fer de momentA Hi ha dubtes de coo

s'ha de fer front a la situació. Diuen que uns incon-t:rolats s' nan
fet amos del c~r.re~••• Però entra ~11s,i altres que no n'er

<1' in-

controlats, o:f'eguen la sublevació. Serà una cosa més cua els

anen

8.

}'adri.d no ens

ue ells, i

hav~r"

t

'àcnaran: h3.var ?oix·

comença.t. la revolu.ció

l~

sublevació abans

qile ells •••

Ara es declararan independett s ! -diuen a Madrid
l si s'hagués t'et?
T

ui sap, no

~s

19rat la mAla cara Que en s

el Pals es bat per ells.

va provar.

f~n

sempre els que manen a

drid,

I, també nalgret això, els que manen a

Hadrid fan més que 1'ex-noA t!lH18c<'u·a. No ens volen donar municions•
'Illa es penseu Que als vol

Se~

n(':'9 8(1109

.eixar sense municions per a fer-

d''Repanya. El r~sultat fon que les municions es :r~ren acl

i 11.1 :final se n' hagueren de dona't" als que manaven a Hadri<1! Surten

voltmaris cap als fronts. La g'.lerra, que semblava que no havia de
durar, dura. JiiA ñ.efllanen lleves.

~~o

1ú acudeixen tots els llevats.

Els de butxaca f'orta feio temps flue ja 11avien passat la frontera.

A mida que les lleves agafen

11~v~t8 major~

d'edat aquests

més aviat de mela gana, i una gue:J"ra. no s'hi pot .fer de

Som

tm

hi.

Val

gana.

01.:U.8

:País eSTJecia.l, no ens entenem. Mentre la gent als :fronts fa

la srue'!'rEl ct"m pot ja que són pocs els que la saoon

~Ar cflm

s'ha

de fe:r', a la. capi tal hi. ha enfrent8ment R armats amb partidaris de

la gent que governa. Els j:'ronts ho acusen. llor
ra ens

8(1 u daran

P:, Re Etent a. dir.

si,

t'ora sn

JJà

confí

6juaen, p

a. trA fo-

..

o

o

no ho Veuen clar, o ena ajuden poc. El bàndol :revoltat 01., es diu,
q'le

té Seiuda

de" ,

,.uelcoro no v~ bé. Els de dalt'? BIG de baix
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Aau! s'ha acp.h1'it la gu~r:ra. El Pals respira, malament, però res-

ira. Els amag8.ts sLlrten. Ja no tenim Estatut. Ja no tenim Gener

litat.

J~

no teniM monumets. Ja. no t.gnim carrers. Ja no tenim res.

Callem. I>:ls que venep
bra~.

boin~s

vermelles fan l'agost. Ara alcem el

Nc es pot tomar als pobles si no es tenen avals. Quins mal-

de-caps tenen els pobres avelantsl P1:'oceasos. Condemnes. La guerra
~s

acabada i

es¡

divideix en "Afectes" i "Desaf'ectes tl • Els que tenen el document

P.S

continuen fent baixes.

}~s

depuren. I..Ia Peninsula

amb la UD" no l'ensenyen massa, 98 clar. Hi ha massa feina a pro-

165

cessar ciutadans i es prepm'R. Iñ Cansa General

sara a tothOM

el

der:rerf'.

tUPo 1

res. Po-rteu-los 81 Banc,

.

canviaran.

~,

~

q

BoA.', ••• ,

seber- q' •

al Balle pe r

la Qual. es proces-

cop •

.''.ls dinars ({' abans, e'

o val

~r.1b

n

~

ho,...r~

diu

er'

j a no valien

irQ"

• dia o altre us els

r tot allò de fer-los portar

V<t

mr..tna de gent e:rD aquella que tenia dir.er

"ro.i os" •
rot~

'::'otr.or.'l st3'n Aurt com

corl1 sempre. Jd

e llavi en llavi. N' hi ha un a ue 'hi v

¡és

h¿~

noms i a.ctituts que van

Q'

ls al tres: Pau

sala. nI món er.:ter conei.:X le$\ notes del I:Cf'últ dels OCGl

S'harl ecabat

no

S9

~

fi • • •

les planes controlades pel 11e tra:fe T'i t del }Jas. Algú,

. ,
1xa un

sap qui, hi

qnelcon1

nca-D~~amQlt, s

per si s'hi volla posar

sota. En algws s 'hi posà. Altres restaren en blan c.

striccions.C"ha d'anar a dormir amb el sol. Ela pocs cotxes
circulen

'\

V êW

amb g .,.~ògen. El g

1 proporcionen eso1ofoQles

qu
d'a~

metIla. No hi ha cap multe pp.r excés de velocitat.
"EIs

Aigu

CupOSIl

(5.'11 blanc)

b oli i pernils amb

baudo~

(.E~u

blanc)

DU,)fl EST'myas? (Mn blan e)

s trauen de pertot. A les altuIt!s diuen que

A fo:ra no ens volen.

n

~e"'"

es

nl~ceSR1t

a nin

lle~t ••• està

tot

,

~

...

11~8tI

Si es v()len veure banderos del Pals

s'h~

d'aoa1" e Andorrfl o a Perpinyo.
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eu anys. Callem. Vint anys. Ca.llem. Trenta anys. Callem.
:.1 parn.P.l paTTJ, qne era la unit.9t de mida més modeAta, que només serv:1a

les botiml19S quan a'hi comprava veta, s'ha convertit, d'ençà

&

q~e

els tllJ"istes ren invadit la Península, eu una mida de priUlUrE.L masmi-

Pins fa poc, la terra s'amidava en vessanes i uuú. l'hi venia

tut.

ta ja

dawmt. del senyor p

f' 'Pa_~"'-se

ler- res

l~

et

••••~Y'::

d'un

a. 'Pr~u d'o']"'. Qui

té

1 pam ha passat, da no v w -

•

qnElt.!'9 oams de terra a la Cos-

ha de patir mai T"lés.

T()

H? entrat 18 febre de la construcció. 28 coustrueixcom

rw.nQbree.

si no a'h:'. t'os

~

temps,

j

els msnobres, {-ue anys enda.rrerèà només fuma-

Al p!"il!cipi n(\ n'hi havien pe:r a tothom i es j"¡ljn valer inf'l.uències ministeri31a, de gove:rnadC'rs, de q'li sigui per
dia sel1t,ir: 'Pel'"

R.

ten i

T'

cotxe. l ea po-

mi, mani qui ~ani, la c;uestió 4s que me' l dOI:guin.

ai ::.\mb lE\

VeU!"9

é;i

~ep()blica

en tenia

u,ntf:i

gent, da cotxe •••

:2ort.ug't11 el 11ib1"9 d'un g~ne1'é-l orígina tma P~VOlllCió. At~l? gls que

s ran

~c1

són

De totn mf)ner

l1ibl~s

jFt no

(1e "sí, senyor"

e~

veuen tantes boir.!iB vermelles. gla que en fe-

ien hauran de cl:trlviar d'ofici.

No hi ht.n poetes, p~rò hi ba cantants. La
de ~ans

cants.nts

í.

nt,

0.1.18

ja té cotxe, pica

cr-;.da ca.l1~Ó que només deixa ent:reWtU!9 tina int.el1ció. Hi ha.
~.J.s

quals només es deixa

nen a. cantar"cantin

~:t. qu~

~antar CRda

quatre tLlesos. ()u

to

T'_

cantin, la gent els rep coca si fóssin uns
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L:i.ndiE rRhs Que

vinguéssin d'Amèrica.
età lliga t. i

la1iA9ix e,1 cap d"Eetat. Però: ltAixò

11e"

des i

diu de cara a n J 9~S q
1

i

rè

•

ortir

es va esbardellant.

ls que n )e-reD i que diuen que no n'eren. La corda s'aUuixa-.
~nt

t

lona i fa

,

on~t~es,

Va

urri

aue :feia mês de trenta anys que era fora. Do rei ve a Barce
lm

discurs en ca'talà. Ja no és pecat, es veu, Dsrlar"h1.

Ja surt. un diari redactat en català.
.

s

fi

F~8

qne havien

est~

alts per-

no es cansen de dir que hi ha mals entesos al .1ut.j ar-lo~,

'bi ha anat depressa.
Jo vaig és.ser dels que vaig fer venir el rel •••
l sot. dè "mi si no es va ane-tr a la guerra g-ratl •••

Su,.ten llibres despotr1cant cont.ra coses fins ara intDcablea.
mn

~08S()S

Tor-

de fora. Voregen el segle. Els cantants ja ho canten

'tot. Es toma a sentir la sardana Prohibti a. Es nai::ce un canvi.

í"erèm tIB. Va i 1>6 el mot. tlbtmlcer!l.
".

. hauran el ecc1.nn
ha molta gen t que compra els producte s anunciats per la telev1-

16 i, el que la tingui, guanyarà, es muxmura. D'associacions, es
passa a .part.its Politics. 5:1 earrer parla &i: la Generalitat, del
Parlamen't, de 1 '~ata.t.ut, els fins ara pecats capitals del pals •••
... 38

O'lar qi¡e

'.:IS ~)

,.

donar..

c.mt¿nt~U1fttec, ,....,..0-'>"9+8 i

t .. Voteu-nos!

a dojo.
'15

':'01;,9$

les

:1.'

• ••¡;.s f,

va:-iotès ••• AixÍ dóna

tI

~othOï.ú

e

l vol

s eleb pa amb
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Justineta les llegi més d'una vegada aquelles planes. Sovint cercava més detalls del que apuntaven les planes, als llibres que el
lletra:t"erit deixà al Mas. l va saber la gloriosa, la gloriosa i trista història del Pais. Algtm cop, un passatge li deixava els ulJ.s molls,
pe:1:"ò somreia, somreia amb esperan~a, amb l' esperan~a que es té a dinou anys. l qnan veia aquells interrogants que tantes vegades havia
consignat el pobre senyor Ambròs, quan trobava "Es tot perdut?", Juatineta deia que no, que no, que no, recordant les marxes que havia
fet amb els companys d'estudis, i la pntsó de Tortosa••• :r-Jo, no ho
e:r8 tot perdut. Ara hi havia la joventut pel mig. l ara ella sabia•••
I, el darrer cop que va llegir "Ml ¡.J.ibre dels Fets del Mas". abans
de fer-hi la plana amorosa que hi faria, hi posà

lm

"Volem l'Estatut"

que ho valia tot. A la darrera IIt" li escapà \IDa llàgrima i la lletra semp:re més

Ql

ledaria una mica borrosa •

.
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Hcnt.re, al Mas, la cap1taníe. de Justineta havia :ret el m:ir aele.
Ja hi havia tractor-s. L'àvia Justina feia temps que no tenia bas-

ques, i el Mas Gran anava camí de tomar a ésser el Mas Gran pe

qua fa referència als misteris económic8 que temps endarrera l'havien
fet .<rontollar. JUBtineta, a la nit, tenia llum a l'habitació. lb a
li fan companyia els llibres de tots els poetes del País. Tots,

lm

almenys els dels llibres del

ll~traferit,

lma vegada o altra deixen

veure per què fan versos •••
-

l

bé J'1Stineta, què penses fer?

- Amb què, àvia?
Justineta, que no et mi '!"eS mai al mirall?
- Es clar que m'hi miro de tant en tant~ P~r què?

- l no et diu res, el mirall'? Jo ••• jo després del què em va passar
amb aquell caresmal de Figueres, potser sóc la menys indicada, però ••.
- Vaja, ja veig on vas, àvia Justina.
- Tota la parentela femenina ja s'ha casat o promès, fins les noies
de Figueres.
- Ai, quina mama tens amb els de Figueres! l potser encara m'hi casi
jo amb un de Figueres.
- A.ixò sí que no, això sí que no, Justineta. "Encara qlE te n'hagi
de fer fer

tm

d'exprés, PlJ1Ò amb gent de Figueres, res. Res.

Justineta esclafi a riure sorollosament. l és que, de debó, l'hora
..

•

de la veritat no l'havJ.a

J

negutejada encara. Dels de la colla, ja

s'ho havia plantejat vegades i sempre arribava al mateix resultat:
els volia a tots. Però els volia i prou.

l això no eraiés clar, la

cosa q te volia l'àvia Justina. l potser tenia raó amb aquell "Què
penses fer?", però ••• No és que ella es pensés que li tinguéss1n de
fer exprés, no. ~lla estava conven9uda que el dia que "allò" arri-
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béa, arribaria p

tTustineta qne fos. l algun cop ho desitjava que

allò arribés, p'Po no

ivia perquè arri

" tTa arribaria. Ara, quan

arribés, ella era de la pa1) tossuda de la gent. del ~{as, quan arri-

bés, doneria lel

si,

d'8n,a

qU6

nt de la. seva. edat se la miraven amb ulls aixf d'o-

J~lstineta

berta, però

l que l'hi mogués.

el Mas anava millor, venien visites i entre les visi-

tes si hi havia

"81"3.

u cor a tot donar fos qui f'o

es deixB\Ts mirar i ella es mirava els miradors.

de la manera que la miraven els de la colla de Barcelona, el

mossos del Has, i els :fadrins dels masos veïns. Ja hi estava acostumada ella que se la miréssin d'e.qualla manera. l :t'ins ara les havia
aguantad~6

totes aquelles mi rades sense sotrac visibJe •

Amb als de~ Mas, Justineta, ~B

B.

més de la t'eina es parlava amb

tots. La majoria eren poc parladors, sorruts, que se l'escoltaven
mirant a terra quan la t'nien a prop. lli, dels més

g~rlaires,

era

casat.
- l per què no l'aneu a veure mai la dona, Bernat?
- Ui, un earrabine 11 me la solfejava••• l què podia :t'er jo amb un carrabiner, que tenia permís d'arma ••• Era en temps de guerra, 1 quan

vaig tornar em van dir que el carrabiner se m'en va emportar la dona a Franqa perquè no li passés res •••
- Bernat, pobre ••• Si ho hagués sabut•••

-no,

no, de tant en tant rn'agm'\a parlar d'això. No massa, és clar.

A casa era vora un encreuament de carreteres, prop de la frontera i
els carrabine~s havfen de vigilar aquell encreua.meht. La veritat és

.

.

"

que a casa., mentre va. vigilar ·el earrabiner no hi entrava ningu me
que ell. l a

Fran~a,

la dona no hi podia entrar més ben acompanyada.

Però, vos ••• ?

- si, jo••• diu

q~e

quan es perd

tulS

guerra es perd tot.. l jo sóc

dels que la vaig perdre. Vaig perdre case, be stiar,

diner~,

i ... la
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dona. A qui havia d'anar a reclamar jo en aquell temps que no s'admetien reclamacions dels que vam perdre i que tothom parlava castellà!
•••

- Avia Justina, hi han els de Figueres.
- Aquí? Jo no hi sóc! Sóc al llit. amb tma :febre com un cavall i no
em pot veure ningú ••• Els de Figueres! No -twc tsmps de dir-te més
coses ara Justineta••• E1s dè

Figti~r8s,

Digues-lia que jo no hi sóc, que

els carlins,. els carlinassos ••

c :fora del :Mas, que no hi seré

mai més ••• Digues-lts el que Vu1g1:ti s, i treute" ls del damunt. Són un
mala gent •••

sí,

són ela de Figtmres, la Rosa, En Bertran i el noi.

~inteta

agafa la noi a un moment i li diu:

- La senyora no és al llit. Està amagada darrera la cortinu,. i m'h
di t que no fes dinar pels de Figueres, i que si convé no en faci per

ningú ••• I que si ells allarguen l'estada/avui dejunarem-t.ots!
Justineta excusa l'àvia la qual és al llit mot. enf'ebrada. Ella i
el noi es miran uns segons. El noi pensa: "Carai!". Ella:"Ah, quins

nois hi ha a Figueres!"
- Pobra Jnatina. lJo serà. res. Es feta a prova de bomb1. Se .surt de

tot, i s'ha sortit de tantes •••
Justineta, mentre fa entrar els forasters -ella no els havia vist
sinó de quan ers molt menuda-

troba

que no són comI' àvia els hi

havia 'Pintat alguna vegada. La Rosa era ben al revés de l'avia la
qual

e~a

un feix de nervis. F.ra arrodonida, ben cofada i parlava sour

rient. No era la gerra de ver!

que l'àvia dèia que ~ra. Si tirava

torpedes, com dèia l'àVia, els tirava sellee deixar de somriure. l
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ell, el Bertran, tampoc era el cardamal que l'àvia dèia que era.
Potser si

qu~

són pare o son avi havien estat carlins, o carlinasaos

com assegurava Justina, però

e:ra

lm home amb planta de senyor, una

mica vermell de galtes i amb sota-barba, això si, però senyorejava,
almenys hi anava vestit i s'hi movia bé
lapa hi portava

l'escut del

Ba:r~a.

\e

stit de senyor. A la so-

I el Doi ••• J u st1neta espel1f1a una

a1.tra cosa. L'àvia li hbVia repetit tantes vegades que a Figueres no
n'hi havia cap que valgués res, de noi que, la veritat, si tots els
da

Fi~ere8

v1~ mlB

eren com el que tenia al davant, doncs a Figueres hi ha-

f'adri.Ds de molt. ben veUI9.

- A vostès feia moit ter.~s que no els havia vist. De quan jo era petita. Ara, aqui •••
-

Robert~

Es diu Robel"'t, el noi.

- ••• squi no l'havia vist mai.
La resposta de Roh~rt estigué a ptnl t de fe!" Msmaiar l'àvia JustJ.n a.

- ~1 aue sent no haver-te vist mai, sóc jo.

Justineta, ma.lgrat have,.. acusat interiorment la frase, contestà:
- Doncs j a m' ha.s vist. 'Rt sembla que ha valgut la pena venir de 1I'igueresc
L'àvia Justina, del darrera la corlina e'stigué a punt de picar de
mans. l esperà la resposta del de Figueres rosegant-se les ungles.
/'

-- El que no hagu9.-rS valgut la pena, hagués estat venir i no veure' t.

I·'àvia Justina., malgrat que allò

..

9'r'8.

un eT11Pat honest, s'empassà saliva

Riuen tot.s \.ma êstona. El l'Y..Btrimoni, de veure .com Robert ha sorte-

jat las canonadetes de la noia. Aquesia, de

teres era

bP-D

diferent de com l'havia

veu~

que el noi de Fi-

tratat l'àvia, i Robert d,

ve'l.J'e Que· la que ja era la dona forta del llas a!'a una cosa com Justineta.
- l bé -enC4!ta
ria

a~t

per

rtran- jo sento que Justina estigui malament i m'hauamb ella.

I
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L' àvi a Justina, del da.!'!'era la cortina, no té aturador.
ones pa.rlareml - diu t'ent una entrada de cavall sicilià. No pogué

es

l'assa

temps aense interver.i r pensant

sap quines coses haurien di.t a. Justil1e

QU9

no essent-hi ella qui

els de Figul3res.

Ai, la Justin a••• l la fe br,& ? !
Jm :faig el què vull jo de la febre. Ja la tornaré

e. a,

sr omm Ve>-

sa1tres sereu :fora••• No havíem de parlar? Doncs par1ec.
Rosa i BertraIJ. es veu que de l'àvia Justina tja en sabien coses, i
qnedaren igual, esperant. :tobe-r>t es mi:ra .Just:i.119ta i aqmesta
les espatlles. 111 noi tradueix: "L'àvia JU:Jtina és així u

•

arroD98

I tingué

rah. Això era el que exactament havia volgut dir la noia.

"al Deveu hav

e parlar vosaltres, perUgè jo no tin e pas res

dir,

fUra, Just,i'na, ja. ho sé que mqf ens.hem entès prou bé. A n'aquesta
'.

casa quan

tmS

di uen que sí e 1s al tl'9 a di ~en qua no. I nosal1n'e s,

SN-

gons tu, venim de la b' anca que diu 1ue no en-cara que no siguem parent
pe'r.'ò sl entrants a la casa, però jo pen so que $18 seria hora•••
ROTa

da quÀ!

Ro:ra de què ja deixéssim 'córrer coses passades. Que el sol t'et d'ésser de }'igueres deixi d'ésser un pe-cat p;r a tu.•• Ja han passat molts
anys de tot, i nosaltres •••

- sf,

vosalt:res d'ençà que el Hc$ va anar cap-girat ql.J3 ens vau gi-

rar la cara.
Justina•••

¡a Justina, ni ras I cJo arn vai¡;; quedar sola

i el Mas m'anava fugin 't

dels dits.
Però què hi haviem de t'er nosaltres, al Mas, si mai haviem vist una
vaca de propI l quines glEnes de venir a les Festes, si sabiem que les
coses no anaven bé.

No, si ara resultarà que tot ho

f~ieu

en bé nostre ••• Si ara resul-
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tarà que ni s6u oarlins!

llatina, doné\, ara no ea tracta de ser carlin s o no.
,
?ero" en sou o no en sou,
de carlins? !

'.

otsel" s:1 que el pare, o l'avi •••

Si ells n'eren, vosaltres en deveu ésser ••• UJa gent que tenia tractes amb les pe.rtides d'"Bn Sava1ls!

}:t'a

rn~s

de cent anys d'això.

l els vostres parents de La Pera? Aquests bé en

uen

,

eS$6X-

encara

i bé els deveu tenir coc a pa:rN1ts r

-La PeTa és La Pe~a ••• i p0ta~r sl perquè hi va néixe~ En Savalls els

de La Per<.:l encsra all són, de carlins. Però a Figueres ni se'n parla.
- ·,íiru Que si no

u ni carlins!

Ja h~ passat això.

- Ha passat, ba passat ••• Ves per Què n'he.via d'ésser de car11,

lm

home

de La Fera! Que no ho veifl aquest, Savftllt3 oue el plet era un plet perdat?
- Mira, Justina., jaI Si hem de parlar de carlins parlem-ne. No era
pas En 8aval1s .sols que n'eT'a. N'bi havia
i

i:tnb tota

hon~,

a de carlins que n'eren,

a tot arreu •••

- Ja va sortint, j.-l va aortin t la carlins'
~s

mo~

que porteu a

que fins al MeA Gran hi havia hagut partidaris <1e

dins.
Don Carles.

- Al Mas sempre hi ha hagut algú que ha anat contrel- corrent, però mai
hi ha hap,'ut n:tngft centrat de c

Que n'bsg-:i. estat de carlí.

- Algl'1 centrat, al~1. cer.tl'at....Els carlins han t:fng'ut generals tan bons
com el podien tenir els liberals i els "cristinos". l com que aquests

no es veien en

de fe!"-los callar a oanonades van decidir acabar-ho

ab'ra9ant-los ?ls generaJ.a carlins•
- Si t2Il bons

...

ren perqne

s deixav8n

abra'8r~?

O és qua les batalles

s'han de gmmys'r abrA9ant-se i :fent-se l'amistat.
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os bàldols t

- 1uanyar-se no, pe!"ò ticabar-s'bi sí quan un de
c,-..

- ?are, si

com9nca~ ~

parlar de carlins, no farem res.

- Avia, dona, deixa'ls reposar als carlins.
s que no n'hi ha. cap que 'Valgui res, de ce'!'lf.
Però si ells j a t'h~n dit q::e no. n'eren!
- Pel"ò en són els sens nurants de ID. Pera!
- Tat;¡'hé

1'1' eT'l!i Ll1I

hereu àel ':'ap;!

- ¡ro dèia. 'rot el q119 '\Ta t'er p

la causa

í~ou canvid~r

a dinar els

cans P.:rossos.
Però àvia, e11s ja t'han dit que no vel1il!l1 ~ parlar de carlim.
ixa'ls parlar,

ò~ix3'la di~.

_ Dèi:xa' la dir, dèlxa.'ls dir ••• Ara hHl1 virlgut
j

eS.

s

l'què saben oue el

no va rr.alamen t.

- Avi.a.!

_

No~altres

ja

no

~abi

qne

top, retop ••• l la. disoesa d
1<1 dispesa d

arc~lonaI

~

t"'obar.~l1i

retop. 30m da Figueres.

'~rcelon~?

?er QU9 no l'heu pagada

:?eT' què no podieu esperar que jo vengl

les

vacmes'? !
clisp€sa èp "Ra"'oolo:na'? Pt:t"'ò fii 9nCarp. la pegueml

-

~uè

voleu dir, encara la

pa~em!

_ langú ens bo ha dit que no la pagu4ssim.
,
,

- Ai .. Sant AntoDcJ glorio

- Van ~fJst:lr un parelí dft mesos qll
noi. Però tot s'h

ns vam

aga t i encara la pa

~nàerrerir

per mor del

m.

- Ai, Sant l\ntoni gloriós!

_ Si al veure la JUstineta aquí ens pensàvem que tenia

s dies de

vacances, o uns oies que no estudiava ••• Com que ara entre els es:'éu diants a'ha posat ela moda no estudiar •••
_ Però ai aquesta noia ja fa mesos que és a casa.l

Els carlins, els
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c.~~l1nassos

deuen ésser els d' QQllesta dispesa de Barcelona!

- ?erò ho podies haver dit, Justina.
- Però, però/Ai, Sant Antoni; gloriós ••• Cinteta, Clntetal1

Per la '(ll,:..nera de cridar, Cinteta ja sap què s',espera d'ella i arri-

ba arob la seva ampoJ.1a de vin8gre especial analgèsic contra les bas'tea de la senyora del

C'..nlmada que fou Justina, la conversa se-

J~as.

:1.
-

~atàs

bé, Just illa

- 'Per a vosa1tl'es, ai. Per a mi mfho sé jo si estic bé o no •• Què
dèieu dels carlins?
- S'han [\cabe.t. els carlin s.

!Hl'a, nosaltres tenim

~quest

noi el

qual ni és carlí ni aap res de les coses secretes d'aquesta casa.
- Doncs Què aap, aquest noi?!

- Avia!
- Aquest noi,

enCE.n'~a

Què vol dir de la

que sembli est!';:

noetr~\

hF\ BOI't! t de la vostra branca.

branca?

'lla éR hot!lA ñe camp.
-

Amb corbata?!

-

~Tllstina,

dona, si el noi porta corbata és perqtlè us haviem de venir

a veure. Segur que si no n'hagués portadf4 ho haguéssis trobat. malamtmt:
iW.lal. Si

a tu et. va

p~ssaJ"

parentela, pf:tl sol :fet de

el què ot va

nosa1t~s

paSSA.r

amb l.ro

da la nostra

ésser de Figueres tampoc està bé

ua ens bo trobis tot malament. De spr.é s , é:iquel1 matrimoni no havi.a
d'ésser i potser

hagu~s irésultat. tm

que fer-lo malament. un

m~trimoni.

- Es qua heu v-fngltt a :t'(>!'-ne un, de

- Justina,

maJ_ oatriT'Joni. l val més no fer-lo

matl~iffioni?

Ble~ugw.

- Sanyora, jo al sortir èe Figueres amb la cosa que menys havia pensat

era en venir a cassr-m'hi al Mac.
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- Al sortir de Fig'lteras, eh? l ara, quiten pam es, ara?
- Jo només :P..e dit q
- Es

àt'8

tu et pen 998,

la teni.m, la tinc
-

BQrtir de Figueres •••

r

que la. nostra, que 1a meva c.Tustineta

ocós"

donsr-la a qualsevol?

~Tustj.na!

- Avia!
Aquesta.

flenyora, mereix

Ju~tineta,

Però no un

i

tm

rei. ,

de }1'igue re s !

- .Tustin.-:;r, •••
B~,

sl, he explotat••• Què voleu, dom s, si no heu vingut per la

noia'?
dei~s

- Si et ce.lm¡gs, .T'lstina, i
gent ò'e Figuer

els carlins ttn pau i en pau a la

oue no s' ha vingut a casar, en parlara

l què vo-

1em.
- :::'arlaram del què vO'lg'ueu,

s

ql]'

ve~gu1

i, molt menys, o

- No venim a comora.r ni
".el

rò ,jo ua dic qn

l M.3.s no hi ha res

es dongui.

què ena dongueu res. l si el fiTes ara va bé

t'hi. vagi per molts anys. Estàs calmada?

- :10 ho si ... però posem que si.

- Ja. hem guanyat quelcom.

Hi

h~gué

a Robart li

diàleg. Koes i Bertran àiguéren,

COt:'!

,via donat 'Del eamp. 1511a r1<..ivien

pogueren, que al noi,

~omniat

sempre que él

noi t'os advocat, notari, dentista •••

..

- ... i

té) s'ha ficat amb les coses de l'Agricultura.. l

2'10

és at"eccio-

nat unicament, no. 'l'é tot un senyor títol. Ara, noaaltres som gent

de pis i què hi 'f I1ri

1 noi; al pis. no pod

al pis ••• Fou el noi qui au

r1 de venir una

paa cri.H1"
tem~orada

ollaatres
/fas a

fer pràctiques. Nosaltres j a li vam dir que potser, potser la reburla. no seria. g~ire catòlica .•• però ell. no h~ deixat d'illsistir

·78

d'insistir ••• Ah, per andé:avant: no l'haureu de mtantenir.No, no ••• Ell
guanyarà l'esta

amb la seva fe lo a.

par a J.a cria de bestia:r..

No volem qu

stud1at nous proatdiffi6nt
sigui un noi exceplti.onaJ., pe-

rò a cs.sa mai ens :!:la donat cap disgust •
.i..1A.t4t~(¿L
Oh, .,mllT,
re no
~o

_\J.o_

1~

els dongm• aquJ.- !
~eu,

és perquè sigui. fUJ.

i'ú &1 noi no ha fat altre. cosa que

.~tudic.r.

- 11., de la manera. que estuJ.i€u t..:ra, que estudien i
a dir, minyó, Que tu vols venir al r

no eGtudie:u ••• Es

u :fer pràctiques,no·¡ ....

mothom t4 els penséwents que vol, i l'f.via Justina pensa que seria

un'i bona cose. f,

les passar moréic1es all' aquell noi de Figueres, d

igUflrp.E\! que volia t'er coses al Has, at.lb ct':rbata. 'Rosa i

veuen que Jl1st:i.na dubta,

qu~

potser' en

port~ ~t.1.gLUl.?

Bertr

de cóp o q

pot,.

r 2a tirria contra la ge,nt de Pigueres no ha de durar aemp re. Jus-

til1eta pt\èsn: 'l'ant de bo digui

e

•
S~

..
1 Robert pensa q
l'avia.

li

plauria treballar amb les coses peT' a les guals s'havia próparat, i
fer-ho

Ib

prop saroiA c{\m treure lUH.\ ¡'ifa. ¿s l'àvia

<Tn~t.i:neta

.rtf.stina que trenca el petit silenci.
inteta•.• Cintats., ves

par¿lIli:. l~

taula!

•••

- •.. i

Sé;¡OS

les sis d
l

Quina cosa és
mat!!

(le 'laques, com

QU3ll

11evl'!'-se cè::l.dh dia a las si

fa tramuntana i al Mut; encurs.

"\lull dir
IlO

:t.i ha foc"

tè.o do vequesl T'bs.ll er.ser.yat de mun~'irt

Oh, no és el munyir

ufji~ment. T)~vegade.s

rnef1t i se le-s ha d' a.j ui l1r.

~llM11t,:;S Vf3gad.es

els 11i-

lea ,,-aques vedellen maJ.ahas ajudat a parir a una
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V.s\ca?

àensél
l la gent del
for8Hte:rs CO~.<

oria. l si

Ui, leU gent. dal Has! Els mossos

Hd;S!

i

s altres ho t"an •••

"rossin

lets d

9s

miren eLa

"uts .

.•"\Tia, télmbé ••• l
J"untina, si hi vens t.... ntR inconvenian t...cs ••• f'atBer' bUnCfANTl lm al-

e nas.
ne voleu di.r que n'hi ha pe}" a

t1'ia!~

de m

Ho, lle:v-ò ei a t.u no f::lt ve bé que el noJ.
'd,

ql.. adi

~C}ui .••

ni,

qne ~s '{uedi t- l al dir r:.ixò Justina "lesitjava de bo de

l

i es quedés amb :r..a molla inteIlció d' er.npa,,!uetr.. r-~o cap a

bO.<1 t1

Figue~s a~

ocs òias.-. Ara, els

cap

pap~:rs

cgtat. aquesta Justineta tvl com In veie
b'l salvç,t, el r-ías.
··~S.

p,?

s" a

f-\.qu~sto. JUBtine~a,

cof'es, sp.ntiu?

A

"'fe

q

dê'jtl'1unt ls taula. H

vistfls, la que

·Ib CalC/)S

té

~ls

pratenJents a

rq 11è si. alp{l s' b avi a.

00-

t il.lusiona•••

- l'\'via!

"1ert:r-an 9a veu que aqut perdé la. p1¿\ci~nci.<1, 1A (1u81 bp"'ia .iurat no

ortint de Figueres p~rq Ilà ~11

è t'dY"e- la
tin8, i,
OA.

tocà

abotent el

~'~Floi

ÒenUl"lt

la tanl<":l,

nt .-r._stineta a.118.:rogè. el peu pp.

~'9nutjat

stav~

t~1val1ó

v~nt~vfi

de conèixer J

ava a dir quelcom
dessot~

de le taula i

Bertran. Yirant-ae-la, va call8~. La mis3i6 Figueres

salvada.

Els primers dies l'àvia Justina posà en joc tota Glena d'a.rgumen

.

pe'

rg~r

la vida

obert,. Aquell casori f':rustrat bUl1b l'Hereu Pe-

e no la deixava en pau per anys que passésssin. Hi ha gent que per
a
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h8ver-se casat f'aria tocar sardanes. L'àVia Justina no era d"

questa nena de ge¡t, es veu ••• Quan va veure que Gloc, el gos de confis1l98 amb la gent de la cesa 1 de descort" ian~a amb la d

ora,

9S menjava a Robert, i no tan sols no se'l menjava sinó que se'l

no

.8ú
l-~

;j aV(i

:feste s

~

1i:lla

..1.

o !:)odia

n

t

vi<~

er'~

a

üHêtil

dir:

pensat, que aquest gos no era àe ras:al
a cridar

'iIHWP.

l ead.:

est~r .'Ï'l

l'anava

Gi.

~ "1ob~rt

cada

s sis ci

di~ 1-,

c:r'ida!' j:'i Ed trobava que baixav

m

les

esc~l~HJ.

tobw·t, Bl

I . ' que
Dmp .10 Dc:ix ¡¡e ce s a:i. 't.en a...Eju

d

a.j udi a

esc~lpar

Ofl}¡ur:: •••

,

tC!nim l1e~1Yé¡ i no podem

C·

tre'.ll'·7

t,)·obarb.s 'un::~ destral .. Ag3:fa 1

gr

'~ol')er't ....

-

J.\'XO,

. .

A~,n nolJ.üBt.r~s?

e.e

cl 1 1cció

,

mes gran •••

.L'euga boj n i an8r<t,

- 1:1(\bf::rt, h ~H
-

¡als homes d' Oll ~ón. Al

~

me reat

è:;.\

portar :fruita.

- diu l'àvi... ~fustina é;.~ ve'w'6 la or:i.mera Dro-

lat{ in c:¡b.R (1.0 re .: •

,

vegades mes, s19nyora

t,r~9

~ustina.

)~la

cri8,.., m4s deh,.,,,sBa. T t.ots de la. mateix:... mid a.

pollastres
-~ia

Robart

deixa)" de somriu:m.
~s

ui

qili' ha de cor.1prF_r pol.L<:.st'l:"o.c qW9 no ~Hlli tocat gul1ina'f

- .Ta he veurà,

~i n.

llinars, hi ha

g'r~:m.j I~S.

dur[\ i
-

~IO,

ho wmrà.

Tot,h(lt:~

!-¡o f'a :iÏxi, ara. Ja

DO

hi ha g

EJ.s p011nstnw de peJ.lêr tenen

~a

ca.rn

~'ho menger. tot. Aq 1lesta not'.1&s rr,enQ'en

pI

di::~ (:'UF.t

vlügui Olen

qae nosL'•.tt.res vol1::W.

pol1nstres, els menja r6 deIa meus.dels

dI:' 3emp:re.
'71 fSll.:,n·j;¿Y'arl pa']' ~

- .'~ fl1e'l~
1~!1

,
e

..

~

v(I,stè •

.

,'l",,",Gr .10.

c'ar que al.

"'....":JP!"A

dins cal

tot"

'(

-A lea dames, i a les ben plautlld"".,
- Que .io ja no

,

.

e PfF'Q:19 ar.1

lli'

..nJ.in

t()il~s

al 1'F 11,

~jovenet!
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i mai la trobo al ball, la toia serà per a vostè.
'àvia Justina no fa caro!. Aquell noi de Figueres la Va desorientant. Ella, però/pensa que té J.'obligaci6 de seguir provant.
taula

A

_ Vols dir, Justineta/que en Munt&'riol va néixer a Figueres?
senyora Justina•.• ~s clar que hi va néixer. El que passa és q12
els de l'altre costat•••

_ QUi són els de l'altre costat?
_ !.:ls oue no ens poden veure, els oue no ens troben res ben fet. ~
UB

quan parlen de submarins no volen reconéixer que el de Monturiol

fou el primer.
Justineta riu.
_ Això t'ho ha ensenyat, aauesta!

Això no són coses de gent de Fi-

gueres!

_ A Figueres hi ha gent de tot, senyora Justina.
~

Bé, el que no hi va nàixer va ésser Pep Ventura!
I

-Però si no hagues vingut a Figueres no hague.-rs fet mai cap sardana.
Empassada de saliva de. l'àvia Justina.
_ No tots els de Figueres en fan de sardanes. Quantes n'ha fet en
Dal!, a veure, auantes n"ha fet?
_

~

Dal! pinta, àvia.

- Pe rò no fa sardana s.
- Ja ho sabem.
_ A més, els de Figueres a l'hora de casar-se se'n desdeixen.
_ qenyora Justina, jo sóc de Figueres i bé penso casar-me.
_ Amb alguna de Figueres, no?
_ De Figueres o de fb ra. Tot ve d'un momen t això.
,.

"

,

_ l si és de fora de Figueres, d'on sera, eh? D'on seral Perque si
tots aauests disbarats de fer p6lJa stres en tres mesos

són •••
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- LI.via!
- Senyora Just.ina jo li puc assegurar que vaig venir pels pollast.res.
- Hi vas venir,

pe~ò i

ara, 8!'a què?!

Que t.ant de bo fos ve!'itat el que

vostè~

es pensa, però •••

- Però què? Que piques ~s alt,tu? Sempre n'heu 'Volgut ~ picar més
ci/alt. No heu pogut suportar mai que Girona sigui la capital de la provincia i que hi hagi governador i bisbe. l encara

m~8,

els francesos

hi han entrat les vegades que han volgut a Figueres tot hi tenir cas-

tell!
t:i:ls nois riuen. A l'àvia ja no la para ningú.
- Senyora Justina, si jo vaig a favor seu. Vostè què vol que digui,
que la seva

n~ta

és la millor del món?

Robert••• !
- Ai de tu que diguéssis el contrari 1 Que en teniu cap a Figueres
com ella?1 Eh?, que en teniu cap!
- Avia ••• Robert, per favor, digue' s a l'(àvia quants p011ast.res tindràs a punt el mes que ve.
- 3enyora Justina, si jo sóc el que estic més content de dir que de
Justineta només n'hi ha una, i que jo

d'en~à

que l'he vista•••

- Ep! Atura" t, jovenet! Que no n'hi hagi en lloc cap m's com ella,
entesos. Tindri.es un ca1etre com aquests pobres pollastres ensenyats
que fas si diguéêsis altramen t. Ara, d'aqui en amunt, ni pensaI'-hi,
eh? Estariem frescos, un de Figueres a casa! Ub de Figueres a casal
l l'àvia Justina

s'al~a

de taula ventan1i-se a tot. ventar.

- Ui, aquest noi de Figueres es devia passar el dia dient coses a les
noies!
Per què ho dius, àvia?

é, per què ho dic ••• QUe no ho saps que em tira floretes?
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Gloriosa rialla de Justineta.

- si,

riu, riu ••• Igua1ment et deu piropejar a tu.

- No •••

- Ai, manyaga, si te l'escoltes ja has begut 011.
- Sempre m'ha agTadat l'oli, àvic...
Eh? Què dius ••• ms que ja has rebut? Segur que aquest xitxarel.lo •••
- No tantxitxarel.lo, àvia.

- Bé, potse,.. no ho és tant de xi:txarel.l0 ••• Treballa com un mosso
d'abans. Les vaques mai havien estat tan
això si, fa

tm

b~

'Cuidades, i les quadres

tempa que sembla que s'hi pugui parar la fresca a diDs.

Tothom li és amic, el Gloc, els mos90s ••• però a mi ja no em treu ningú del cap que aquest ara ja cerca quelcan més que fer pràctiques de

. ortar pollastres al món. I si as el que em penso •••
- Si? l què et pen 19S, àvia?
- Tu has rebut, tu has rebut!
- l

tú

també, àvia. En :r.obe:rt en Va dir Goue et volia regalar una toi

i tu vas riure.
- El poca-vergonya! El xerraire, més que xerraire1 Em va escapar aquell
riure, em va escapar•••
al.grat el secret del riure, Justina volia morir matant.
Trobo que menges molt Robert.
El treball fa venir gana, senyora Justina.
Que no menjaves, a Fisn.Jeres?
;

- Pas tan bé com aqu1 i pflS tan ben acompanyat.
Ensalivada de Justina. Rialla de la noica.
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:?a

,

t~es

dies que plou. Es un ploure seguit, punsuny, destarotador.

La gent no s'ho acaba de creure qu"lOgu:! tant,i tant seguit, i es
l

'

mira sovin t el cel.
- No, no, no para. l és tot tapat. Plou com si plogués per primera vegada.

- Que no plou mai a Figueres?
Pas com aquí.
Només hi t'a tramuntana a Figueres.

Això si, veu? Allà l'estreno::;w.
Justineta t'a i desfà dos rams que hi ha damunt la taula, sanrient
al sentir que l'àvia va perdent pUlt s. Ja fa dies que en perd. Robert
ira ur:a estona el tempa des de la :finestra. Fulleja uns llibres. L'àvia Justina es bal!iIlcineja i hi és i no hi és. De tant en tant frena
l'esglonxament i obra un ull mirent la distància que hi ha entre els
dos joves. Ella sap

que va perdent el partit encara que no s'ho vul-

gui acabar de creure.

Tenim sis vedells nous.
- Tenim? - rectifica l'àVia que en aquell moment tenia l'ull obert.
- eerdó, senyora Justina. Tenen sis vedells nous. l en vaig ajudar a
venir dels sis, dos. El Vicen9
Vicen~,

- El

el

Vicen~ •••

ms

me 'n va :fer padrí.

:t'a vell el Vicen, , ja t'ho diré, jo.

- '31 no para de ploure es negarà l'horta de bl¡lix. Sortiré a veure si
l'agua va passant bé.
- Plovent?
ot

si,

què hi vol far.

- l que agafis
res
-

':!IS

;

lIDI

tro

torrat 1 te'n :faeIÜs vuit dies de llit, i que a Figue-

m'adobin el pop qUê t'hagis refreàat per culpa meva!

pot passar?

- Què hi h..'9., Vicen,?
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- Sí no pa.ra de ploure tindrem mals-de-cap. I/aigua ja surt per dessota el portal da les quadres •

.1 dos vedella t
- ",ls dos i ela altres.

- Què fem, V1cen

~

- .Jo he vingut a dir que s&ha d'obrir 'el portal de les quadres. En-

cara som gent de cop de coll a n'aquest.R casa. ..
~l

portal de les quadres, i veure Què :fem a l 'horta de baix. A mi

l'aigua no em :fa por.

Interven ci6 de Justina:
Si no fa por a un de Figueres, tampoc en fa a n'els d'ac!. Però no

és questió de por. Es quast.ió dfl mullar-se :1. mullar-se fort, i potser
la. pluja pnri més tard. No d~rà ploure sempre!

- :)ón els meus :fillols, senyora t,Tuatina. Va, Vicenp?
Quan vulguis. De tant 911 tant una mullena no va malament.

?oseu-vos quelcom al damtmt alrf1enys, que plou molt - cliu Justinc:&.
obert es mira àvia i neta somrient. Justineta li torna el s.omriure.

Para esment, HolE rt...
L"àvia Justina, davant del noi posava ce..ra de camafeu tiban, però
així que el vau fora de,sense"ioseix Lms punts aquell rostre que tants
anys ha se!.'lblat. de cui r. ! es dóna compte

perdut potser la batalla de tota
talla

que

havia

comen9~t

cops de peu a terra,

l.11l9

que va perdent, que j a ha

vida contra ¡"igueres•. Aquella ba-

el dia que l'Hereu Pere enutjat de repeti ta

l'lu~v1:l

plantada el dia

d~l

casori i passat 1

frontera amb una minyona que digué que sl en moment. s delicats. Era
molt dur, per

A

ella, haver de fer deSCOMptes a la mala. disposició

envers Figuer:r-9B en general, però estava en joc, ella ho sabia, la
:felicitat de Juetineta. l tanmateix 'qobert, si bé al pnn cipi li man-

tenia la :tòbia figuerenca, j a de d:tAS l'anava tombant. No hi podia
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fer més. Hauria de claudicar, però la clRudicació, l'heroica claudicació tenia un nom, el nom que ella estimava més Que res: Justmeta..
-Aquest ja és del Mas, Justineta ••• Se'n va a agafar tUla oalipàndria perquè no es mullin dos Vedells •••
, aigua cau amb for9a, ara,

se~"'ament amb

homes que quan plml on s'està. més bé és a

18 intenció de dir als

CS8b.·

L'horta de baix és

un petit llac. La porta de la sèquia, que ,restà tancada, priva
l'aigua s'escorri pel rec, camp Avall. Encara
1~

Vicen~

qUI

no havia obert

boca per a dir a Robert: "Què fem?", que el noi ja era al. mig de

1" aimIa ma1dsnt per 81981' la porta de la petita exclusa.

-:

3eden~

de xi cot I

[bs homes intenten obri'" el pm··t.al de les quadres. No ho acons...-

guaixen. L'aigua entra per la porva d'eixida del fons i no permet
que el portal sJ obri. Leo vaques bra:;:¡en
gur,que a1gú els obri la

porta~

11~Atimosament

demanSlt, se-

Els vedells gemeguen amb veu de por.

Tenen pocs d1es i l'aiguat, per a ells, és una cosa nowa. Ara Robert
i Vicen9 s'ajtmten al grup émpenyent &1 portal amb totes ]e s seves

forces. Dues dones miren del dar:rera

al~

vidres de la finestra gran.

Aquests homes del Mas són un s lleons!
Justineta es m1rn l'àVia.
l els de Figueres, Juatineta, i êls de Figneres .... No volies això?

l

notse~

no tot són caJ"'camala, a Figueres ••• En Dmntur101 també n'era

Arn que ens hi hem mig acostumat se n' mlirà ....
&s quedarà, àvia, es quedaràl
l'els pollastres?

els pollastres, i ... ai ja és de casa, ql~ no ho veus?!
L'àvia Justina, eom pot, desfà aquell aegnit ò'ar'!"ugues que semblaven immortals, i la Iloia pot veure tma mena da somriure que t'eia
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és de. oinquanta anys que ningú no hdvia vist. Es llen

de la vella senyora que

té

tn'lS

s braços

san.p.:lotant al pi t.

mom

ntre

la té aix! mira al defora i veu com se l'êstà guanyant aquell minyó
de Figtlerres El qui ella h&VtB3 v<'1gut empnquetar al cap de tres dies
ixa a la noia i diu:

de tenir-lo al Vas. De cop,

Què fan, ara? Aquest noi és boig!
R003rt, ajudat

quadres. Es la

únic~ man9T'8

del forlS pe:r la qu

fin~straa

una de les

ls mossos, s'enfila
d' entJ"'ar-hi i

j.ntent~.T'

de les

tan car la pona

entra l'aigua bloquejHnt el portal de sortida.

Per la f'inestl'ó CI ue ha ertat, un darrera l'altre, va treien t 91a sis
vel1e~ls.

Les vaques, a la

30V

.EmC l'd,

li donen nn vot d

àcies •

vedell que treu, abans c1e àona:r-lo p.ls MOSSOS, l'ensenya som-

A ca,

IeE: dones de la :finestra. A la f'ine.,t.ra s'hi veu tma man

rient

de mi raels: L'àvia Justina riu!
l~

- Jo intentaré tancar
p

port

aturar una mic a l ' eritr,

picar a la portQ,

LI

un

1 fons -diu Robert-, a veure si
d'aigU&.

aa quadres. QUan sentiu

:fro9 i enpenyeu el portal com homes del

(; Gran •••
Se sent tro c'Y'it. Els homes respiren a fono i empenyen cruixint
d'ossos.
a nois, up ••• va.•• upl - va repetint Vicen9 el qual malgrat 1'81-

guat sua c

si

tés batent en ple estiu. El portal ve. cedint a poc

a poc. L'aigua surt atorrentad
~

mé s amunt de manelles donen, d

al defora. Les vaques, molles fins

nou, R:ràcies als homes. Pensen do-

nar :fins a la darrers. gota de llet quan les munyin per a corresp01Xlre
8 l'esfor~
~Ro~

dels seus mur.yiaors.

rt .... Robert! Robert! - diu Vicen9 intentant entrar contra-ca-

:w:orent quadres endins. La porta del fons és tanc'~da.
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- Robert no surt! - diu l'àvia tombant-se a Justineta. No la veu
~

la sala. Mir

defora i la veu que

co~ra

on hi ha els bomes.

- Robex-tl -xiscla Justineta entrant a les Quadres.
Veu venir Vicen9 cwb Robert als bra90sj regalimant sang.
-On va vostè, senyora JustinaI No veu que és massa pluj a aquest

per

8.

ci

vostè? 1
es mulla

atlafJ

lm er~ s

Amb l' es:for~ pe)'· a
i

es donà

lm

mullem tots I

taTlCaJ.~

la porta del t'on s ,. Robert perdé peu

gran cop al cap. LLavors CT'idà, i l'aigua, al sortir

de cop pel portal del defora l'arrastrà i topà en totes les columnes

demons de les quadres. Els de Figueres no en tenien prou amb una
topada.
- Robert ••• Ro1B l't.! - va dient Justineta quan el de FiP,'Uures jeia
'Jig inconscient dessota el cobe:r't, petonejant-lo sense con.templ

cionR. gIl en 00 'Y'J;;4 tingué teurlJs ele dir:
- G,...àcip.s a
.. 'àvia s' hi

-

~fare

,

eu•••
tH~osta.

de Déu aue us encalipandriareu tots èb a ••• I aquest nci no

està. per petons, ara••• :Porteu-lo u dalt tof.segui t ... Ai, pobre fill
meu••• Que la Cinteta porti el

vin~gre!

T\obert,

rató ••• No tinguis por, ilO berà rea ••• I tu no

~obart,

pobre, po-

plo~is, ~ue

els de Fi-

gueres tenen els oasos molt durs.
i

Ha mig passat el tràngol.

;~l

noi

~vü.

rebut del cap, i l'àvi

Justina s'emoortà en èxit amb la duraoa aue ha.via

de la

nt de Pi

~issignat

als osso

res. De tota matlera hi va Ïlê\ver inwrvenció de

metge i duraut uns dies Robert hi era i

110

hi ~ra. A més del cap,

hi havia un bra.~ anib tul os trencat que Vicen~ abans q l lO Vingués el

metge havia deixat com nou. Ara era questió d'enguixar-lo i prou.
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'hsbitaci'ó de Robert hi ha l'àvia Justina. amb una ampolla a la
.... i tma cullera a l'altra. Ja. fa estona que es mira el noi tot b~anc

de cara i amb el cap abtmñosament embenat. Raret una piló de pensaments t.lflntré Hobert tenfa els ulls tancats i ha vi st que siguin quin
sigui el cami d'aquells peT'lsameTt. a acaba

c~e

ve,e:Rda :fent l'armisti-

ci amb Figueres. quan Robort obri els
- Té, pren-t.e això ••• Et farà més aquest xarop que totes les 1njeccion
del

met~e.•• Es

fet de la Cintats, i encara no ha fallat m

- Ja eRtic millor, senyor.a Justina .••
- Tu pren-te

aquest xarop i no diguis res. El metga ho ha dit i can

. qua no enraonar no és cap mal, amb això. s'ha de creure. Diu que si
enraones abans d'hora et pot venir no sé què, i els de Figueres sóu
delicats.

- Ja

h~

vessat tot, senyora Justina•••

- A callar, he dit! l pren-te a.ixò que guareix i mata

aquella noia t'a uns dies que és una

M~gd~;lena

:rata i

ir8ut-te i

- De debó? Jo em crèia oue e

cosa de la febre •••

IS qu~

h'

o

- La mà que vaig besar anit no er

- 15ra la de Cintet.a que s'esperav

SaDS
l~

sat nit

oixant-t;:;.

sense nOUT'A' s <'l'aques·t

- 1io eM 'V'1ng'uia amb e

cop ••• q

p:ron ••• ~ ce.I....

seva.

r si havia. de :fer

ervir el vi-

nagre.

- No. ara la de vostè, senyora Justina•

.

- Bé ••• tota hi hem vi:n.g,nt- 'lm T:'lCment o e1t:re a venre't. l tu eotaves

tant als Llims que segu.'t" (jua ves

- Ara si.,

d()l1CS,

-Bp, que no et

que serÀ.

pot~

L'àvi.ú Justina

d~

b~sar

la mf;. del

1k.SGO

Gros •••

dehó que l'hi beso •••

moure. enraona!j ni t'e:"" petons, tu••• 1 Beu!

deixa la cfm1:r a atlb la

Ili ha 'lm Q"Rdre d' una

po~tR ~e

filà

besa.~

posada al pit.

sol danlmt la porta. cTust:tna le mira
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dos
o

opa tot

ja qu

paSB~~t,

li ha semblat, la primera vegada que el

' en aCJUe 1la posta. uUo, S1.. 'en
h,.• 111llU d
e debo

aallest

burde~às",

~scoltE

n

':lq ueste s

L' i>via j a ho sabió. q

,8"

o~ rt

moxaines

Ins ha salvat els vedells, o ,ja ve de tenp

.

eren

perqu~

,

J.xo •••

cosa venia. de t9elpS, pero ara ho volia sen-

tir dir a tothom, es c1eixav

1'itavê:l. \iot per

nlluernat. a tots

optin t de puntetes.

Justineta, tot

que els dos joves

b

eduir per la i

de què era de debó

aven cami. d'esdevenir un a saló. cosa, i ho aproconvèncer de qua era veritat.

- Avia, jo •••

- No, si aquí hem rebut tots, amb tu al davant. Comen9ant per Gloc

acabant

i

ls mossos. r ara les vaques <{ua aeeur

"es oeixarien

mat.ar per aquest noi perquè els hi ha salvat e10 vedells••• Ens ha
ben etmletzinat a tots.

tots?
Bé a tots ••• Jo ••• i si

reault~s

Ani t amb ela ulls tanCé&ts

fet. amb

e~s

<¡ua no n'és ben 1;>'

li'iguere s1

VR. basar lé'. m~ ••• '! aquest

QnJ

tl ho ha

ulls ben ooo:r'ts'.,

'Uina sort•••

-.Tustineta, que l'àvia sap més coses que no et penses. Que aquest
noi ha besat més coses que mans a n'aquesta c

.•• Pero

quedarà,

oi que es queda:r-à bo i que ara ja tots sabem com es fan eJ.8 pollas-

tres?

.

Com ho .:r~1r.ia, àvia Justina, ~;o, si no es quedes?
'3i tu ho vols filla meva"

e

Fi~ueres.

jo ja hi havia fet un

Ara ja hi :t'aig la pau.

tici amb els
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Justineta, mentre durà la convalescència de Robert li anà llegint
ls papers del Diari del Mas Gran. 'El nois, més que escoltar, beu els
mots de la Srmos8 lectora. El recull del lletraferit podia ésser

lm

recull potable, més sortit dels llavis de Justineta era, aJ.emnys per
a Robert,

tm

recull de petites meravelles. Al costat de les

p~anes

o

hi havien suord, sang i llàgrime s - mai s' hm valor at prou la suor,
san~

i llàgrima s dels que hBl perdut-, Robert sentia els peti ta relat

,

que res tenien que veure amb els grans que deixaren rastre pel món.
l

petits i grans se' ls feia repetir segurament perquè la lectora era
ui erG.
Tampoc Robert en sabia gaire coses dels fets d'honor de la Història

del Pals, i, a mida que Justineta va llegint el de F'igueres viu
transformació insospitada i es va sentint indigeta,

a1mogà~ l',

una

bigui

ta, cadell, independent, federal, autonomista, parlamentari, estatutis~ •••

s'Orés de lledr aouestes planes per primer cop - diu Justinetavaig saber de debó perquè la gent portava el "Volem l'Estatut" al pit.
l ara jo sé que l'hi portaré sid. Que em llevi.

'hi ha que s'enamoren i ja en tenen prou. Justineta i Robert quan

ja n'estaven d'enamorats, s'enamoraren encara més durant i després 1
lectura del Llibre dels Fets del Mas Gran. Això vol dir que dos enamo.,

rats catalanistes
en són.

9S

porten, per catalanistei, m's amor que els aue no

92

Er.a la de Justint:V

\IQ.

Robert eT!! va 'Dlaure només de veure'l.
ta mmlere.:
otrlPlen~nt

sa

A.

s1,

partir d' §n moment, un gest, tma mirada, un mot et v

cada vellada més el pensament,
:1

l'amor deu comen9ar d'aQue.-

lm

dia i altre dia.

.l::iertran van venir vaig passar molta. angúnia amb les 1n-

,rvencions de l'àvia Justina contra els de Figueres. Quan el pare
rt va fer la

pre~ta

de si el noi es podia quedar al.101Qo,

em vai.J! haver d'aguantar per a no dir: t1 s1, que es quedi!J'. Per sort
ho va di.r l'àvia prine r, i segurament amb una altra intenc16 de l
que jo ho bauria dit. Però si es quedava, jo no sabia com, però se-

r1a del Mas. l meu.
TInc dubtes. l no de mi, de Robert. l si era veritat que ell havi
vinmtt per altres coses, mm hav1a dit son pare, i que de pas es queR mlSt perquè jo era una noia de bon mirar?

l noi, de moment, callava. Callava en el que jo volia que no ca1l6a.
rò jo sóc una del lias Gran ••• Fins ara cap dels nois que he cone~ien pen~ar

amb ells més d'una vega:la. Ara penso amb Robert

'mpre. l el pensament no paJ"a i em va t'ent. una suma de fets t'ins
que ja el veig meu, el meu home ••• Tampoc 11 hauria de posar mass
pla de bon comen9ament, però són coses' del Mas, aauestes.
ue algú bufa els di es, tan depressa passen ••• J .

r, després de jo, Que s'ha t'et amic de Rom rt ha esta.t Gloc,

.

a-llop, que mai en té ga.ir8 d'amic s. Sempre he

di~

qu

Gloc tenia seny. Segur que ha endevinat. el que jo sentia per Robert
ja al veure'l per segon cx>P al costat meu. L'àvia Justina li fa

tUl

mica de por. O no n'hi fA, perquè ja fa dies que tenen converses sen·
assa petards. Jo ric al sent1r-l.os.
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Els mossos el volen, tothom el vol. L'àVia, bo veig, j a està. aix1-

aixf., i jo •••
Ahir l"àvia em va dir:

ssa el seriQJ a Robert. El noi, enc{:u"é2.

- No ho sé, trobo que li fas

s, tampoc n"

qU9 sigui de Fi

re

Si ho sabes,

u •••

saa,

les pr1ne res intervencions

.
ue en pen s

- Robert,

• Potser li n'

l ell no es manife

d

riven

•

li

? Es tan d'stin t.

deFi~ •••No hi ha uistraccion • • •

- Hi ets tu. PerdÒ. M'ha escapat.

'havi

dia o

cap~-,

coses.

això i alt

- Ve baa trigat prou, d:l.moni!
r

i

- Quan

ca, molt bon:ic

t v

al

Q'

,

v

tma cosa boni-

hi eros per tUegrE,r 1

com un

nien la sort de tenir-te aprope

ida dels que te-

impossibl~,

com que j o no hi podia pen sar, lltmy de mi, e

com que'-

strelJe a. I, no

obstant, un qui sap anava 1 venia per d:intre meu i desitjava amb to-

'.eves fi

tes 11

s que p

a tu uer'

'--'8 C

ermeté

ne

m'hi de la manera que jo i «quell qui sap

i Gloc pogués parlar ••• Ha estat e

t
voli~.

eu c<'nrident.

ï, s1 Gloc parlés. També li he dit<D ses jo.
- Pas com jo.

s

- Qui

,

.

•••

ero JO anav

J

.fI

I

l mon pensant que el

té més a.viat mala d1spo-

leló contr::, els de Figuerec,.
1
-

s és

lm

munt de pedres, portes i

l la gen t, del 1~as1

L'àviR Justina ••

•
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sempre, hi ha hagut gent que hm dit que sl quan altres

- Al Mas,

han dit que no •••
Perquè ja pensàv,
1 qual vingué co

'ha tre!lcat &1
miro. El mi

igual, els dos cridàrem al mateix temp

Gloc

llamp i se'ns menjà a festes.

tm

'ba coní'es.

-;-00.

mir~t

cor1

mai a ningú ••• Ha. fet

dl. e cursàs. A

ticos que val-

9atiJent d' tm

r tm co

la p

o el deixo àir i el

•

tot ..

,

ti

Si esti

realitat.

una

ib 1

ori

moment s'i

,

t

dem1é patir l' àvi
qu

ra:

Quin llftr e és capa9 de dedcriure el què jo

?

8

podia co

t no

que deixés volar el nenR8

~s,

hi ha.

timar • Ara veig que p

vagada havi

Ai,

llor

cosa

J

l'Hereu

.. vol

1 seu eX-llal

com jo vull

1xà mudent d'opini6.

e 1

atura'tl

-Avia, mrd diries q:

..

?

o em vin1m8U a dir que un ..... ,

u a Figuereal

t venim a demlillaI' el vot.
1 vot?!
,

.

l par a mi

JustiTIeta,~vaig vot

veJ:!ada i

això

d

'11

ls h

i, àvia. Les don

Va¡..

,y

la :ilt19a.

•

, i

sprés de quar

•••

- Jo he dit se
- Ja ho

sabeu¡,

1

:rò de

v

ut.

tina de

s Gran nomits n' hi ha

UDa.e

195

Raspallades, Robert? Ualament! Les dones

casa, a

pla~a

i a la

cuina.
- l a votar, àvia, a votar. Si els homes diuEI1,

que acabem ro

lm

moment o l'altre,

t nosaltres, que sigui de debó. Ja no som les d'a-

bans, i ja hi ha homes que, sense deixar d' ésser-ne , ajuden a ¡e
doms amb 1
h

intre n
•
S J., Ja.
4

o Gen

comeu\.~¡J

les

si

No~

1 món ha fet un

C3J.ceo,

.telles

assàvem el t

(t

hi hagués lm fadrí en v.

ixò no,

:ra

t

t. Ja no som

s fent ptmtes al coixí e

rant

•

us.

ortes avui aquelles cotilles

"J

laven cotes de mall

,\:
que

196
en són. Tant val el vot d'tm mDoIlR'e com el d'una dama de companyia,
lDt~

tot... ho hem de fer tot.

La pena és que nosaltres fins a les

J:love s eJ.eccions no podrem vot.-..u-.
- Qui sou, vOf'a1.tres?
"'iobert i jo, à.Vid•• l ai ara no podem vo1E. r hem de fer votar al

- l els altres, sóc jo?
- Hi h& vots, senyora Justina, que valen per u

do~.

s

- Aques+.s de :F'it(ll'JreS acebbran fen"t-me fer a

Vo~<irc~U

•••

q-tin món \1::I1e11, va saJ.1r' es
-

nón nés just, que no hi pateixin seD'IPl"8 el

';Tn

toth

gi'

fàbrica d'obre

t, que la gent
CODS,

ur.s altres

ll1'bEfotet tm
in

,

•

ua

~es

ixos;

QUQ

hi h

Universitats no siguin un

parat.s; que si un govern governa mol ta anys i mcl."'que si bé uns puguin sopar dos

pugui cunvÏJ-'...r;

puguin aJ.menya sopar un; que tinlUi la mateix,

.Q'ov~rnador

oue un burot;

sernore a nom de la mateixa

que els comptes corrent. s no

~nt.;

llar i aue hi hagi igualt Gt •••

que sigui obligació 'trebn-

.

- Vaja, que tots siguem iglla.ls com aquests pollastres que has fet,
cosa que no pot ésser pérquè al món sempre hi ha urà

~nt

de Girona i

'ant de FimIeres ••• Ja 110 veig, sou can MoaaènManuel que diu que hRll"

riem de votf\r aJ.s comtmistea Que tot seria de tots. r jo no e19 voto
ls que diu fJ10ssèn ¡[anuel que s'han de votar, i si convit· els parenostres els diré de

c~sa

.

estant•

- 110 àvia, no els has vns de votar als de Mossèn Manuel si no vol Se

Tu has de votar a. n'els del nostre Pais, a. n'els nostres, a n'els qu
v:.Q.guin oue ens tomin tot Dl què ens van

pre~nc:re

a canom des

que volen que puguam posar al l.:a1có la nostra bandera, a

n'e~s

""

,...,

que

1:

s oeixin c

vulguin

r les nostres cancons en pau i a n'els

que vulguin que no sigui pecat parlar com parlem•••
- 3:p, que

jo al Mas mai he parlat eastellà, i sempre he cantat., q

be cantat, les

ean~ons

que sabi

ue no deixav

cantar.

ostè s1, senyora Justina, però •••
Ja ho 96, tens el dia del sabó, avui, ja ho sé,de Jus'tines no

n" .

ha dues. Aquesta noia no és pas el Mas sol que ha convertit. C,

i ho veiés: T'ha :fet

l'Estatut!

Si no en s donaran res els de

',àrid! Si no ens han donat UBi res. Quan anàv
d'en~

com els altres, i

que ens

Val

ens aesenganxem. Senpre han tinEJ,1t

enganxar amb ells

~

un Pais

ols e
IlO

volEll que

por que hi volgÚessim to ~

nar a anar sols. l ara, j a ho veureu, j a ho veureu, ens deixar,
posar

i ens deixaran cantar

bB.'ld!A'rAA

l l'Estatut, ja en

Tot és

en don

comen~ar,

~ls

Segadors una tempor

'an tm, l>erò ja ho veureu quin .8statut

àvia. Ja no serem sols

àrid i

I auè volem ••• S'ha de demanar Vint perquè et

- Del auè volem,

donin deu. Si es comen98 a demanar poc ens ho ret
tat. l deSDrés, saps què volI;
h~.

ar

qu~ran".a

--ei-

aran

'nt ara ac17 Fer dinersl

Ib qua-

hagut tanta gent que ha fet diners que sembla 11

Il",Jl

que no ho cnu,

s es dona-

em, del què volem.

ran coDIPte del què de

rsnta anys hi

•••

e~

"".,......'.6 ...

tants 'De]"" a fer. I tota aouesta

~nt

è1nó

què voldria seris¡ que guanyés algÚ que deixés p
K

anys mêS perque en pognéss1n seguir fent de dim rD.

via Just.ina, tots els partits del Pafs ens venen a favor.
'rots? Que jo encara aue sembli oue no hi sóc he sentit els
sos que dèien que n'hi ha de parti te que parlen per boca de Madrid
i que si demanAm un

~

que ja no se'n porten.

stit potser ens donaran

lm

, ara

Hes va

'J.l.

an~'"

de caoità-general 01

vot,t'i!' ~.mb l' ~1vi~ Justi

't.lt<AW::!l t

_ 30bp.rt, és v~ri.tl:!>t aJ.J.è de ?imJ.Ares?
-

crAt

}\In,

e:tdi.r ••• t:.Tl1stin tñ.a,

de

Justina n
del

Di~.ri

n' hi trob

faltar

lmQ.

- cuina?
te

•

a hi és, a~a. t,.To sóc de Iee (me ccr!i1plei
d

de~.

manaat

fun n ::>-

s.

què hi diu?

..

ixò.
l lm b e~, a lli

ple d'esneran

l MAr' .,.."

.V~ endaJ"'rer!l., mudà aquell mat! de juny

199

AqlRlla tarda Justineta t'a mes ratlles, poques, a la colla de
Barcelona:
""'1 'Mas ha votat per l'Estatut!"
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