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Enguany el temps no ha estat el d'anys endar'T'era. Anant pel
carrer se sentia a dir que el temps s'havió posat s'to amb el
desballestament dels homes. Potser si. A despit de les prediccions d'homes i dones del temps, aquest devegdes va a la seva.
Després del reglamentari Estiuet dQ Sant Martí, i quan tothom
assegu'r'8va Que ~ n'el :rodal els hiv9ms havien perdut prestii, que es podien passa:r sense abric, pa9a caríssima per cert,
que les tramunt.anades eren desconegudes, que no teniem Primavera
parò que la 'rardor s'allargava ~ins han Antrat ~'Any Nou i que
la setmana dels Barbuts era una setmana que feia riure, el temps
tornà pels a~us :furs i segurament per a posar-se bé amb els hiverns europeus i ajudar a possibilitar la nostra entrada al
.arcat Comú, t'Pou una entrada de cavall siqiiià. La trarmmtana
bu:eà, t'orta i ~reda com en els seus millors dies contradint
els, que deien que havia passat '8 l~ Història, i palesant que alt'l'Oes coses que tamoo semblava que hi havien passat poden, a qu
sevol Moment, com la tramuntana, fer acte de p~esència. L'onada
de t'redor agat'à la gent desprevinguda, i moltes converses es
veieren inter:rompudes per éste'M1uts i atacs, de tos. La grip
s :f'icà pel rodal i metges i :farmàcies no dmsven abast. La baixada :t"ulminant de la temperatura :fou tan important que àdhuc oriinà atacs de gaJt9res a eonvilatans ja de molt~ ~ys lliures de
lleves. Han e~t~t unes setmanes de passar-le's vora el :f'oc i amb
aspirines o Celospor a mà. l ha estat pensant amb passades parades de foc sentint-hi contaT' contes, que vam envesti r LA CASA DE
LES BRUIXES. Hi ha convilatans que els refredats els p aasen
llit i P098~~-Ae R Cad8 mom~nt el termòmetre per a descobrir ai
el mercuri es passeja pel temut trenta-set o el sobrepassa, nosaltres el VAm passar omplenant les planes que Venen. Potser allm~ vegada s' obse'val,à que l'organisme no treballava prou :fi,
pero la culpà, en tot cas, sera d'aquesta cavalcada de t'redol' que
enA ha sortit sense comptar-hi. Si la culpa de com ha sortit
LA CASA DE lES BRUIXES no té res a veure amb la temperatura,
sempre tenim aquell "dispensin I" a punt.

a'-

Rapes.
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Fa anys que la gent d'aquell casalot en diu la Casa de les BruiSi, però la gent ho diu.

xes. Vostès hi creuen en bruixes?
t.amb6 la gent. diu que t.enim govern?
e1 governI

Que·

Ja seria est.rany que no sortis

Però el govern es pot veure, es pot sentir•••Ja ho sab

que n'hi ha que no el poden veure ni e1 poden sent.ir, però no 6s del
'overn que voliem parlar. Ja en parlarem tm altre di a del govern.
Ara par1àvem de bruixes. Vostès n'hm vista alguna?
mm han vist ma

Es igual, però

vells , molt vella, mal girbada, amb

bastó, mo-

cador al cap, nas amb mol'ta supert'icie de sis, coixa i anb dents
de menys,: usembla una bruixa I" baurà dit la majoria. Es la imatge

ue d'una bruixa es té, que és la mateixa que devien tenir els que
en veien de debó. perquè

de bruixes en deuen haver existit en un

lloc o altre. De no haver estat a1x!. d'on hauriem tret el nOO1 de
bruixa i bruixeries?

Llegendes?

La majoria de les llegendes tenen

tma base inicial certa. Què me 'n diuen vostès del

seu cavall el qual

~a

~omte

Amau i del

nomits cent. anys que corre i ja està cansat?

l de1 monst.re del Llac Nesa? l de les serpa de na 1'1

l de 1es .senyo-

reties Sirenes - diem senyoretes perquè no se sap que of'ici a1ment se
n" hagi casat eap-? l del Drac del cavaller Sant Jordi?

I, dels per-

son8'tRea de l'Olimp i les seves 1n~init.es hisbòries?
Hi ha regions més afectades que altres amb les coses de bruixes i

bruixeries. A ciutat les bruixes hi tenen poques coses a:rer.• Si algtma hi ha :t'et. temporada n'ha sortit amb les mans al cap. Entre la
vida de la

~nt

dels barris beixos i la dels barris alts, les brui-

xes m's bruixes han hagut de plegar. A ciutat en saben m's q~~. elles.
Ara, a muntanya, on la soledat '8

senyo~a

i majora d'home i <ix>D8g,

2

la cosa és dit'erent. Viure veient sempre la mateixa

~t,

tancar-o

se a Casa quan es :t'a :t'osc, sentir aquelles t'aDoses tronades de mt.mtanya, cantar pollastres o belar xais a hores :t'ora òe treball,
vent

t'ent

~eR8r

e

branoues i pals de pallel's, bastiments de portes

i t'inestres cruixir quan la gent no pot donn1r, crits que no se sap
d'on venen ••• tot ai:JÒ per :t'or93 , ha d'encomanar penssnents que no
poden tenir els que a ciutat tripulen cotxes, van a llit a l'hora
volen, festegen amb noies que porten talons alts, f"Uò1en tabac amerioà, usen el telèt'on,

Val

nic animal que tenen és

\Dl

de ventre sense moure's del pis, i l'úcanari i encara engabiat.

tanya potser ningú no ha vist

Que ni a mun-

tm ssbat de bruixes i bruixot.s, presi-

dit pel dimoni disfressat de boc, i que les bruixes :t'eien servir,
l'escombra d'helicòpter?
bruixes i bruixots. No

aÓD

Es 9ue aquestes sessions són privades de
parlaments democràtics on potser si que

ben buscat s'hi trobaria algun element' t'ora de la lJsi. segur, per
tant, que a ciutat no hi ha massa bruixes empadronades malgrat que
potser algú de vostès sap d'alguna bruixa autònoma. Ara,

s~gur

que a mtmtanya l' entom és ideal per a tenir-hi lloc epissodls
bruixeria.

t
~

Les escombréS, les escombres ••• Potser les bruixes no

obstant la seva mala anomenada, són done s netes••• Ah, vostès volen
dir les escombres com a vehicle .de les bruixes?

Mirin, sembla que

ls cervells hauÍ'ren de ser tots iguals. Tothom té ulls,

ca, Das, mans peus i llombrígols 1, eVidentment cervell. Ara bit, de
la mateixa manera que no tothom té els ulls del mateix Color, que h:'
ha qui és llarg de dit.s i mJrt, q1le existeixen diferencies de nassOd
color 1 pantorr11le8, hi ha èlit'erència de

ce~ells.

l si ja hi ha.

una dit'erèncla de ne1xemElDt, hi posin al <iamtmt la influència d'un
lbient, de la manera de viure, de dinar bé o de no dinar-hi, de
veure sov1tt.

S8nyot'9S

mudades o de no veure'n mai, d'assistir a

3

la universitat o de comptar amh els dits, de tenir metge propi a no
poder estar malalt per· menca de metge, de passar conversa amb cònciu'
.onologar

tadans iooneiutadan

dells,

~ossos

·int. per escoltadors xais o ve-

res. l si ja els de diguem-ne bons ambients

o

,

la

cervells tr

ducats i ensenyats veu,

coses

q'

n

oetes., t"estejadors, revolucionari.."

veuen ella com el en c

contrabandistes, politics i venedors de pisos, calculin Què no b
pla de desenvoJ.':1Ps-

veure els portadors de cervells primaris

ment. NO\Dls bruixa dalt d'

ixes cavalcant

hi afanin o nu,

nat

SCOO1'tr

s, tota tUla caravan

les nits de determi-

8800mb-

Els primers Que van veure els focs :follets si awi

1

sm

&ntats. Han ha

estarien

no han atribuit aquests focs

,V

. 'tos~or d' hidrò

segle

t de p
inf"l

ació del

atèries orR'ània.ues en descam-

posici6. Abans dels savis, i

ls llocs on les seves det'inicions

neat'8 no hi han arribat, aquests :foos eren di:f'nnta que e8 pre

taven en :rorma de nemes bell\lR8di.sses i erràtiques. l vegint-li
dir a qui es creu això que no és veritatl

l

què no s'ha arribat

IDsar ae les a'UT'ores bore~ws, dels eolipsis, de la vennellor

la lima, del caminar d'una dona o d'un discurs del ministre d'ecnn

1 Veure una lr uixa daJ.t d'una escombra és pe
quan s' ha vist la fi del món perquè

,cua d'un

,

•

,1, el

'ha o

l senyor HaUey, ho
tUl e~.ment

rela o plorava Sei1nDS 1
'.l·u~nt,

quals 'han aixecat oafso

a la terra la

co

, no? O quan

venj atiu, o que la lJ.un

veia 8Ucceian a la terra,

nyorès i senyors, mode

xot. no s'h

parla.

8' acostava

ct.amen't nor.-

_mo-

ant, quants. t1tole de brui-

t amb t.it.ols

rt1nt d

~

adimi,

ro?I do bruixes

oiutadans el
car

'n

Si mai ningú els n'hagués tet cas, les bruixes haurien ple-

4

gat faria molt temps.. Hi ha hagut pobles que si no "tenien bruixa
no dormien tranquils. l 1&8 bruixes, contrariament al que la gent
creu, Vivien b6, segons quines,' es elar, com en tot.. Hi havia brui-

xes de bon ofici, Com un notari o un de.t'ansa central. Per tal
que no t'essin sentir el seu mal t'at al poble, les que, tenien mal

:fat, nat.uralment, aquest no les deixava patir. L,
tenia el rebost més ben proveit del rodal. La senyora b
via t'et \'tia de bos c molt temps, eone ixia les virtuts guareti Ves d,
moltes herbes i havien intervingut en bé en una pila de malalta.
QUè havia de fer una familia que vivia Voltada de muntany&s,

Sl

un

'bruixa havia atu:rat a temps tma pulmonia a algun dels seus membres?

o deixar patir la bruixa. Es ben clar això. Hi ha hargu t bruixes de
ol.ta anomenada les quals han tingut entrada a palaus de renom.
ni1l1 la bruixa' Donata, la qual fou sol. lici tada
"

'¡'e-

al casal del

nyor Comeli. A cal senyor Corneli hi havia. gran enrenou. Teni
la filla malalt.a que s'anava acabant, acabant. La noia com que er
a filla del senyo.,.. Cameli, no es deixava m.i rar a t'ons per
•

~

c~

l' havien de mirar de lluny. l era inútil que ela metges
dï.
.

guessin que era molt difícil que mirant-se la noia de Ul.IDY podé
dir quin mal tenia. l tamb' era inútil que es digués a la noia qu
deixés que els lJ1etges =tessin altra cosa que mirsl'-la. La noia responia que els metges eren molt joves i que allò que volien era veu•

re-la sense uroteceió tèxtil. l d'a.ci no es tàovien, ni ella ni els

metges.

Fins que algú Va parlar de la bruixa Donats i dels gran guM-

rlments que havia portat a cap. S'hi miraren molt els senyors del
casal a accedir que la bruixa Donata entrés a la
lestar de la fill
ixem-nos de p
.8 Dru1xa!

Primer

CAAa,

però el

01 t mR.1estar, 1:

lines - va dir eJ. Sényor Corneli - que vingui

5
Ja. hi hagué

presentà Donata. S'espe1"8Va una brui-

xa-bruixa, vella, pobra, desdentada, coixa aIib sac 1 bast6, 1 es

presenta Donata,

m~tronal,

ban posada, d'edat que encara la podi

dir, pinta al' cap, dent d'or

,tUs. De

la boca i bossa a l'e

l i digue que

s veu aue n'hi havia de totes, com de tenors.

X,

ningú no sabia el mal de la noia, que era um noia que sortia molt,
poc.de

ot de

no la podi

visi ta t'ou curta" cut1ssima, i Donat

n~At)u.

, fer en ¡:r

la vo

ai, què tinc i ai, què tinc i d'aqui.

COO,

de testimonis. La noia al veure-la v

,~t:lLl.iiU· :

ò és una bruixa?
nyoreta, d'aquelles bruixes d'abans, que feien por, renegaven

de la vuitantena, j

i

o en queden

hem modar-

't

•

n1.tzat. moltès", aro.
La.

,a visita havia de tenir

no

oc davant e.La p

a,

no es volia deixar visitar. Ilentre la noia protestava dient que hi
havia molt poca gent quo l'hagués vista sense calces, Donata l'e
contemulant
mirada de

grat el sou aspecte exterior de brui
doro.

brui-~

- l-To eal que es posi a

eom Va amb

ues'"

burgesa,

fresca. Ilomés baixi del llit.•• s1, s1,

:ami sa

Uer

•

ixi ••• mol

.• A

veu

, tor-

ni a baixar del llit i torni a posar el peu a terra ••• Fel1c1tats, se-

nyors, si tot, va
""'1 senyor Corneli,

a lJOnata,

u degut tempo •••
t

la senyora Cornè li

tUl

li

ressort, dónfma gran plantofada
a~af"a tm

com 1"e).....ho pel' a

i

claraci·6 d

poderós colrimè de cor
plorar més fort.

ta e!'a la deshonra pel palau i aqta 11 in-

ult tindria el càstig que mereixia, pensava el senyUr Canell men-

rcava un estri contlmdent

per aplicar-lo a la po1:r a Donata.

6

Aauesta va dir:
- Alto, senyor! lba planto:f's:1a l'he aguantada perquè una

bru~

de-

~o"'~C"

vellades n'ha d'as;mantar i c,..ec que el meu diagnòst.ic .U8 ha
erò si em 20seu t.omar a tocar a n' 8Quest.a CMa hi caurà 1
ledicci6 que no Babau p

quinp.. er>

éSI

'erò el senyor Corne].i convençut que l'anunci de la bruill8 era un

taca a la història del
t

al,

la d'eUi

noia que

1

sortia de casa, empaita a Donata a cops

teva tan a:f'eccionat a

De~ar

ttlOboret, i es-

que ni sentf la noia la qual entre plors

ia:

re, no és Das

- Ai,

de tamboretej ar I

Donata sort! del casal no dalt d'tma escombra - què més hauria vol..
lla Derò
corrent

8 tot.

la cambr

e la noia no n'hi bavia can -, però 81

córrer. l mant

corria sn

itzava

f'ur1ós Co:r-

neU:
cada cot> Que em dón

se' t 'torni ci stel!d'infortuni

Jo h

vist les estrelles, però mala ràbia et mati si les has de veure tul
l males bmyes et :facin portar, i

s'tAixis patir de brui

•••

1 cas és que la noia Corneli :feu avi a n'aquest tal com havia. ~ro
nostieat Donats. Que de la ràbia que t.1ngu6 Comel! per la vingud
1 m6n d' sauell nét imPensat, tingué tm rem de sanq i quedà sen
veure-hi a quatre passes. Que amb ]., 91WUi¡; del fet es dedicà a pefort a la senyora Comé11a la qual l i fugi de casa snb el criat
d9 conf'ian9a••• Totes les 'Prediccions de Donata es cOU1Dliren
de la llet:ra.

Vostès poden dubtar, però hi havia molta gent, soore-

tot la del rodal, Que la
de J.'emba:rass
riora.

VIII

ten:!,.. molt 'tern:os

t de la noia Camèlia 1 del

r

ce,.~

1$\ hi stòria

sdeven1ments 'Oos ,....-

7

3stàvem, doncs, veient la Casa de les Bruixes. Ara hi viu. diu l
gent., la bruixa llarcel.1ina. La bruixa Mercel.11na és fabulosament
ve~la,

surt. poc de caS8 i, sempre que ho fa, se la veu

av~b

sac i

bastó. Pel rodal es diu Que tlareel.lina heretà casa i presti

la bruixa maj or Bonagalta. La Casa avui presenta

tUl

mal aspecte

ja que Marcel..l1na no està en aotiu. Es e. mig del boso, a garbí
d'tUl petit poblet, i dóna la impressió que quan plop, si plou molt,
qui l"ll8bi'ta s'hi ha de negar,l rostir-se de valent quan el sol és
f'ort.. Però, qui hi viu es diu que és

Wla

l:r' ui~, i lea bruixes ru-

rals sembla Que es poden riure dels e1emen ta per conturñ ents
siguin.

Maroe~.l.ina,

qUi

fins fa poc, tenia molta gent encantada. Ja

no es dedicava a desemmala1tir per'aonal, però

cant~a, i

b una veu enamoraire. l no cantava oanpone de bruixots,
guts o reencamacions, no, Marcel.lina cantava òpera.

cantava
apa~

n1, cosa

de

bruixes, però Maroel.1ina cantava òpera. En sabia sis, i la nit
que les earltava es podi.a C0tnJ)8rar amb la ni.t d'una aran gala d'una
diva de gran cartell. Es clar, vostès poden no ereu'l"88s'ho, però
no anticipin opiniens. Anem

8

:fer la presentació de t:a1"cel.lino.

irarem da :fer una presentació ni lloant-la en del'lss1a ni traien1ili mèrits, ma presentació neutral, neutral i verita.b1u ...
Al.g6,

lm

dia li deixà devant la porta

UD

gran gat neg~ que no va-

lia per a la feina que normalment s'encarrega als gats: reduir el
cens de ra'tes. Aquell' gat, vagin a saber per què,no era raticida.
A la casa que el tenien, al veure la poca afecció de 1" animal a ra-

tejar, pensaren que anava massa ben cuidat i el

posa,.~n

ta. Ni airl. Las rates li passaven pel costat i ell
saJ.udar-·les amb un elegant cop de cap.

~

&8

a dieta

~or

11mitava a

dieta arribà a ser ten

rigorosa que a la fi no hagués pogut empaitar cap rata encara que
hagués volgut.. La casa, al veure que aquell gat ni dejunat C898va

8

rates, se'n desfeu i el portà davant el portal de la casa de Uarcel.
lina.

La

vella sort.! al sentir tDla miols llastimosos 1 al veUnI

l'estat del porre gat se'n sentí tocada i s'hi part! el dinar. El
rt a la seva maIl era contà a Marcel.Una la seva pet.it.ai dejunada

història, i la vella el

'V8

entendre de tot. Ho prova el fet de que

li presentà unes rates que tenia les quals de

p~lmer

es presenta-

ren molt espantades al t.robar-se davant. d'lm gat, però com que tenien
tota la

eon:fian~a

amb Mareel.lma la deixaren fer. El gat les reb6

una cerimoniosa reverència, i J a no fou rar, al cap de po ca
dies, que

si

algú passava davant la casa de les bruixes, veiés gat

i rat.es confosos en jocs de tota mena. AnIl el temps, aquell gat ma-

gre i anèmic del principi es convert1 en un

ani~

IIBgnific, i era

, -ncarregat de guardar la casa quan Marcel.lina n'era tora. La
vella li posà un nom al gat. Es deia Miquelet, i ell n'estigué molt
content de dir-s'ho. QUan Marcel.llna el cridava de bosc endins

iquelet s'hi plantava en quat.re 8alts, li pujava al llom i tornava
casa a cavall. Si Miquelet hagués vist

algú molestant 14arcel.l1na

gur que s' hi hagués fet amb les dents i amb les urpes. Teni r un
nan, una .. stressa, 1 poder Jugar sempre que volia amb les seves amigues l'ates

8:m

"-ai s'havia Viat

tot allò que en aquest món podia desit.jar Miquelet.
lm

gat que visqués tan content com

aque~.

ra de mal. viure d'herbes i fruita, Marcel.lina feia alguna pas•

sada per les cases dels voltants ja que havia de pensar snb els seus
ispesers. En algtm lloc la rebien els gossos, en· altres, quelcom s
i donava ja que la gent pensava que tenir una bruixa enutjada podi

portar probleme8 com en realitat en portà com s'anirà veient.

Aquell hivern s'anticipà. Havia passat un estiuet de Sant. Mart! que
,namorava i, de cop,

Se'lS8

cap avis, els dies 888018iats es conver-

tiren en dies que descarregaren milions 1 milions de volves de neu.

9

Ni Ma!'cel.lina, ni

i les sevl

amics de la n

o ner a socórrer a algÚ que anant-hi

8'hagu'e perdut. Ara s'hi Va a rer curses,

ca;p-gire11s

alta:r-hi i

ustes per sabata. La IXen t

llar

u

ón mass

• Abans a ·la neu només s'hi anaVa

00

r 1Ien

rvei,

en acte d

ejunat

iquelet, ni les rates ni ningú

eionat a anar contra natura. La cosa més noral quan hi ha neu és
quedar-se a easa vora el :roc, doncs no, ara quan neva la m:»nt hi

rer ter:!porada.

8

~a

clar que hi va abrigada i ben alimen'tacla, r:

faltarial De dejunats i poc abrigats se n'hi veuen

DOCS

per J.a neu.

ia d'anar contre COMPàs. Amb la salut el ser orgànic
ormal.ment. totes les seVGS !.Uncions, doncs contra la salut,
estancs. Rent que no paga, puja de px'eus ••• Que la pau és un estat
de tranauil.1itat, s:1,

a veure qui fa la bomb

d01JDS

Doncaau, ara

Que 1èo dones vestides de dona són admirables?
hi

posar9~

calces d'homeI OUe les llevadoros també

Donos pindol&s a desdir!
vetllada?

D&olar~ci6

h,~·

1f.6-S

de viure?

QUe els jub1J.at.s no tenen oli per a

m~tja

de rendal crl- volen anar vostès en un món e

.est

,que11 hivern fcu
'n

te

~nt

fred. l com aue· Marcel.lina, t:iquele't i

nOlwul, es ouedar

(k

vor

t.ot i com que ningú no

es

p
A

h:tv

tUl

,

e

~l

f,.1enjà. poll

bruixe:ris, sinó peT' art de
un zero

t

I

'arcel.li"'''

cabada.. Fou l)hiv

l'bavi

1

eSQuerra" no l i

s:1

e tJruix

d' obril' la porta d' lm

d

ca9ant rates era

es podia 1m'"'-

om1nat i

de la Casa de

no per

sauell.

ap f'a1conhda contra el pollastre

ortaren la culuo.

•

de Uiqv.el

cada ee tman~ •
gll~

neu

avan't el portal

'haguès .converti t.

liner, d

rbol'ar

lm

un exemplar caps9

pollastre sense fer so-

10
roll i emportar-se' 1 molt lluny del galliner damumt. J.a neu. A _la
Casa de les Bnuixes s'hi Va veure sempre sortir una tira de f'um.
La

gent que sabia que Marcel.11na no s'havia mogut de 08sa, deia

oue aquell t'oc

li proveia el mateix diable en persona. l el diable

no hi 'tenis ert ni part. Tot el mèrit era de les rates les quals
obriren un subterrani dessota la neu :rin 8 al bosc i portaren
nya a 1a Casa. Pe,.ò per la

~t

lle-

del rodal aque 11 t'oc i al tres co-

ses relacionades amb Marce1.1ina era questió de bruixes. l d'aqui
no se la treia a la gent.

Un~ruixa no hi neix bruixa. S'hi toma,

ja que la majoria de les bruixes són solteres. Un es pot casar amb
una dona normal i se li pot tornar bruia, o si volen vost.ès per

a no feJ"-ho tan t'ort "v1ce- bruixa o micro-bruixa. Els casos de brui-

xa total o macro-bmixa encera que es puguin donllr no sovintegen en
excés. De Marce1.1ina se'n digueren de totes, en bé i en mal. Els
Puig, que la trobaren un dia portant a passeig
an~'B,

llur t'ill de cinc

C:l.squet, aquast per haver-se orinat als peus de la vella, es

:reu pipi a les calces sempre més.

El jove Muntaner, el qual llen-

9à uns bolets que li èbnà Marcel.lina, no ha pogut telet'onar mai
més.
qU8

El camàlic Bot'arull, el qual aixecava el pes que volia, diuen

per no haver volgut dir a Uarcel.lina l' hora que era, Va haver

de canviar d'ofici. Ara fa d'ataconador, i si bé porta rellotge, mai
ha POgut:!IlSaber quina hora era. l quan la gent ccmen98 a dir cose

les deixa anar pel br9c gros. Es culpa a la vella dels quatre
l'its que perdé la vidua permanert- Capa11arga per haver-li engegat.
els gossos quan encara :feia v ida amb el primer tm ri t, el trip aire
Joel. Al costat d'aquestes suposades intel"VencioDs malèfiques s'escoltaven també les suposades accions beneficioses: el president de
l'equip de t\ttbol del poble ve! 1 'havia ajudada a portar un feix
de llenya, i, paraules d'ell:

11

- ••• i ella em va dir, "què vols en paga, reiet?"

Jo, en aquell

teUl9s anava. pel món amb una obs.,ssi6, guanyar a l'equip de la Qp1tal. S6n d'aquelles coses que et surten sense pensar, 1, guanyar als

de la capital, vaig dir. El diumenge signent, com se sap, van fer set
gols a domicili al canp1ó provinciaJ.. Ells ens en van t'er un. perquè
el nostre porter de tan"ta estona de no haver de fer res s"havia

&dOl"-

roit recalcat al pal•••
IS

deia també .que el cantador Nen, el qual quan actuava no tenia

~

tre auditori que tres ties sordes de part de mare, per haver torna.t
el bon dia a Mareel.1ina :rou eontract.at per

~

t'er tres representac10nl

al teatre Municipal. El poble en pes hi anà disposat

a d$sdir, però el

N'en t'eu

tUlS

a sentir galls

Marina una escala més alta que els al-

tres tenors, i acabades les t.res t'mcions fou portat.

al poble a

coll dels astorats espect.adors locals•••
Sncara hi lla el cas del cisteller Hermini.

~e

sabé que el n'oi del

cisteller t'ou trobat plorant al bosc per l1arce1.1ina a la. aual donà mitja poma. La vella li pregtmtà què tenia que l'entristia tant,
i que .,ls nois com ell no n' han d'estar mai de tri stos. El peti t
cisteller li digu6 que son pare patia d'ofec, que cada dia s'ofegava més i que s'esperava que d'tm moment a l'altl'9 s'ofegaria del
tot. r~arcel.1ina li donà

lm

xarop recomanant-li que .Q~ t'es pren-

dre a son pare d'amagat sense dir-ne la procedència.• El ci'steller
,

"ermini a la tercera to.ma va quedaT' com nou. Una s8tmrma despÑs
era la feste major i el cist.e1ler Hermini ballava t.otes les sardanes que es tocaren a pla9a, que t'ol'en moltes, amb molt més delit que
la jovenalla del poble.
~tre

els Marcel.lina-si s'explica el cas del pollastre del Mas dels

,vellan~ros~

les

9

Aquell pollastroe eantava sense motiu justificat, i tenia

p:s11ines al

BeU

càrrec del 'tot agraviades. En

tUl

momen t donat,

12

uel1es gallines es' tornaren la ne r de COmplimentosés, i el pollast.re Ja cantava amb fonamen t de causa. Fou un temps que 8a veié
areal.1ina parlar amb les

~a11ines,

la gent. declarava que ultra

les gallines entenia tota mene d'animals, i deixar als péUS del pollastre unes
O

h~rbes amb

'les quals la dona

h~

feia Peppermint.

sigui, que les opinions respecte a la bona o mala bruixeria de
ce1.lina es trobaven dividides. Ja se sap que les coses vm &i-

xi i vostès ho saben bé prou.

Si són de poble, o de

ciutat~

i te-

nen alcalde, càrrec que amb el temps s'ha fet obligatori a ciutats i
a pobles - no se sap què passaria en
hi

~ués

lm

pobl e o una ciutat que no

alcalde -, vostès en diran bé i uns altres en diran mal.•

l qui diu alcalde, vol dir senyores guapes, botiguers, pint""s, den-

t.istes o manobres. Tots t.indran partidaris i detractors, llevat
dels governs que en sol d 1r mal tothom., QUan anava algun foraster
al poblet. que es divisava dels dominis de 1& vella:

- Ui, no hi ha pps res per espier acl ••• el Passeig d8l Mol!, la porta de l'església, la pitrera de la senyora notària i pari de comptaro
A

les tres coses dignes de contemplar, els que havien rebut bene-

t'iois o perjudicis de la vella, hi at'egi.en, després de la pitrera
de la senyora notària,' la bruixa Marcel.lina.
ls beneficiats de la vella deixaven alguna vegada una olla de cam
guardada en greix ·davant la porta de la Casa, i els perjudicats, o
que s'ho pensaven pe.r un excés de frares a les t'aves,

pe:r'dut ()

'lm S

herèn cia d8 peraula"

apedre~aven

tm

casament

de lluny el j a atro-

pellat t.elil1at de la Casa el qual no tenia culpa de res. En tula d'aquelles pedregades,. el gat Miquelet, no fent cap cas dels mots de
areal.1ina que li. deia que els deixés estar que eren hOmes, sort!
de la Casa amb uns marramaus fenomenals i arribant a la cara d' alapedregador. Aquests tornaren al poblet dient que la bruixa te-
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nia al seu seEí1ei un diable en forma de gat. vaire de grans pr0I>.Ol'cions ••• Com que després de l'actuació de Miquelet passà una setmana

de llamps i trons, la gent s'esverà i passà moi t temps sense aco
ta:r-se en bé

° en

mal 8 la Casa de les BruiX&s.

Aquella nit Marce1.lina¡ vora el foc, contava coses a UiqueJ.et i

a les rates. Els deia que ella havia après de la vella Bonagal ta
les propietats de moltes herbes que bavi-en servit per a treure mol ta

mals a la gent que hi creia ••• Si s'espera

\ID

s'hi ha de creure amb aquest quelcom. Prend8e

benefici de quelcom
tm

xarop contra la tos

no creient amb els beneficis del ¡xarop és pe.rdre el temps.
...

No creUM

a algú que us deu diners quan diu que us els tornarà, és un disbarat,
segur que no cobraran. S'hi ha de creure amb les coses. Si vostès
estan ma1a1ts i ban de fer servir' el metge, abans que t.o't han d'estar segurs que el metge els guarirà. Si reben el metge amb mala

Ca-

ra, amb re'tels i desconfiats, val més que en lloc d'anar a buscar el
f

metge vagin

<i

busoar

\D1

astrònom, un esmolet o el president d'ma

cooperativa. Molts ln:t'or'ttmis venen de la poca cont'ian98 que s'ha
tingut amb els semblant-s. Hi ha metge que ha guarit

lm

malalt nomé

de p08~n-li ls mà al :r.ront. Sl aquell malal.t no hagués estat segu r

que el metge el posaria bó, si no hagués estat disposat a deixarse guarir, ja n'hl podria posar de coses al t"ront el metge,! I qui
diu tenir fe amb els metges, vol dir "tenir-la en al tres elements..

Per què no s' ha de tenir conf'ianp
si ella se n'adona serà

amb la senyora?

No veuen que

la primera que dirà que si no se li té con-

fi an 9a quin mèrit val no donar lloe a què se n'hi tingui?
8l.guna vegada deuen haver festejat, no?

Vostès

Ara no és pas obligació, Ja

se sap, però hi havia un temps, bo o dolent, que sepse t'estelg no hi
havia casori. Per a eaS8r-se s'haVia de festejar.

això.

si, sl,

El festeig era Utla mena d' assignatura, tm sssaig,

anaVa aix1
lm

at'1na-

14
ment abans del concert, un entrenament abans d'un combat de boxa o
de la 'Tra.vessia del Port ••• Dones si vostès han festej at. per què s'ha
de

~er

dir a la festejada que ens estima? No ens ho podem creure sen-

se que ens ho digui?

l per què aquesta mania de voiar saber si ha

festejat abans, amb qui i quina
mena de festeig
teienl I, ,per acabal"
.
.
.
d'espatllar les coses, hi ha festejador que al ~unt. de tot pl~gat
prègunt.a si encara festeja.!

·QuIna com-iança

volen que tingui una

festejadora si observa aquesta manea de con f.1an9a?
e,.ò tomem a la reunió vora del t'oc de !.(areel.lina, Miquelet i rates. Aquella nit Marcel.1ina deixà de contar els contes normals al
seu reduit però constant auditori, i senti una necessitat flsica da
parlar d'ella de la qual cosa m.i en parlava als seus oients. Sentia
que aquella nit era una nit especial,. una nit que.hi havia quelcom
invisible que s'acostava a la Casa. Aquella nit Marcel.lina es posà
a parlar d'ella com si algÚ més que liiqaelet i les rates 1'haguéssin
de sentir. Possiblement aquella nit acabaria cantant alguna de les
òperes del seu repertori ja que !.tarcel.lina, malgr.at passar de l'edat podia, de tant en tant, cantar amb la veu cr1stal.l1na de temps
endarrerG•••
- ••• s1 jo em dic Marcel.lina

l~ariner

feia dotze d'tma familia Que

vi8qu~

i Mariner, i era la germana que
m~s temp~..

com pogué temps i

A

casa es menjava poc i malament. Aquest ull apagat me'l feu un germà
qualsevol dels alt.res onze, disputant-nos un crostó de pa.
.no era pas el pa sol que hi faltava, hi :t'altava tot.

~tl'e

A casa
altres co-

ses l'oba. Dels dotze germans només en podien sortir al carrer,
tita, tres. l encara eren uns vestits d'una sola

pe~a

"8

s-

t:IIlb dos fo-

rats al nord pels ora908 i altres dos al sud per les cames. Que com
viv1em1 Sovint com els

~ais,

d'herbes..

Davegades els tres que sor-

tien a1 carrer portaven alguna cosa, regal.ada o no. Si venien amb

I

ñi~~rs

-el pare

se'n t'eia càrrec.

1

15

tot allò era molt trist i ho

~=' r-~

,-

16

r'

per a ell, el cuidaria, tindria /sempre un plat a taula, més ple o
"

més buit, però

"

que mai li donaria cap diner dels que jo poit-gués

portar :t'ent t'eines oer les cases ••• Passarem un

ps sense massa

dit'icultats, però el pare bevia a crèdit'. A la botiga mai ens aV
niem amb els compt.es. se'm deia oue 81 pare hi anava a conmrar material de cuina que jo ja el pagaria. Ja en portava de coses a casa,
!Jo)
però ¡les que em deien 8. la bot.igoa. Primer Va començar, a la botiga
venien vi, sabeu?, dedicant a beure

lm

deu per cent de la compra

que havia de t'er. Com que les compres eren modestes aquell deu per
cant no era molta.

00118,

però

8

mida que el cost de la vida pujà,

pujà també aquell percentatge arribant al cinquanta per cent.

ixò vol dir que la meitat

si,

de l'import de les compres era vi que

es bevia el pare ••• sl, si, aqu1 vaig dir prou. Vaig donar ordre

a la

boti~

que al pare, ni amb diners n1 sense li vengu6s81n rea,

ue les CORID!'es les faria .io. Davant la negativa de la botiRa a
donar-li vi a crèdit, per tal de seguir "bevent, que ès una cosa que
ea homes no se'n poder. estar sobritot si hal tingut llassa criatures o creuen que el vi

Va

bé per a la salut., 1 'home ho provà tot.

eniem un petit hort entre casa 'i la caITetera que mai es treballà
~ia

que el

"81"8

deia que havSlt t'et dotze cria"tures j a ho tenia tot

fet, i eomen9à a treballar-lo. :Rs venia les coses que collia a meita.t. de preu per t.al de seguir bevent. Allò provocà

W1a

baixa de preu~

al mercat, i algÚ que ho hi estava d'acord, una nit agredl al pare
tb

.

una mitja plena de sorra la qual

COS8

el deixà baldat i sen

recordar-se de res. Quan estigué millor de la sorrada tengué més aed
que mai i pensant que el treballar ara una mala cosa s' ~untà al

gremi ,dels demanadors de caritat.

Comen~à

a passar alguna nit fora

e case. Pevia anar begut i no .,., l1a que jo l'hi veiés. M6s tard
ja hi passà més nits fora de easa. Si Jo li deia quelcom em responie

17
que anava a buscar feina pel món i dom que el món era molt gran per·

això alguna vegada t.rigava a tornar.

:i: mireu com s6rtn 18e coses.,

el pare es Va tomar a casar. Quan anava a mig beure era h
pagUis el pare. Ui!

l va t'er decidir una dona a èasar-a'hi,

una

dona que jurava que havien nascut 1'm p'er l'ütra ja que tenia tanta

a~ee16

a beure com el oo-autor deIa meus dies. Ea van mstal.lar

a caS8 i tots dos sortien a deu1anar caritat, en

re~itat

a demanar

per vi. De primal', 91s dissabtes, sl la :recapta haVia anl11t

~

:feien

unee fortes celebrades. A casa semblava :Or sta tmjor. Després la festa ja :fou els dijous ja que ells deien que
olt a arribar i només

D

na veu 1 la segona dona

~l~

dissabtes trigaven

'hi havia un cada setmana. El pare tenia bo-

feia el segon. Ells cantaven

i relen

1

jo plorava sent,int-los i veient-los. Amb la nova dona del pare no
vam

lli~r,

:1 quan van teni!" el teroer f'il1 i vaig sentir que deien

que volien anar per dotze, em vaig annar de valor i vaig dir que j

'ho farien.
Jo llavors ja ana.va per dona, però el patir passat el portava a 1
cara i semblava més gran que del compte. Després aquest ull desn

tat que porto hi havia dies. que mirava méa oontra el govem que mai.

sl,

d'ml uil que no és eom els altres se'n diu que mira cont.ra el

govern. Es clar que hi ha molta gent que mi ra oontra el govem sen
tenir cap det'ecte als ulls, però això ja és política i jo mai m'b

vist

fIl1

lit.ica!

cor de :t"el"-ne. Alt.re8 maldecaps tenia que

posa~me

a f'er po-

El meu asp&ote, donc8, es veu que no era propiai a donar-m

l

facilitats. 't!:m vaig oferir per a <:minera, per a rentar plats, roba,
culets de criatura, dient que hi ten! a molta pràctica••• però quan

iraven ja em deien que no abans de demanar res.

Vaig voltar

masos 1 pobleta 1 sempre 8tnb resultat.s negatius. AlgÚ em donava una
llesca de pa. Hauria d'acabar fent-net

t.m

ofici d'allò? S1 no hi ha-

18

via altre remei ho hauria de fer. Il no hi hagU' més remei ••• Devega-des em feia una almoinà tma nena de pocs anys, ;l el ~ veure-la ei· cor
se me n'hi ana.va. Tota la vida bavia sospirat per a tenir-ne una de

va. L'obsessió de tenir una noia meva em va comenc;ar a atacar
per 'tots costats.
d'1ma passió.

Llavors em vaig donar compte del poderós infiuix

La mateixa passió que el p:tre ten.is per beure, Jo l'ex-

pe,rimentava per tenir una.noia meva. La somniava de nits, la veia de
dies pels camins que transitava •••No, a casa la única noi
altres onze eren bailetots 1 ploraners. Recordo el primer temps que
quan

l.8

-mare ~nt.ava per a t'er-ne d'ormir algun, els altres es des-

pertaven 1 allò A era

lm

plorar etern. Doncs com u~. deia, quan veia

tUla noia, i si podia se'l" amb cabells rossos, passava dies que no me
la podia treure del

que vaig t'T"Uee""

c~.

~r.l Va

l Un dia, un dia que en una de les cases

ob]'"ir una noia igual que la que Jo

somniava,

i somrient-me malgrat aquest ull que porto••• ja ho sé Miquelet que

a tu no et preocupa aqnest ull ni a vosaltres tanpoc fi11es meves,
va succeir aue1com

Vaig allargar la mà

iUlDensat.

"hi va agafar. Un tremolor mai no sentit em

Va

a la noia i ell

agafar tota jo. Vaig

:t'er tUl8S passes provant i la noia em Va seguir. Jo no ho sé si m
l'hagués emportada o no. En aquell moment volia tenir-la tma estona
Ib mi, potser no volia res méa que això, però algú va sortir de la
sa i qui sap què es
tures.

Ui, no us h:(.

Va

pensar••• sl, m'agafaren per

VO]gUéU

r~tora

de cria-

trobar mai en coses sixte Jo ja deia

que només la volia portar a passeig a n'aquella noia, P"ò ningú no
va creure. Un senyor que
bre molt

RrOS

ii'

deien fiscal, va comen,ar a mirar

lm

lli-

en el qual es veu que hi ban totes les coses mal fetes

que es poden t'er, i va trobar que jo n 'h~i.via t'et una que, és clar,
figurava en aquell. llibràs.

l

~ia

no hi va haver res a ter. A Vora

eu hi havia un altre senyor que en diuen advooat. de:rensor i quin o-

20

"

una mena de somriure que l'afavoreix molt. i que mai s'ha vist cap
:fiscaJ. que el tingu6s ••• l el. senyor defensor

va dir al senyor :fis-

cal, donca, que tenia la cara que tema de resultes de udr 81'-8e ma-

'r

lament tSltes ve~des 8 la gent 8Otm~sa a procés.

sl que li va con-

testar el senyor t'iscal. Va dir que si ell en lloc de declarar culpable s als acusats el.s declarés innoscente sobrarien els judicis. l
,

,

també va dir que si mai ell ea trobés en el bane dels acusats l i

agradaria que fea de :fiscal l' advoeat defensor si sempre anaVa a :f,

se les varen teni r fiscal
830m
lm

i defensor pe rquè

Ci'-

volia seJ" el darrer de dir, :fins que el senyor jutge ,que és

senyor que quan entre a la sala tothom s' ba de posar dret, Va

dir als dos discutido'ra que es :feia tard i si es recordaven que a
qui s'havia de jutjar era a mi ••• si, m' agaf'aren,•• I no hi estava ma-

lament a la presó després del temps passat vivint com vivia. Et donen man.jsr tots els dies. l bo. Jo estava tan acostumada. a menjar poe

i malamp.nt que el que em donaven

que diuen que són uns menjars

8

la casa em semblava menjar

d'~otel

que nemés els poden menjar gent muda-

da. A n'aquella presó, era una presó de dones soles en la qual no
s'hi podia festejar, hi havia de t.ot. Gent que havia fet coses i
e~tra

hagués

que el senyor fiscal ho havia dit'. Mai m'hagués pensat que hi
b~t

tantea dones que

h~éssin

fet coses de les que no agra-

den al senyor fiscal ••• estafadores, occidores,

llad~as,

:fug1dor98

de casa, aconductades a les a,.ogues, violadores••.• Algunes fumaven

corn homenots .1 tenien unes conversesl
tr.ateix bra~

No totes eren tallades
del
.

però. N"b! havia una, la senyora Silvana/a la qual fins

1 vestit d'empresonada

11 estaba bé.

si,

a les presona, 8i són can

han de ser, et vesteixen, ja ho crec. Per això hi ha tanta gentq¡ es
vau, que fa coses per anar-hi. Doncs a la senyora SiJ.vana la respectava tothom.

Gra

s alt

ue J<', tenia tots dos ulls bons i un po-
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tm

tot88.

moure's di:ferent.

an ella

passava~ b

l'hora

d'estirar les canes al pati, les rotllanes de primeres :figur,e¡9 d81-

xaven per un mOlllent de contar-

con te s verds ••• t:l1.,. contes de po-

ca roba ••• ja ho sanem que snya

darrera no en po!'ta'"tla ningú ••• si,

U:1quelet,però vosaltres camineu sllars;tat.s i
cosa és

molt diferent ••• Totes teniem un n'

diana Guan ens hl. e~8v

ls home

o, però :fins els guar-

saber si hi el"

pel'"

drets i la

totes,

n'ella,

8

que terda el nÚTr..l8rO 382 là cridaven per senyora SiJ.vana. Que

..

que era a l

per

QUS1 s'en

l'

tot ho sabràs.

tra a l'establiment .totaeguit

sap si 1" entrat és nou o un di I)-

pesar habitual.

A

mi de moment tot em queia al damunt. Es clar que

tenia el menjar 8lJSegurat, però estava molt espantada. De primer antuvi em pensava que totes aquelles dones eren a .1a presó per a vol..;>~er-s'

oI"tatJ criatures ..

F~a,

la senyora Silvana,ho

Va

veure

tada i no sols em va ajudar sinó qUi

a l'instant que jo

es convertí. amb la meva

~J.I.~,

la lÍnica que he tingut. en aque.t.a

vida.

- Acf - em va di!' -, mira amb qui et fas. A les presons s "hi apre-

,

nen tota mena de coses llevat de les bones. D' altra part no les pots
tria!' massa les amistats pel"què quan s ' agafa a algú per alguna Ci
sa se l ' agaI'a. N'o te les creguis a 198 que et diuen oue no han t'et
.. eA. Totes n ' .alguna. Ara, n'hi ha que han :ret tma 801a ma-

lif'eta i d'alt
,

qué n'han perdut el compt.e de les que han fet.Ja

com un ofici que

8' haurien

de posar al carnet d) i dentit.at. Tu

per què hi ets ac1.1 lSts de la vida?
~

!llEt 'Vol dir,
~

n Doque8 coses puc

nvoY'a? - qn8 li vaig dir jo -.

jo amb aquest ull •••

- Ja veig que no.

a robat, has apunyalat algú,.

A cada preglmta jo anaVa :fent que no amb el èsp.

o.
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- T'bar1 trobat. drogues, armes, papers separatistes, et. :feies a:nb
gun cabdill revolucionari, has tirat bombes, deies mal del govern

en púbJ.ic••• Doncs per què dimoni hi ets ac!?
-

A

~eia,

mi la cosa que em

món és tenir una nena,

tma

que em t'a encara més il.lusió d'aquest

neDa tota per a mi ••• i un dia que em vaig

trobar una que em mirà somrient i la volia portar
em van dir que

lID8

mica a passeig

me la volia endur, i ja ho veu.•• Ara, ac! menJ.o,

que no menjava tots els dies, m'han donat roba i almenys per a mi
que dttb1 •••Miquelet, ja ho sé que això no ho havia d'haver dit però
jo llaVors era molt jove, sola, amb un ull entelat i passava més die
dejunant que menjant. l pEl' a menjar 1 vestir de franc havies d'haver

~et

alguna d'aquelles coses

Que

em demanava si havia

nyora Silvans ••• si, home que t'ho diré què

~8t

la se-

va fer, no siguis pesat!

'ira elles can no diuen res. Escolten i prou que és el què s'ha de
:fer ouen algú explica alguna cosa••• Si t'ho veig amb el posat que
tàs impacientJ

la senyora Silvana, doncs, em deia:

- Aci t'hi haR de mirar amb Qui

~t

f'as.

La cosa que plau més a les

agaf'ades/ de sempre/ és ensinistrar a les nou entrades, sobretot quan
són joves com tu. Ac! les preparen, segons elles, per a guanyar-se
la vida al carrer. l si les joves es passen massa temps escoltant-le
acaben creient-se-les. Tu et pregtmtaràs què
hi ha c1ass8s, fins

hi t'aig jo acl. Encara

a les presons. Jo no em puc fer amb una carte-

.l'iata, una provocadora. d' auorts, tma borratxa impenitant o 'una alcavota. Hi ha acte s que la llei no admet que en lloc de castigar-se
s'haurien de premiar. Les lleis s'haurien de revisar de tant en tant.
Ens

mOVem

tot dur.

amb lleis

de auan encara

les dones portaven mirinyac a

Relliscar un cop sense saber que es rellisca no és la ma-

teixa cosa que relliscar a dretes.

~ap8

què vull dir relliscar, no?

Ja veig que seria una llàstima que aquestes que, és passen el dia
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rient escandalosament

t'8ga~ess1n

pel seu compte.

Tu no has feste-

jat mai? Tampoc, vaj a. Les relliscades són eulpa dels

UB

stres.

sl,

també em Va estranyar a mi, Miquelet, però ho deia la senyora Silvana! ••• Que no has anat mai a estudi?
pa als mestres, però la tenen.

~lls,

Així. tu no pots donar la cula estudi, haurien de tenir l'o-

bligació d'il.luatrar a la mainada de quina cosa és el festejar i
de le!5 diverses maneres de festejar que hi han. Si et diuen que menjar fruita verda és dolent, també t'han de dir que hi ha festeIgs
.ue

.

t'sn mal. Si et diuen el f\mcionament dels ulls, dels queixals,

del cor, dels pulmons i del llombrIg01, no s'han d'aturar a la part
central del ventre. Han de seguir explicant les
\

carac~risttques

d'alt.res elements veins del llombrigol. D'aquestes 11i9Ons

depen

que no hi hagin relliscades. Si n'hi han ja no són relliscades. Ja
its consens ••• S!, consens és una cosa que ara s'ha posat de moda quan
lea coses van malament. "8s la pedra f'ilosof'al política••• l pensa
que tant. en la relliscada com en el consens qui passa els maldecaps
som nosaltres. Els homes no rellisquen mai.

sl, això ho

han posat

eix! i no hi ha qui ho tregui. Si mai festeges
i arriba un moment
,
,

"

que el xicot et diu: "No tinguis por••• " malfia-te'n. Tinguen de
por. Si te'l creus i els deixes manar comen98ràs rient i acabaràs
plorant. l amb plors hi ha coses que per més llàgrimes que vessis
no les podràs arreglar.

Jo també he :fet coses contra la llei. Els

dies de visita veuràs oue els que
tada.

si,

e~

venen

l'i

vetn"e son gent embarre-

als rics devegades també ens aga:f'en. De tota manera, a les

presons, com al

C8~rer,

hi ha més pobres que rics. No, no els fis-

cals envesteixen a tothom. Potser quan acusen a un 'ric no ctrden tant
com quan ho fan a un portador de calces de vellut, parò aquell lli;

bre qte tenen no parla de si les penes són distintes per
per tm pobre que hagin t'et les mateixes coses.

tUl

ric que
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Alguns delietes

estan tant a la mà dels l'ics com a la dels PO:-

bres: matar, pegar a la dona, dir mal. de 1- govern, molestar veins,
no

pa~r

fer:

lletres- •• ara n'hi ha d'altres que els pobres no poden

òeixar diners a gran interès, comprar vots, fel" ministres,

tancar :fàbriques, desheretar••• Jo,

dones~

'tinc visit.es de gent

'Am_

barretada. A ea sa hi ha hagut sempre cr:l.at.s enga1.ònats, cu1neres i
criades. l jo vaig tenir professors, un de ciènci.s amb levita, barba i coll planxat, i

tul

de cant amb xalira i cabells estarrufat.s•••

o et belluguis més, Uiquelet, que em t'as posar nerviosa. Ja ho
bru tot., home••• A v1nt anys Jo, a més de fer goig de debó, podia
donar conferències de qui fou Hènry .8eyle, conegut per S'tendhal, delectar tm auditori tocant les Rapsòdies de Liszt o cantant la Bohème.

l!iS

ela,., tu

8.0U8 stes

coses no les deus saber.

Stendhal era un

novel.llata :francès que feu un gran llibre llegint en un diari el
crim d'un seminarista, les RapsÒdies del senyor L1azt són unes toca-

de.a de piano que gairebé es toquen to.tes
és tUla òpera de l'italià
ò~ares••• Mique1et,

l8S

tecles, i La Bohè

'uec:lni que es can&6t!rà

sempre que es cant

no siguis punsuny, home" tingues paciència que Jo

vaig haver de passar molt temps

Bo

la presó per a saber qui era el

¡nyor stendhal, que el senyor L1a-zt era un hongarè s que ea passà
tnitj~

vida al pieno i que el senyor Puc(!ini era l'autor de La Bohè-

me, de Manon, de Tosca, Madame Buttert'ly i Turandot.. Tu també pot.ser
hi baguéssis estat a gust a la pr-es6 si hi hsguéssis après coses que

no sabies. QUe ho sabies t.u, aban.s d'aquesta nit qui eren Stendhal,
Liast i Puceini? l done s, home!

I

ones jo, segui di ~t. ella, la senyora Silvana, a vint anys podi
donar enveja a moltes noies conegudes. A casa s'h! organit.zaven
balls, retmions culturalts, polítiques ••• es convertl en el centre d

reunió de la coma~ca. Molts deien que el motiu principal d'aquelles
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reunions era jo. l jo ,tinguent per aliats dels meus vint anys a
n'aquells tres ciut.adans extraordinarls, m'hin trobava b6. Però els·
homes, que fins ara són éls que porten el món, devegades passep temporades fatals i no el porten com l' han de portar. l de mi, feien
és cas de sentir-me parlar de Molière, tocar a

Moz~

i cantar a

Verdi, que dels meus vint anys. Fins que els, meus vint anys es van
rebel. lar.

A

tu dius que una noia de 'cabells rinxolats et tenia, et

-té el eo,. robat. Tsnb' me li tenia a mi. Ara., jo aquesta noia som-

niada no la podia pas tenir si la gent no veia en, mi altra cosa que
genis mus{caJ.s 1 llteraris. l all.ò. s'anaVa
allargant,
fins que el
.
.
meus vint anys em. van aconsellal:' envestir mon pare i planteja1'-li
la questió d'un casori. 1!D va dir que ell ja hi havia pensat algu\

na veR'aC1a amD el meuc8aor1, però que com que el.l no l:'endevinà ja

que la meva mare pdl" questions fisiològiques de mal entendre tot t'ou.

,

casar-se com venir sorda - hi ha matrimonis que a una la fan generala
princesa o notària, a la meva mare el seu la Va fer sorda -, retardava tot.. el què podia

p8~1ar del

meu.de casori ja que si retirava la

mare qui sap què em podia passar al casar-me,.. &n Va 4ir que Jo era

de les primeres que sabia la e.osa dif'icilque

oro,

i .encara, em deia el pare"

e:r~

conviure amb un

segons quines coses no les hi has

de demanar.. Es molt trist haver de fel!."

per la Ube" o que no enten ni l'ma ni

vida amb un que en ten la lla"
l'~ltra.

Quan a casa hi ha-

vien forasters les ccmtestes d. la mare ens. tenien"sempre amb l'ai·
a~

cor. Si 11 preguntaven quina perruquera l'bavia pentinada tan bé,

lla solia contestar que ara ja teniem sis minyones o que la tia
Carolina era la única de la t'amil1a que era d' e~que l'ra perquè havia
t.ingut un eotxer que n'era molt i que se SSpifi. de memòria els noms
de tots els portaveus 8squerrist8s del paia. Aquell cotxer, deia
la mevà mare, 4.,....¿ sabia tots els gustos. Ja no en corren de cotxers
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com aque11.

El pare, a la t'i, davant 18 insistència dels meua vint

::ls, em, cercà marit. Llavors ,e1s na rita ,te'ls cercaven e¡s p~es.

Si ho endevinaven tot anava bé. Escolli a un dels entrants a casa co..,.
negut. de molt temps, de massa temps es va veure,

b~ró

de bones lle-

tres, de bona música, de bon a barba i de bona edat. A mi ja em v
,mblaor que l'escollit pel pare . tenia molt de tot, aolr etot d'edat,

però él pare ho volia. La nit de nuvis, tampoc saps què és? Mira,

, s la prlme'ra part de tots els matrimonis, que es t'an. t..b matrimoni
enae nit de nuvis és

lm

matrimoni perdut. I, si potser s' ha de :rer

sense testimonis. No é. que sigui res de l'altre món ja 'l.ue és. del
domini tmlversal i en tenen coneixemEmt. peixos i perdi\8, elefant
/'

i cuques de llum,. pollastres 1

sargantanes •. Es a dir que si no hi

haguéssin nit de· nuvis entre els humans res no sabriem de banquers
i telefonistes, marquesos' i, minyona e, sabaters t mariscals

segueixes?

dràs.

La

Es igual, un dia o altre t'hi pots trobar i

nit de nuvis, la meva nit de nuvis, el

~uV1

d~

camp.

~o

enten-

que em, trià

1 pa!'e me la t'eu passar tocant a quatre mans gairebé tot Lis.t. Aquell home, el meu nuvi, passava tot el dia ocupat, nom's

tenia.~es

nits lliures i les
nits
era quan podia dedicar-se a 1a seVa, segons
\
.
.
va dir única passió: la música. Quan jo li deia deia, les nits de

concert: "Això ja ho hem tocat n , portava compositors nou~: Palestr1-

na, C!¡>in, A1'bèniz••• s1 tot això són músi es i. d'altres q':le me'n callo que el meu home efn teia

to~ar

cada nit t'ins que la son ens ven-

cia i anàvem al llita dormi r. Les vegades que entre compàs i compàs
exclanava': "Això és Viurel". I, tiAra tocarem Bach!" QUè n'havia de
:t'er jo d'un home. com aquell?

~

vaig queixar amb el pare. Li vaig

dir que tant per tant hauria preferit un mar!tsoro que un melòman co
aquell. Em va prometre que parlaria amb el meu home. l h:l

Va

parlar.

Z7
- senyor - 11 Va dir el meu home -, jo em vaig
enamorar. de- la. . sav,
.
, .
t'illa sentint-li tocar un noct.urn de Liszt. Tota +a vida anava en-

da!"rera de casar-me amb una dona tocada per les semifuses. Vaig
deixar passar tres o quatre oportunitats bonissime s perquè les
noies no havien posat mai les

m~s

a cap piano. Arat quan vos" em

Va plantejar el cas de la seVa filla "Aquesta. no me la deixo perdre eneara que hagi de pagar!" vaig pensar. Avui si ens vol venir

sentir
Dvorak.

toea~, can sempre a
semi!'

quatre mans t el 1'amós concert de

'lU9 ai Vi ens el farà

repetir. El pare es donà. La

que no em vaig donar veig ser jo. On seria aquella noia ant> la qual
1'eia temps somniava si el meu home passava el dia fora de casa i
(

a les nits haviem de fer música?

matrimoni musical a hores,

~rat

Allò no podia du rar 1 no durà. Un
n'hi ha de tot.s

d~

matrimonis, de

conveniència, de negoci, t.ristos, alegres, excursionistes, però són
matrimonis que ho fan seguir tot. Ara, un matrimoni exclusivament
Ib la eIau de

801 al

dav81t •••I El pare no va voler que 1'os una

casada separada de l'balle a casa mateix 1 em t'eu anar al domieili
d'lms parents .. Els parents, als quals vaig exp1iear en

detal;t~ ~~

me-

va situació, resultaren uns bons parents. La frontera era a prop
i, a l'altre costat per a casaJ'-se només era. necessari que se'n

tinwéssin ganes. Un marit? !fo va costar gaire de trobal'-n8
bretot quan va saber que per la meva part.
d& diners.

~l 8e~on ma~it e8

seri~. un

so-

Wl

matrimoni llarg

deia Dimes. "Només tma cosa, Dimes" 11

vaig dir. "T' agrada Strav:f.nak;y?tI. "~i és?tI conte.stà Dimes. "En_

tesos!" 11 vaig dir. Allò va ser una n1t de nuvis i allò Va ser
una 11tUls de mel, gairebé dues en van ser de llure s de mel. Però

1. temDa passava i la noia no venia. Vaig e sp e,..ar un

t:re any, i un tercer. Res. Nova visita als parents

any, i un 81-

prot~ctors,

To-

tal que a la frontera, això 81 donant quat're domicilis distints em
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van casar diverses vegades, més, pel que' jo n'esperava dels matrimonis, com si no m'hagués casat cap cop.
rit simoàtic, molt, però

El tercer marit era un ma-

tenia la gran mania d'explicar acudits a

totes" hores fins en les més delieades. De graciós n'era, això
riur~

e,..ò ", hi ha coses que no són pe'" a
resultats que ban de donar.

sl,

i si es riu no donen els

"81 quart, el qual com tots fou exami-

nat de música abans del casori, tampoc va donar resuJ.tat. A mi em
semblava que el veia espantadís, com si es donés vergonya de fer
de marit. .••
"-

'Però~

lf _

Què vols que ·Jet digui, si •••

"- PArò

Muriseot, home, que estàs espantat?"

per què?

\

/
It _

n

Tï:t vaiR' tan

~"')

a que l'espant no

passa ni quan m' hau·

de

passar. , . l f
1 cinquè, l'últim, fou un marit especial~ Era polítiC, activitat

que jo, amb l'afany de tenir
t'er prou cabal i \IDa

8

aquella noia que volla, no en vaig

'hi ha de mirar quan es casa si ho :ra amb un

home tocat per la politica ••• Potser alguna de vostès s'hi ha casat
amb

1m politic i li ha donat bons resultats. Hi ha politics de se-

gons quina mà que

VB1'l

pel món carregats de mainada, però l'home de

la senyora Silvana es veu oue era

tUl

polític que estava més per la

politica que per altres coses. La politica ha passat de ciència
art. i en poden fer tan't els que guanyen com

e~8

a

que perden. ,li"lins hi

han els que :ran la po1itica de no fer politica. El pos81'--s'hi l'art
pel mig l'ha

comp~icada

méa la política ja que ara n'hi ha de tota

ena i de les mAnes que n'hi haurà. S'ha passat de la politica clàssica a la impressionista, de la romMtica a la subjectiva, de la
rocoe6 a la cubista, i ara Ja hi ha po1itiques abstractes, surrea-

listes, vanguardistes 1

fUtu~istes.

N'hi ha per a triar de pol!ti-
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ques, i vostès poden trobar molts bOllS exemplars en tots ela
Tots es presenten bé' ara siguin del partit que

Campe..

siguin. PEr l'aspec-

te, v"Ostès les senyores ho saben millor que ningú, no se sap si al
darrera d'aquell home que tenen al davant hi· ha gent de la rabassa
mort.a, propietaris, banquers, contrabandistes, gitanos, gent a
nal o p:ent de novenes. Es clar que tot.s poden

a~r

Jo~

uns' bonlssims ma-

rits, però ai'xò Ja depen de vostès a l'hora de dir que s1. Ja ·se
sap que és

una cosa que dóna to passejar-se amb un marit de bon

presència,. però és aconsellable, si s'han decidi ~ per un marit politic mirar de quin partit és i quina càrrec hi té.

Han de pensar

que els parti ta que manen, cada quatre anys poden deixar de manar i
que tmmarit,f'ii1s 'ara,durava tota la vida. Però

hi ha solucions

per a tot. U1a, és que cada quatre anys el marit 88'ls :t'ad. del
que manen-.

Si està m's enamQrat de vostès que de la politie,a, l

eosa no presenta confli<:te. Ara, si n'està mis de la poli1.ica
de vostè, malmmnt. El seu home serà un pol~tic,
,

I?erò no

-

lm

qUI

marit.

l vostès' han de procurar .que primer sigui mar!t que asp al. t~a cosa,
i

això sl que està enterament a les seves mans, llevat, llevat qu,

vostès siguin dei

matei~

partit que el marit. La cosa fatal es qUi

vostès siguin d'un costat i el mar! t de l'altre. Això no tf, adob.
i vostès s6n 'polítiques, vist que awi to'tè el politics- són de' ba-

na presència, esculUn un marit del seu propi partit 1 llavors tindran

lm

ma'trimoni senSe obstacles. Tanb6 hi ha matrimonis que es

Ò'

senvol\.."Pen bé sens& que ni mS:r'it ni muller siguin polltics. No és
pas obligació eeser-ne. S1 tenen ami stats amb

algun anarquista l' hi

pl"eguntin, ja ho veuran •••

Jo, don-es dèia la senyora Silvans, vaig tenir amb el cinQuè marit
cinquè

deaengal1Y'~-

l estava tan decebuda de la manca de noia qu

un dia em va escapar de dir-li: "IgI1éll que els

altres quatrel". Q1l!t

\
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vaig hav-er dit!

En. feu una q8st1ó politica

del seu matrimoni, i no

va psrarfin& que deacobr1 lea quat.re llicències a la :f":rontera. Fou

primer politic, que marit.. l em va dir qUe ara veia clar el seeret.
d'aaueJ.la continuada sobrealimentació i aquells 8xtj!aordinaris d
~lon8,

els bullons s6n

OU8

amb ea:r'e, i cuell portar-li 9anorzar

al llit •• '.Fou ell qui va presenter les quatre llicències ~s qu
antics marits ••• l se'm condemnà. per adu.l.teri i abàndonameIt. de

tre

domicili •••Estàs satisfet, Miquelet?

Es 'clar que vai$<! sortir Ge 1

presó, home; 'si no ja no seria ec!. -ibI va anar moJ.t bé aouella
'pora:1a, La senyora Silvans em Va ensenyar solfeig,
t~s,

:r.Uo8of'1~

i

cant. ~.A casa hi havia un tribtmal examinador 1 vaig obtenir

notes briilantfssimes. Quan vaig sortir sabia sl nom i le's obres d
olts TnÚsics t'amoBos, els' estils literaris de va7'is paisos, i

hi

vaig aprendre sis ò'Peres ••• Vaig ap:rendre d'escriure, de 119g1 r i d

resen'ta!'-me en soo1etat.
que quan em tocava

sort1~

s1, e16

meus enys em va costar. Per

~~t,

vaig demanar prórroga. Vaig dir al dire<>-

tor de la presó que era una pena que per una ques'ti6 de setmanes
no l>oguèS aeaba:r el batx11lerst superior, i que si l'estat m'havi
mantingut
f'ami~ia

de

1mS

~a

anys no 11 vindria d'Unes setmanes mis o menys. La
senyora Silvana ja us he <Ut que era una :familia molt

in:nuent eneara oue tingués tme. filla. empresonada, i ho 'Va arregl~r

b el dï.rict.or que era un bon direotor. La senY01'"a Silvwa no m'ho
V1;\

dir mai,· però jo vaig sabel' que a casa seVa pagaven la meVa dia-

pesa rina que .vaig acabar la darrera assignatu!'a.
m~s
8

Ella

Va s~rtir

aViat que jo. M{,s tard vaig saber que haVia. marxat a Amèrioa

veure si' hi !>Odia tenir aquella noia que tant desitjava. Ui,

rica, jo abans en sabia tant poques coses com tu. AmÈtrica és molt

lluny, hi ha la mar pel mig i s6n una gent. que tenen les cases més
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altes del món i pa~len l'anglès

a la seva manera.

parla tothom igual, home. Els homes, vUll dir, eh?

Es cl~ ~ue no

Els vostres ma-

rramaue són els mateixos ac! que a Austra1ia o a FinlatXiia, i els
rossinyols canten les mateixes cançons aci que
uè

no parlem igual nosal'tres1

si,

8

Fran9a. Que

per

ja ho sé, tots hem de dormir,

menjar quan podem, c8C1inar" tenir :rred a l'hivern 1 calor a l'ea-tiut fer-nos grans i mori ~nos. De tot això no se ni escapa ningú.

q.f que tinc molts anys, però un dia o l'altr&- acabaré l.a corda. No
hi ha ningú, semblant a nosaltres, que tingui ,una corda que no s'acabi mai.- Doncs parlem llengues di:ferents' perquè els primers, j
s, t.ots volien ser més que llurs veins', i

"

'Vall

inventar

les 'fronte:'es. Costà molt conservar aquelles fronteres i tota la
històrif\ dels homes no és altra cosa que una ¡¡uita per a conservar aquelles honte!'9s, i, Ja, ,per a diferencial'-se els uls dels
altres, es vQstiren diferent, tingueren banderes distintes i comen-

9aren a anomenar les coses amb noms com més de mal aprendre {>e;I.s
1na millor. Acf un pollastre' és un pollastre, però hi ha gen!-_
"

que per a dif'e:renc1a:r-nos de nosaltres en diu un gallo, altres un
coq, altres un bird, altres un balm ••• Que per què va anar a Amèrica, la senyora Silvana?

La història és llarga. Ah, pel' mi ja PC?-

dem segui!'. ,Jo, si vull, no dormo. l amb això sl que potser els que
diuen que sóc u:na bruixa hi toquen una mica. Oh, no us penseu, J.lo
totes les bruixes s6n com la gentl creu. No hi ha homes bons i dolents?

Doncs també hi ba

són encara Que

tin~in

bnJ1xes bones i dolentes, i les

bon~s

en

un ull com aquest meu••• I potser avui us

ti òpera i tot, ja veieu•• "

quan s'expliquen

No és que no ens t'iem de

arcel.lina, malgrat qUi

coses vors el foc deve

a no es mi ra messa ur!' quan els oients
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ón gent de les primeres edats o com Miquelet. i les rates

serapre esperen reJ.ats en

e~s

e~s

quals

quals hi domini la fantasia, però se:-

irem el neri»le de la s&nyora Silvana presciIldin't del cont.at. per
'~arcel.lina el qual en l1lo1tes coses

la dona. el contà a la seva

nera.
La cosa certa és oue la senyora Silvana quedà molt tocada d'haver :f"et
la

cone1:xen~a.

a la presó d'una noia tan carregada d'innocència com

Hareel.lina. Arribada que fou a casa seva, la qual era efectivanent

una casa

amo

criat dIlJnllonat, cuineres i minyones, hi arribà amb

les mateixes ganes de tenir una noia pròpia de quan en sortí. u~
vros AMèrica estava de moda i l'administrador del casal l i aconsellà. que, vist el mal rasu!tat dels cinc matrimonis celebrats al pais
que la soluci6 potse!' era

an81~

a casa:!'-se a Amèrica. Hi. ha gen:t que

hi ha anat a fer :f"ortuna 1 n'hi ha feta, per tant bé s'hi podia anar
a què a troa li fessin una noia. segons l'administrador a Amèrica ja
t'eia molt temps que la gent es CósaVa i es descasava sense parar.

sempre es poden demanar divorcis i, si

Allà

el marit no et dóna l

noia que vols, li deia l'home a la senyora Silvans, guanyaràs tots

ls divoreis one ltemanis al.les:!ent que el marit no era
tots serveis.

apte per

l la movia tant la passió de tenir unli noia qu

Silvans dec1d1 anar a provar marits americans.

No

volgu~

marxar

Dse fer Quelcom par Mercel.li.na 1 anà a vis1.tar-la a la presó.

De moment, el director, el qual S"escrivia amb moltes ex presoneres
) bon es-tat, li
'I.

V'-l

dir al veure-la:

trs vegada, senyora Silv
- No, aquesta vegada vi.nc pe,r propia voluntat ••• ,.No és el què es
pansa, senyor direotor. Vine a. i.nter8ssa-r-me pe r la pre.sa Marcel.1ina.
- :da fet. tard.

res fora j",.
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- Valga'm Déu! l on é.8?
- Tl'1 m01'lent, un moment••• ~ca,.a qne em penso que no va deixar do-

mibili ••• Un momen t .••
El director consulta un fitxer.
- Si, Veu •••f!sT'cel.lina }.ariner i Mariner, acusada i condemnada per
intent de rapte a una menor ••• Domicili , no en té ••• Ho sento perquè
de la mateixa manera que la vam servir mentre vostè va estar a la
casa m'hagués agradat, però molt, servir-la quan n'ha estat fora.
Vagi a saber on deu ser•••
-

~

tota mane,.a, gràcies, senyoT'

di~ctor.

A manar, senyora, a manar sempre. A dins i a fora de la pr6s6
I

ja sap on 'té un segur i atent servidor•••
Ho senti molt la senyora Silvana no haveT' pogut fer res per

}~arcel.

lina, però a la vida no tot són bones noticies, a1egrie s n1 dies de
sol. l com Que tia llavors no tenia altra cosa al cap que anar a tenir una noia a Amèrica, se n'hi anà.

s6n coses que passen. Alguna

de vostès no ha tingut cap necessitat d'anar a Amèrica per a tenir
una noia o més, però potse,. alguna que ec! no se n'ha sortit, se
n'haguits sortit anant a Amèrica.

Per a prendre decisions d'aquesta

mena una s'hi ha de trobar pel mig, i la senyora SilvElla s'hi trobava.

Arribà al Nou M6n, geològicament ten vell com els altres, dis-

posada a casa,.-se i a descasar-se les vegades que fos. QUan al desembarca'r se li

pre~à
o,

què hi anava a fe r a Amèrica,

- Atlmi'T'-hi una noia - conestà.
- Que no se 'n

poden

tenir al seu pais? Fins amb aquestes coses es

fiquen •••
o és una questió politica, senyor. Precisament al meu pais

la

politica fins fa poc ha estat protegir la natalltat. L'home que
arribava a ser 1:$'3"'8 de Vint oriatures j a tenia la vida guanyada. El
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què passa és que hi ha

mar~ts

que són molt distrets i si no s'ban

de guanyar la vida tenint criatures no estan per la teina , sap?
I m'han dit que ac! si un m~r1t no et fa el pes pots anar canviant

:fins que en trobis un que te'l faci.

Jo ja vinc recomanada, i amb

uartos, no as pensi •••
- Amb quar.t.os tindrà les criatures que vulgui, senyora, a casa nostra•••
t'activament, amistats de son pare l'havien ben proveida de cartes
de recomanaci6 fetes pel notari del casal el qual feia mes escrip:tures que les podria haver r signat el propi Blazac, detallista, i01fro
ginatiu i afeccionat a tractar temes econòmics. Comen9ava descrivint
les mides antropomètriques de la sènyora Silvélla en tot detall, des
de 1 vèrtex

superior al' acropodi, subratllant le s pe cto rals, glú-

ties i crurals. En seguia tma completa genealogia de la f'anil1a amb
les anades i vingudes dels membres de més a10menada i la importància que les dones, havien tingut sempre a la casa; en seguia despr&s,
egurament per l'hàbit de redactar escriptures, els limita de la casa

par~l,

estat de les finques, valor actualitzat de les mateixes,

contribucions que es pagaven, nombre dels servidors, horari que f'ei~n,

poblaci6 dels estables amb el resultat que havien donat

els

animals de reproducci6 tant els cavallars com els bovins, els ovins
i els porcins. Ac! el notari feia ressaltar les t'acultats de remunta d'aquells exemplars, aclarint que po es tractava de cap adob de
sabater, ni de reoórrer un riu corrent amunt, ni d'emprendre el vol
un ocell, ni de refer una economia si no de les bODe s disposicions

de la masclesa del bestiar de la casa, fent ressaltar l'anomenada del
cavall 'Ma.tèries el qual havia proporoionat cries abtUldoses i de gran
rend1mènt a tota la comarca.

Per cert que al notari li passà per

lt t'er menció del bou Llicenciat el qual contribuí.

en t'orma deci-
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siva a la gran anomenada de la carn de vedella de la provin ai a. Com
que lea cartes de reèlomanae1ó anaven adreçade·s a ciutadana american s,
el notari hi consignà quatre cosetea sobre la constitució federal,
l'anada a Amèrica dels normands l'any mil quan la gent es pensava

que el món s 'havia d' acabar, de l ' arribada dels espanyols quan enra d'Estats Ullts no es parlava, de l'atemptat contra el senyor

Lití«ób1;'I..t1els pell-roges, de la llei seca, del congr¡s :tem1nista demallant igualtat de drets amb els homes, de l'EstatUàa de la lliber-

tat, d'Al1an poe, de Mark Twaln., de Jack Lonèlon, del daltabaix del
ster Roosevelt, de1 Far

1929, del Ku-Kl.ux-Klan, de

goma de mastegar ••• Amb unes tals

~Vest

i de la

cartes de D8'cómanaci6, els marits

aMericans sortiren a cofes. NOOlés s.''hagué de divorciar tres vegades
,
,
'.aI'ce1.lina. IU quart matrimoni porta la noia que de tant temps ve-

nia desitjant.. Ja ho tenia tot llavors al món¡,! Resist! la forma de
parlar

l'i cana, els gratacels, els carrers numerats, els negres,

el'S gangsters i els mormolis.

La por que tenia llavors era que aque-

lla noia se li faria grf41 seguint uns

estatutsqu~

fa segles gove.r-

nen la vida 1 la mort d ' homes i dones per rics o pobres que siguin.
Quan la noia li t'eu cinc anys, l'edat que ella volia que tingués,

la feu nintro- pels pintors de méa

pl'9U

una pila de vegades. La noia

creixeria, pa:rò elJ.a la veuria sempre méa mirant aquells quadres, de
la manera que la volia veure, de la manera que li agradaria que s'hagults quedat, a cinc

és

W1a

snys.

U1a edat, que, com eonvldran tots vostès,

boníssims edat. Una edat que les noies solEll creure i que es-

colten, ben escoltats tots els contes, per imaginatius que siguin,
quan es fan pregar per a menjar o pe!' a adormir-se •••• De totes les

coses que la senyora Silvans contava a la petita Tea - a Amèrica li
deien DoT'ot.y-, les que

eoltav9 més a gust

81'a

quan li deia epissa-

dis de la seva jove amiga MarceJ..lina! Ela americans a l'hora de dei-
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xar-se influenciar per la ingenuitat o per la imaginac16 també hal
anat al davant. Per això han tingut un president. que es deia woodrow Wiison i va inventa!' la Societat de Nacions, van :fer el

poni;

de Brooklyn 1 la Metro Goldwin Mayer... Pe!' a la petita Tea, don es,

les coses que sa mare li' contà de I\~arcel.lina i la circumstància de

"
la trobada la deixaren embadalida.
A cinc anys' la petita Tea només
tenia una il.Jtsió, anar

Bo

Europa a la recerca de !\aroel.lina. La

senyora Silvana se n'espantà molt d'aquella iI.Iusio de la seVa
t'illa i tingué por qne aque lla noia que 11 havi a costat tant de tenir se n'hi anits a Europa. Però

8

Amèrica tot .' arregla. D'en9à que

els americars van obligar al senyor Kaiser a anar a lluir

e~s

eeus

:famosos bigotis a Holanda, s'han Vist en cor d'envest1l'-bo tot. Com
aBatn tots vostès

en guanys!'8n una altra de guerra contra \.D'lS bi-

gotis ai bé no tant desenvolupats com els del senyor Ka1ser amb molt
,l!s ver! que els d'aquest.

Però mentre esperem la 801.uci6 que dona-

ren els americans a l'iàfer Marcel.lina, serà bo que tornem a atravessar l'At1Mf,1e. i veiem quines coses

~u

c1ndm't de nou de si he va o no contar tot

la nostra coneguda preaEl

Hiquelet i a le 8 rate s.

sl que hi pen,à Mercel.lina en anar a veure' la senyora Silvan6. QUan
sort! de la prea6

la noia era la timidesa en persona. Provà de

SOl"-

tiI'-se'n per ella Bola, prime!'. Quan anaVa de casa en casa a demanar
:t'eina,

"

~

...... i

si els interessa, a estones perdudes puc dissertar sobre els

poetes clàssics francesos, o ensenya!' música noruega als nois•••
o se la va creure ningú. La gent al veure-li aq'1el1 ull no es creia
de cap manera que una noia amb un ull com aquell pogués saber les
coses que deia. Fou quan no veí6 cap altra solució per anar vivint,
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xar-se influenciar per la ingenuitat o per la imaginaci6 també hSl

anat al davant. Per això han tingut un president que es deia \Voodrow Wiison i Va inventar la Societat de Nacions, van :fer el pont,
de Brooklyn 1 la Metro Goldwin 'Ma.yer... Pera la petita Tea, don CSt

\.

\

les coses que

S8

ma~ li' contà de 1':arce1.11na i la circumst.ància di

la trobada la deixaren embadalida. A cinc ariys la pet.ita Tea només
tenia \ma il.Jtsió, anar a Europa a la recerca de Marcel.lina. La

senyora Silvana se n'espantà molt dJaquella 11.1us10 de la seVa
filla i tingué por que aque lla noia que li havi a coEitat tant de teI

nir se n'hi anés a Europa. r>erò a Amèrica tots' arregla. D'en9à que
els ameriears van obligar al senyor Ksiser a anar a lluir els .eus
:ramosos bigotis a Holanda, s'han Vist en cor d'enveat1l'-bo tot. Com
atBn tots vostès

en guanyaren una altra de guerra oontra

tD1S

bi-

gotis sl bé no tant desenvolupats com els del senyor Kaiser amb molt
8

ver! que els d'aquest.

Però mentre esperem la solució que dona-

ren els amerieans a l"afer Marcel.1lna, serà bo que tomem a atravessar l' At1Anf:.le. i veiem quines coses t'~u la nostra coneguda prea-

e!ndi,nt. de nou de si he va o no contar 'tot

'"

8

Hiquelet i a les rates.

s1 que hi pen.sà Marcel.lina en anar a veure 'la senyora Silvana. QUan
sort! de la presó
ti~se'n

la noia era la timidesa en persona. Provà de

SOl'-

per ella sola, primer. Quan anava de casa en casa a demanar

t'eina,
- ••• i si els interessa, a estones perdudes puc dissertar sobre els

poetes clàssics francesos, o ensenya~ música noruega als nois•••
o se la va creure ningú. La gent al veure-li aq"1el1 ull no es creia
de cap. manera que una noia amb un ull com aquell pogués saber les
cos'es que deia. Fou quan no veié cap altra solució per anar ViVint,
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que decidí presentar-se a casa la $anyora Silvans,. La Va rebre un
c:r'iat nou, i al preguntar-li per la senyors Silvana,
- La senyora ha anat a Amèrica a tenir criatures - se li Va dir.

De cop, aquell món de batxillerat superior que es pensava trobar,
......

es convertí en un món anemi c.

Havi a acabat la darrera guerra i

la gent estava
malhumorada i quan veia un pobre demanant caritat
.
.
,

~ncara

méa. Marcel.llna 1e s

visq~

totes les, darreres guerres. En

la del 14, mO,lt jove la noia, encar.a hi havia en determinats llocs
cases les quals conven9udes que al món hi havia d'hallr pobres i qu
s'havien de conservar, de tant en tant dedicaven

\ID

dia a la setma-

na a socórrer els pobres a metàl.lic a base de la moneda de coure
d'U8

legal de valor mits infli,m. No s'hi t'eien pas rics els ·pol:res amb

aquelles donacions d4

dos cèntims setmanals (hi havia algú oue deia

que les monedes de dos cèntims Jtmt, amb les de un s' havien fet pen8ant que serien lea que es podrien donar als pobres el dies de caritat setmanal), però els partidari s de les dites donacions deien
que si allò ho :f'es tethom no hi haurla els ~obres que hi havien.
Com sempre, la eosa tenia partida,.i s i contraris.
- Si tothom dóna diners als pob'e-3 - deien els addiçtea al Uun altre
./

dia, germà" - aquests anb el temps es convert:irau amb
raonables, i llavors deixaran de tenir mèrit

e~s

\IDS

rendiste

que t'ins ara

tingut bon cor i han t'et toca,. campanes cada setmana socorrent

h
als

o1:r es aoonductats •••
Ja era barata la vida en aque.l1 temps, però la monella que repartia

el ric oficial de detenninats pobles, no donava ni de bon tros per
a tenir un borne menjat, begut, vestit i cal98t. S' era pobre igual
després d' aquell r9partim~t setmanal de xava11a de preu bah, però
el donant

tenia la consideració d'home de bons sentiments, i el

pobres per a mantenir, aquesta bona consideració acceptaven l' a1moi-
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na,alguns convene,mt.s que era una obligació del donant ja que ells
st.av&n conven~mts que qui té ha de donar a qui

"

DO

té i la rebien

amb cara de trNom&s faltaria!", i altres, de pobres també n'hi ha dè
,

tots, acceptaven eJ. lleugerissim coure amb una gran reverència•
•

l ha gen t que no els ha pogut Veure

i els pobres.

nt,. que. diu

t vindria

que es tracten massa b6 i que si no s'hi tractessin

un momen't que s'acabarien.

Aquesta mena de gent se sol pregtm'tar

d'on han vingut els pobres. r de pobres n'hi mD hagut
homes del

m6~,

de tot.aels mona hi

priaa r pobres que rics.

~n

~empre.

Els

nascut pobres. Hi van haver

El que succeí fou <:pe d'aquells pobres ini-

cials, lms es eonv8r~iren, amb ei temps, en rics i altres seguiren
seent pobres sénse pensar el disbarat que això era.

tard que el m6n s'anava

1!fS

va veure

dividint en pobres i rics. De primer antu-

vi els pobres es pensaven que tenir tm parell de vaques menys que el
vei no era res per a no dormir tranquil i que vaca més Vaca menys
el sol sortia per a 'tot.hom.

Però el vei anà possei.nt vaques, i el

,

\

~

que no en posse.i inventà allò de "qui tingui mes que sopi d's cops ".
Va ser

lm

mal invent ja que si les vaques s'ha.guéssin nivellat des

del comen,ament no s'hagués arribat a les diferències actuals. La
manca d'interéa

per aquesta

ue en tenien menys, portà
dels qUe ja

nive~lació

1.D'l

de vaques per part dels·

major intefoéa en 'tenil'-ne méa I?er part

en tenien m's i, com a cODsequènd.a". una corrent mon-

dial de dues raees que à' anirien conservant a través dels seg], 8:

la dels pobP88 qU8 modemament lamenten la t'alta de decisió d'a-

queUs pM.1mrs passats, i la dels rics que beneeixen la dita decisió. Algun ric es toma pobre i algun pobre es toma ric, però les
dues sèries, la dels pobres i la dels riés segueix presidint els

actuals movimen'ts

rotació i d ' altres d' aque $t planeta que algú,
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:fa molt temps, va posar el nom de Terra.

~l

1 probablement per atavisme, vol ser m's r le
e~

eque8t8 que no es dóna amb

ric, per temperamen t,
cada vegada. Cosa

pobre. No se'n vol sar m6s de po1?re,

però potser també probablement per herència, el pobre 68 passiu
cont.ra:r:f.ament. a. la manera de ser del ric el
pret.en ser un

ri~

q~l,

en general és o

en progressió. l al món 'fa tant.s anys

polres :t rics que ja

8S

dóna per entès,

co~

qUe

hi

~

e's dóna J?er entès que

hi han alemanys, :francesos, americ~s, búlgars,

russos

i baix-

pD1ÑJ88, els quals amb més o menys

pordanesoa, però és que entre els

bona o mala cara són tolerats a 'tots els paisos, sorgiren els pobres de solemnitat, els desvalgut.s, 9ls pobres q12 vingueren al món
,
,
anb peces de menys i que es clar" no s'han volgut morir, han de viure i han de
Entre

Vi~8

del bon cor d'una part del m6n. l encara hi ha més.
mouen amb'

els que

bres alterats o mancats de membres,

hi ha un gremi, sense tara ni de:f'eet.e vist,que ha escollit la vida
de pobre perquè ha considerat que appendre Un ofici o una carrer

per a després no poder-los :fer servir és un mal negoai. l s'han dedicat a fer de pobre amb tots els inoonvenients qt2 l'ofici porta..
Ofici 'que quan s'ha comen9at. ja no es pot. deixar. Hi ha

mol.~, P,?cs

pobres d'aquests que es trobin treballan t en sabate ries, b8118s o
!n els SindIcats Nacionals del Blat.
ca de pa sec a

tUl

coix o

li

Donar dos cèntims o una lles-

un mancat de bras, encara

hi havia gent.

que ho :r.ie. Ara, quan e1 que demanava hi era tot, la gent treia
aouell repet.i t : "Un. altre dia, germà Itt, el tttenha pacienclau
portugue sos. l si aJ.g6 s'atrevia

tat olàssic, sac, bastó i
- N'o us ,'en doneu

8

dir davant un demanador de cari-

ba~ba:

rgonya d'anar

captar a n'aquesta edat?

L'home del sac reanongu' més d'una vegada:
- No sé fer res més que a1d
I

d~18

jo, senyor.
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I si el senyor re:t'or98va els seus argumert s amb un:
- Enael'a, anéssiu coix o us :t'alt.és una mà •••
- Veurà, senyor, si per a donar-me dos cèntims vol que em talli
una mà potser ho arreglarem •••
l is que de 'tota manera a l'hora de donar, ens costa de donar a
la majoria. A l'hora de donar no ens hem entès mai gai re a casa nos-

tra i vostès això ho saben molt bé. Molt. entusiasme per a les sa:rdanes, molta exa1tac!ó per a la dansa més balla de totes les dances
que es t'sn i ,es desfan, però quan unes noi.es - i això que gen~ral

n¡.ent s6n l.mes noies b8n guapotes - passaven amb unes bosses ornades
amb l'ensenya nacional demanant per les sardanes, la majoria mira
enlaire o al veure venir les t'onnoses peticionàries, molts· s'acomiaden de la reuni6

dient. que a les nou tenien un compromls. Mo1 ts

aplaudiments, molt en:tervoriment, molta cosa davant els actt s d'tma
Festa Major, però a l'hora de fer llista per a possibilitar aquells
etes, la llista t'eia pena de veure.

Cada vegada que s'acaba una

guerra, i això que a la guerra la cosa que hi mor més són pobres,
la quantitat de pidolaires augmenta molt. En detenninat momen t l' au-

toritat es va veure obligada a intervenir ja que se li Va dir que
rem el pais Que teniem mes poll" es p4lr

quilòmetre

quadra~.

El go-

vern primer va dir que si els pobres p8gÚessin contribuci6 o que els
rics en paguéssin pels pobres, però som en un poble que les contribucions no les paga nwgú, almenys no 1es paga ningú a gust••• sl,
alguna cosa es t'eu. Ultra recomanar que amb els pobres es tingués bon
cor, en determinats estab11ti1enta s'hi repartien diariament
de porcions.

W1

parell

Això du.-à t'ins que eomen9à a venir gent de t'ora 1

l'autoritat degué pensar que a t'ora no n'havien de :fer res de la manera que al pais es donava menjar a la gent.

Fent. cua a n'aquells
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establiTY'lents de les porcions

dià~i88

hi t.~obem gent. senae t'eina

t.eumora1, o sigui pobres' eventuals, i pobres' de professió osil

gul pobres

de sempre.

'

,

Els 'temps eren dolent.s. ,Els paisos s'bavien

gastat tants diners comprant bombes i canona que no els n'havien
,

'

quedat per a comprar altres coses tan necessàrie 8, acabades les gual'88,

va

com les bombes i ej,a ca:r.tons,mentres àuren.

!"eS

i't si algú comprava, no pagava.

Ningú no c:omp~&-

':rot plegat, .encomanava molt

mal humor i demanar caritat llavors era un mal demanar. Els captai-

'!'eS eren mal rebuts, mal servits i mal acomiadats. lmtre els oonco-

rrenta a n'aquelles Olles protF!ctores de dejunis continuats, hi trobem

}~areal.lifia,

jove encara, dreta, alta, llisa i, amb aquell ull tan

conegut. l :rou en aquella cua que :reu

coneixen~

amb tres

notables i independents gràcies als quals conegué una
mèEJ que

pob~s

temporada

gJ.oriosa.

Normalment, els pebres són malt'1ats, ens re:rerim en aque st ~ als
pobres que no han treballat mai que són mol ta més dels que es pensen
vostès, als pobres d'ofici, als captaires enters i aci volem dir ele-

ments sense defectes

~isie.

vistos.

actu1n en col.lectiv1tat.. Són
i defensen el seu territori a

:~s

rar que aquesta 9na de pobres

~dependerl'ts,
~t

separatistes podriem dir,

defensar. S1 tm pobre :roraster es

presenta en el Beu eanp d'aeoió fan prevaler el seu/dret ai

és

ne-

cessari a COPS de bal3tó. Però troben tres pobres, ~a s'ha dit q~~

en qualsevulga actiVit6"t hi ha criteris distints, adD ànsies coopet,..

•

•.•

ratiV1st&s. Són els tres pobres que portaren a Marcel.1ina tu1 temps
pels camins que

mi

reixia el seu batxillerat superior.

Sm 1m-1os.

- Treballar d'ara endavent - treballar era demanar caritat - serà
cada dia més difloil. Jo ho veig molt, malament a1x~' ••

- Tanbé l'hi veig Jo,

- 1.Iés malament es posarà quan s'acabin les cu1nech
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s que hi ha gent que ens mix-a com si nasal tres no hj
dret. a menjar cada dia. El.ls, aquests qu.

eDS

t.:lngué8s~~.

miren malam en t, diuen

que venE a parar el plat. perquè ara no tenen t'eina, no poden

t~

ballar••• Nosal tr.88 no bem treballat mai, qui ée que· hi té mée dret
que nosalt.res a parar el plat?

- Si ens poguéssim des:fer d'aquest

181' d'anar cadascun per ell...

Veuràs, se'n pot parlar.
- Dones parlem-n&.

Tu, noia, com te'n surts'?

- Jo ja fa temps qus va:lg voltant el món, un món peti t, és alar.
Tota sola?

si.
- l què et sembla si ens associéssim?
- Per què?
Els rics 1 els que no en són
i n'hi ha qu

en:fan tots els dies de societats

s diu ql8 donen bons resultats. seria questió de pro-

V8l'-ho.

- N'o ho sé, jo més aviat sóc espantadissa•••
1 treballem espantats no farem res. Mira, ara cadascun de nosal-

tres, en

lm

jornal no pot :rel' més enllà de mitja dotzena de e

de pagès ai no sól\ molt lluny l'una de l'altra, o d'lm parell de po-

bleta si tanpoc estan massa apartats. Per pobres
pot pas eXigir que fem bores extres, dic jo.
8

~ue

sig\Sl

no se 'ns

Jo crec: que anant sol

perd negoci. Da ve gade s t'arribes a. cansar de sentir contestBs ne-

gatives o &1» tractes i no treballes a gust. Treballant to't8 quat.re
1 treballan1)

per la societat potser podr1em fer més t'eina 1 rapat'-

tir ben.t'iei'o•••
- Quins berretciS?

_ Beneficis onetaria, perquè dels altres ••• Si en .una casa et dCllen
pa, Ja sabem en quin 9S't$tte' l donen•••
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anbé

s que els que donen cosea estan molt mal acostumato.

'ls

podr1,8 dir que ens el donessin del dia el pa.

- ,,·dra, si tirem la sociltat endavant es podria posar en els esta-

tuts.
- També, posats a posar, podriem Dosar-hi
temps que han eaduoat. Podriem

ex1~r

ua els dos clmtims ja fa

e

1nim deu cèntims •• ,.Ja

rebaixaran, no us preocupeu. Però jo els d

cèntims no els aceepta-

ria.
- Una eltra cosa que hauriem d' aelari r és aquea t lIun

mà t ". Que pre cisin quin dia 's aquea t, si la. setman
entran't o quan.

Estalviariem molts V2.8ges que ara

tre dia,
qU'l

~er

vé, el mes

a t'an en Va s1

se'ns digués el dia, no?
Sa partidaris de treballar amb sac o sense?

Si portes sac sempre es, pensa que hu duus queIc

- Jo

treballo a pagès deixo el sac abans d

qUS'l

La capta fins ara es feia enmollcant una e
lm

br89

o

pa~lant

dina,

trucar a cap casa,
a un 18 fStó t anagant

sense moU" e la llengua•••

- Això s'ba de seguir f''fJnt. Per. a demanar caritat a 'ha de fer p911a,
s'ha d' 8t1a:r pelut. i portar, els alts, ame!'icanes etD'tes i, els pe~ite~amer1esne8 1largueD.

- No, si hi ha moltes coses a arreglar. Jo estic segur que si la societat tira sndavant podr!Jm treballar més descansats, implantar

tècniques noves i treure

1mS

profits que treballant sols és impos-

sible que treie....
- Bé tins ara només hem parlat d'homes. Ja ho sabeu que ho hem pro-

posat a n' aq~sta dona formar part de la societat?
-

~s

-

I~~arcel.lina.

clar, ho hem proposat a n'aquesta dona. Com et dius, dona?

l'S,

jo em dic Octavi però em diu$n amb tota la ra6 can pot
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veure, el Pansit. Aquest no vol que 11 diguin altre nom Que el Trompeta, i aqt28t que porta aquest bigoti tan p'oblat, és conegut e
I

potser t'estàs pensantm pe r Bigoti.
- Tu, dona, quan vas a demaner pel m6n què presenti 81

ull ja te'l veig,

pero

No, aquest

amb aquest ull i prou poques entrades deua

fer.
- Jo primer deia que podia ensenyar oant. a la maina

i fUosofia

i l1et.re,s als grans, però ningú em creia. Ara eJ.J.a rgo

a mà i prou.

Si em dónen pé i si no també.
~

A veure, a veure ••• què vols dir amb això d'ensenyar cant i f'i~oso

fia i lletres? Es veritat o és urs forma nove de demanar caritat?
- Es veritat. Però qui és que m"ha de· creure .. st1da aix!?
-

~sco1t8,

ho pots demostrar això ••• això del canot?

- tha vegada m' ho van demanar i

com que passava un a temporada :forta

n dejunis no em va sortir caP nota 'tal com m'havia 00 sort! r i s-'
van posar a riure a la cara. Ara em penso que amb els dies que

pOl'-

to menjant en aquesta cuina alguna n'endevinaria. Voleu que ho provi? Us haig d'advertir que jo només canto Òpera.

- :Marcel.lina, no

'8

pes el cap la cosa oue no tens bé?

- Deixa-la que ho provi .. No hi perdrem pas gaire j a que eap de nosaltres n'ha sentida, em penso, cap d'çera.
Sorpresa i gran,. entre la futura societat i els fOnIlmta de la

CUCl.

arcel.lina canta i bé', uns compaSsos de La Bohèllte. Bigoti, pobra
previsor, aprof'dtta l'encantament de la gent. i ofereix una go:rra

que qui sap quants caps havia tapat, a la disposició
table.

FAi

del respec-

l'inici del capital socis1 de la noVa societat ja que la

majoria dels cuistes quelcom posaren

d::f.rs la gorra de Bigoti. l

arcel.iina tomà a cantar en agralmqnt de la donada col. lectiva.
ls tres pobres quedaren mirant-se la noia amb la boca oberta.
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_ Que és trist sgr pon" e - comen ta Fa Pansit -, això nomf!s bo poden
sentir e1.s rics.

- l ho sQlen sentir baven sopat bé - diu el Trompeta.

'nto ric després d'aquest concert••• E&co1teu, pobres,

- Avui

i si a n'aquesta societat que hem parlat hi donéssim uns a1t11)
Bi~oti.

ns? - diu
ins?

Jo no sé com canten els dels teatres 1 no puc .fer' comparacions,

però 'Dotse:r es

ro el temps fent anar a

captar aque ata. dona en les

condieions a ue hi ha d'anar •
.. vols dir?
i'J."t!U, fins ara nosaltres erern una pobres egoistes. Arreglat un,

8'J'T8glat tothaD. Si el vei ha cap·tat poc, que ea foti. Això

ca desolids!'itat, ja ho sa

• Potser

ml

és man-

dia es pugui formar part

d'Ul"18 Societat General de Pobres, però bo veig lluny ja que els qu
se aap,

no són pobres en lloc de fer un sol equip en fan t,ants c

.

..

pero per que no co

ra't, Pansit, deixa'm

cern nosaltres quatr.....

acabar ••• per què, dic jo, mentre no arribi aquesta Societat General,
.lina1 si, aet amb Mar
no fem nosaltres la nostra societat pen
tec'tiu, cap'tant, o sense i jo fins ara he
irem captant i, ai reuni
estat lm pobre hones:. , no el dediquem a vestir aquesta dona bé per
t.al de que q~an dig'.J.i que san :filosofia i Uatres 1 que pot. donar

lli90na de Cmlt

ho pugui :fer sense que la gent li h.

de riur

la cara?
.mreel.1ina està uns mOTilents com si visqu6

n un alt.re món. D'ençà

que deixà la cas~ paterna només ha trobat. dos afectes:
de

pa~t

de 1

'nyora Silvana, i un entre

bres més pob~s i mal-carats del pais.

tl'eS

1m

a la presó

pobres, els tres po-

Vol dir quel

,però

ti que el~a un pobre amb visions, es veu, d'economista, diu:

Bigo-'
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-

l"~spéra't.

l

ara tinc una altra :Idea.

Jo mai bavia sentit cantar com he sentit cantar avui.

lloc de 1'er-1a anar a captar a n'

questa dona, per què no ens 1

ardem per a nosaltres?

~spereu-

vos, tinc el dia de lee idees avui. di" per' què no la guaròem per
~

111900s que di u que pot donar a la

noaa1tres per a donar

nostra gent en lloc d J Sl1ar-la& a donar a esses dEi gent beJ'5: stan t?
Vosalt.res sabeu quin resul.tats poden donar uns pobres que captin
capital social e1 :resultat d6 la cEPta?

cantant, i aportin
- l tot s'ha d'in

ssar el capital social?

Un

no

$8

pot quedar

ni una bicoca per a fumar quan la gent no et veu?
rimer és Naree1.1ina. Primer l'hem d'adecentar. El t'umar vind1'"à

desp!'és, perquè no suposo pas que l'ofiei et elongu.i per a :fU-

mar puros?

- Enter no n'he es'trenat mai cap. Devegades afegint plUlt.eS n'he
construit un. Si ens hem de s'aerifioar seguir' afegint puntes. Ara,
.,
que la gent els e.prot"ita
s aue abans els pums. 11.0
1. es que
s'han apujat. o que els que en f"umen no

tast.em ui

af~egint

1en que nosaltres

el

puntes •••

Dels quatre, tan mala :fatxa t'eia un com l'altre. Potser aquell dia

po:r-taven el vestit de treballar, però presentaven l' aspecte de pobres absoluts. Els homes eren la mateixa misèria, tant en el v-tir com en la :fesomia.
t

Pansit era un nom endeninat. lUs pot es-

sec, però sec CQm aquell ho

hi deuen haver

_:.ora aels caotai res que ('Iuan :feia vent :fI

~tate

no podi

elements.

ctuar.

M~

d'tIna vegada una ventada d'empenta l i havia :fet fer més d'Wl vol
baix. l donava 1.a impressió que tenia als ossos :t'lexib
era de mal entendre que una c
tolligar a

ja que

d' oason normals es poguis entor-

aItant d'un bastó com s'hi entortolligava la d'aquell

bome. Per baldera que fos una roba, quan

n'hi donava aJ.g\ma,
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semp1'e se'l veia amb tumells i colzes al de80ob4J9t. 'Nomalment
ls pobres trenseunts passaven gana, però 'El Pansit., degut a la

llarguissima super:f'icie

aa~mentar

en

paasav~ e~

doble

de~s

al-

tres. Ell deia que si vo11apodia .passar un dia seguit menjant,
cooa, però que, per mor de l'ofici no va poder :rel' ':Dai. Els hivem
bre~~

els tenia de molt mal passar.

i se li donava te!'!{>s, es podia

menja:b

Quan ela fruitera produien,
tota la producció d'Lm

presseguer, per important que fos. Dagu1i potser _a J.a seVa llaro a ~a mancs d'actuació seguida del,a sucs gà':ltrics, la ~i
mi:N.oació dels alimenta era absoluta ingeris la cosa que ingeria

·......ib la cololaboraoió o sense de la dentadura.
hi havia l'amo a prop s
:fos el pinyol inter1or.

cloves

qt..'e

La fi'uita, si

no

l'empassava entera pe]'" desenvolupat que
temps de síIXlrfea i melons mai deixà

de scobl"issir! el sen

a veia en necessitat d'haver d

s. Sl anava une mi ca adobat 1
córrer, quan posava en moviment

uel1es dues oames ina..ababl.es nin~ no el podia atrapar ni quan
el.!. al~ma oeasió

S8

li havien engegat els gossoa. Aquests s'havien

de conten tar lladrant quan veien que l'home els anaVa deixant en"'rera a mida que la cursa durava. Ara, quan bavia de fer- se es-

cà'Ool per haveT Vísitat 'sens9 pennls un elos privat. i no pO,rtava,
oom li ao1ia passar sovint, les adequades calories a dins, era de
molt bon atY'spar. S8 sap que una vegada a ptmt de seY' aconseguit.

per
~

UT.!

pagè s anna t de pal, s'aturà i l i digué:

veureu, senyor, a mi, segons quins dies no m'atrapa qui vol. A-

vui, Com heu pogut. veure, sóc de bon atr6par, i tampoc us yull fer
CÓ\"1"91"

més. Quante s gal"J'otades creieu que val una dotzena de prés-

S.,cs?

81 ens entenem anb el preu e3. dia que vos no sigueu a l'hort

i

jo s1, em presentaré perquè cobreu. Si no és d'aquesta manera jo

no en puc menj <:lr mai de préaseco.
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1 pagès era a poques passes amb el garrot a punt.
- Jo ja comprenc

ganes que 'teniu de pegar-me. Ara us haig d'

188

una mena d'ossos molt poc consistents i amb una so-

visar. Jo tinc

la garrotada, apli cada amb massa entusiasme us podira quedar als
dits •••
Qwla

Wl

pagès

surt darrera d'algú que li ha pres una dotzen a de

préssecs, armat de garrot, és per a t'er-lo servir, i aquell home
considerà que no es podia pas rescabalar dels préssecs amb bones
paraules i, sense deixar dir res més a l'amic Pansit aplicà una
senyora garrotada en ple pectoral del pobre. Ja ho havia dit

a-

quest que tenia els ossos delicats i el resultat del cop de garrot t'ou la caiguda t'ulminant del captaire. El pagès pensà que havia pegat amb exoés i l'espantà veure l'home al sòl, allargassat i
immòbil. Tomà a casa a ceroar gent. El Pansit mig esool tà tUla oonversa.
- Però •• e?
- L'he vist menjant-se una dotzena de préssecse
-

l per una dotzena de présseos heu potser mort un home?

So, franoament, primer només el volia fer oórrer i pl='q4llperò ell
s'ha atuT'at i m'ha preguntat quantes

~rrotades

valia una dotzena

de préssecs, i jo, com que tenia el garrot a la mà, doncs no m'he
pogut estar de fer-lo servir ••• Potser sl que ha pega t una mi ca massa fort. Ell ja m'ho deia que tenia 81s ossos t'lacs.
t

si bé, però •••
- O és que tampoc estaria bé Que en lloc de fer córrer el garrot
els desitjessiu un bon Nadal quan us prenen les préssecs!
- Home, tampoc. Aquest home potser s'havia jugat una garrotada per
a menjar una dotzena de préssecs, però no crec que s'hi jugués la
Vida ••• A Veure ••• aquest home encara respira, respira poc però res-
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pira.

- Què fem?
- Portem-lo a casa, a veure s1 el refem •••

,

Hi hague treballs a$ aquell trasllat ja que El Pansit l'agafessin

com l'agafessin els dos homes, tUla part d'ell sempre tocava a terra. De la casa en surten les dones. Slespanten al veure que s'hi
porta un home desmaiat.

- QUè
Una

ha passat?
garro~ada

de.l pare.

- Per què?

se li ha menjat una dotzena de préssecs.
La mBstrl3ssa que era, es veu, l'encarregada de vendre la fruita,

diu:
-. massa poel lba altra vegaêi8 s'hi mirarà més.
- Folre home ••• - diu la filla -. l si l'ha mort? Es pot matar un
hotIS per una dotzena de préssecs?

- Podria dir que me n'ha agafat més d'ma dotzena•••

- Bé, no discutf)m ara. Aquest home :fa una est.ona que encara respil'aVa•
.quests tenen set vides, com els gatsl ..

-,v, mare,

~a

la

mSnJ.

va ••• Tu, Caleta, porta una mica de vi ranci.

- Jo em penso que la garrotada li ha :fet tan mal perquè

l'ha tro-

bat buit de ventre ••••Ja us l'haveu mirat bé? Mai bavia Vist una
cosa tan llarga. Ja &s ben trist ser pobre i ser tan llarg••• Ha
de tenir molta més gana que els altres.

- Porta el vi, Caleta i deixa't de comentaris. Si se'ns mor a cas
e~s

màl.decaps· seran nostres.

Ja el ret'eu a mitg8s el vi ranci al Pansit, però l'home vo1gu6 aprofitar-se de la situació i malgrat que aquella garrotada es podia
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poSar al davant
bri i tancà els

de totes les que tenia memòria
ul~s

d'haver rebut, o-

tres o quatre vegades, i :feu amb un fiJ. de veu:

"
.:. Ho veig tot borros•••
Carai , ' amic, quins' garrotada!

No m'heu do-

nat temps a pair-los els préssecs•••

s tractava de réfer BQuell home per a evitar-se complicacions, i
se' l refeu.
- Ja em va passalt •••- deia el Pansit de tant en tant després de cada ració que se li portava.

Feu un ver~table l:::r1aque't, com només l'havia t'et somniant, i l'home
per acabar les coses

~,

- Ara m'acabaria d'entonar una mica de vi d'aauell que m'heu do-

nat primer•••
Acabada la to

de vi se senti un eructe de gran volum, 1 El Pan-

sit digué:

- Això és senyal de que tot se m'ha posat al moll de l'os. l ara
senyor - feu dirigin't-ae al pagè.s-, si pe r a cobrar-vos-ho tot
plegat. em voleu tornar

8

garr()tejar em penso que ho resistiria més

bé que la primera vegada •••
D'en9à

d'aquell dia El Pansit, sempre que preveia garrotades mi-

rava de no rebrer-les en dejú ja que pe r poques coses <:pe portés
menjades sabia Que no el podria atrapar mai ningú a l'hora de córrer.

Al Trompeta se li deia aquest mot per una questió de veu. Nasqué
amb una larix que li permetia expressar els sons amb un

~spinguet

foroa escala. Quan de mennt plo'rava el sentien plorar d' tm cap a
1-' aJ.tre òe poble. Visqu6 un temps en un 'terri de cases més que ba-

rates ja que mai pagà cap inquil.li, i era l'encarregat, j a més
grandet, de cridar tota la quitxalla del barri quan no era a casa
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a :L'hora que hi havia de ser. Quan del b:t rri s'escapà la noia del
pintor Bamet amb el noi de l'altre pintor, el pintor Mestres, i
quins pa:res no volien el festeig per mor de la competència, el TrOtIlpeta tingué tUla intervencib boni.8fJ~a encara que réaultats nuls.
L' oposic~ó deIa pares era purament professionaL. El pintor Barnet
deia que ell sempre havia de repintar les pintades del pintor Mes.tres i aquest

sos~nia

p~ntor

que so:rt d'ell si el

manternir una parròquia donant els darrers :tocs

Barnet podi

a les pintures

deixades per bé pel' Bernet. El petit Trompeta, doncs, fou el designat per

8

érida:r de dalt del Puig dels Vents el nom dels dos ~

;a

dors els quals la gen t
Trompeta :reu una

~an

sabia que no ha"ien anat massa lluny.

c-r1da la qual la senti gent de qui sap a on

i que la. sentiren la parella :fugitiva,

pe3~ò

quan es :fuig es :fuig

i qualsevol la :fa tomar a una parella quan vol :rugir per més que
lm

a' e SS1.ar~ame 111 cridan 't-la •••

Una ben curta temporada Trompeta anà a estudi perquè es cobrava per
anar-hi i amb el sou que portava, el noi gairebé en vivia tota la
t'amilia. Quan lAS autorita't:s consideraren que cobrar pe r anar a e studi era fer-ne potser un gra massa, el pare de Trompeta :fou, entre
altres, un dels que se senti ot'ès 1 va treure el noi d'estudi.

à s'ben pensat aquests!

Volguer que el noi vagi. a estudi de

franc ••• segur que això és cosa de capellans. I, mira noi·, d'ara endavant si vols

qu~tos

•

t' hauràs d'espavilar l

A Trompeta ja no li anava massa bé anar

8

estudi ni cobrant i, a

cap edat encetà la vida de carrer i se n'anà pel món a captar.
Aquell espinguet inicial el con servà molts

..

anV8 •

- Ja t'bem sentit.! - li deien.8ov1nt les cases on anE:Wa·a pidolar-.
o som pas sords!
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Tr.ompeta e,"a un pobre ten educat. Sempre deia gràcies, tant si se
li donava una armilla com un t1Déu t'empari 1". Aquesta manera

de

produir-se li donà algun bon resultat ja que el possible donant
al sentir-se rem-aci"at per no baver donat res,
~ ~sp6ra't

~

- dé!la, i quelcom donavc.

Trompeta, això si, un temps, anys després, ensalivava molt quan veia dones. PaDi cosa de no dir quan n'hi passava alguna pel costat
i més patia quan més grassa la dona estava. Ja sabia que era una
COS8

que no podia ha-..e r, una cosa més a la qual els pobres com ell

no tenien -a l'abast. Tenia' u11ada la mestressa del Mas de les Oliveres 18 qual era una

~8tressa

que valia per dues i 'a la qual ha-

viat més d'una vegada portant pollastres a mercar. L'havia segui)

da de lluny veien't-la canina!" i aquell caminar ten ia

~

po1r e Trom-

peta desballestat•. No és pas, senyores i senyors, no tenir taula
parada, portar caJ.ces

raonab1~~, lm

duro a la butxaca. i un puro

a la boca, els mala dels pobres! Qui s'ho pensa, pensa malament.
Pels pobres nòmades dels petits poblets i de llogarets de terra
entims existeix el mal de la mmea

de cOIl3'¡..Jany1a femenina, N'hi h

que no se sap com s' ho :fan, però pobres i tot

VEll

t'ent., però

el

pobre que no té pobra i s'ho agafa malanent té un mal viure. l
rompata, troa temporada tingué aqre II mal viure. Fou la temporada que seguI ls mestressa del Mas de les Oliveres portant pollastres

8

marcar. I, aquell divendres: "Avui 1", 8S digué Trompeta. No
•

vol mirar la diferència entre un pebre com ell i la voluminosa i
f'roesC8 mestressa. No mira res.

Això s!, es presentà ben educat com

sempre.
- Bon dia tingui, mestressa!

u

va dir sortint d'un giravolt de ca-

rni plantant-se davant per davant de la mestressa portadora de pollastres.
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- Bon dia, l' home, que ja el fa.
_ ~~estresaa, jo ja. fa molts diè8 que us segueixo •• ~ant 'voleu •••
La mestressa contempla l'estampa de l'rompeta la qual entre ela d....junts normals i e'l patir d'esperit dels darrera temps ers una eatampa colpidora de veres.

_ Pels pollastl'es potser?
.. r~O,

Els tinc tots conpromesos a mercat •

no, quant voleu Vos. Digueu-m'ho i us ho porto, ho robo. l

auant mé's demaneu més content estaré de poguer-vos-ho portar.

/

La mestressa del Mas de les Oliveres es veu Wla mica apurada. Feia

temps que anava
)

si bé

mercat i mai s 'havia trobat en un cas com aauell,

aJ.gmt8 vegada algun agosarat l i havia lloat bE.1.l"roeJlsneDt

e~s voltants.

la

~

COS8

1

Ara, ella es veia prou mestressa si havia entès bé

que volia aquell home, de desfer.-se'n amb un cop de parell

de pollastres. De moment, provà

una sortida,

- Mira, si vols un pollast.:re te' 1 donaré bé de preu•••
- :mcara que un pollastre em vindria molt bé, és a vos que us VuJ.l,

a vos •••
La mestressa veu que ,ja ho havia entès 'bé la primera vegada.

- Tu què tthas pensat, desgraciatl Sàpigues que tinc tm home a casa,

el meu, que és l'encarregat d'això que tu em penso que vols.
- rlo hi ha home que valgui, mestressa! Després', ell j a us te sempre que vol.

cparta't o si no d'un cop de pS'.!"91J. de pollastres t'aparto jo.
Poca-vergonya', m~s que poca-vergonya!

.ixò, mestressa no és pas a cops de pollastre que s'ha d'arreg1ar. Demaneu •••

'é! - :ra la me stressa donant un :fenomenal cop de p aréll de po-

lla.stres en plena cara de T,.ompe1:.a. Aquest u"ontol1à davant el fol'-
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midable cop, però els que l'acusaren més t'oren

e~s

dos pollastre

els qUt11s cridaren com mai s'ha aentit cridar a càp pollastre. Al'
primer eop en segut

tul

altre i

tUl

altre després~ Faci-se'n càrreo,

es tractava d'una dona que defensava la seva honestetat a cop
parell de pollastres que potser era

~a

primera vegada que tenia

lloe. Els pollastres s'ban :ret servir per a fer-los a la punuo,
rostits, amb llagosta, bullita, amb salsa, però ral'es vegad.-.,
que.se sàpiga, una dona s'hi ha det\!nsat.l'honra. l aquella ..

/

&-

t,..essa ho feu, com tma Valquiria desfermaàa. Al quart cop de parell de pollastres, TrUi1peta ja no era ell. l CQses que passen, el
.......

escandalosos cr1ts dels pollastres t'eren

de8~iar

cam! a una pare-

lla de guàrdies la qual acudí al lloc del succés al temps que la
dona estava J"4Imatant al baldat Trompeta al temps que deia:
- J n portaré aquests pollastres a mercat morts i

j a mig plomats,

però t"'hi mira.ràs més, si te'n surts, a proposar segt>ns Què a la
mestressa del

~oas

de les Oliveres!

Trompeta d'aquell '9pissodi se'n t'eu uns anys de presó per intent

de violació. Ningú no li feu cap cas quan Va dir 'que ell no havia
passat de :t'er una proposició a n'aquella dona. Ni li Valgué res

quan digu6:
l com ho hem de t'er, senyor jutge, nosal.tres pobres quan veia
una

dona com la mestressa del Mas de les Oliveres?

-

culpa és vostra, per ser pobresI - va contestar

.La

.

e~

senyor jut-

ge.
Ela anys passats a 1 a presó anaren afeblint les ànsies del pobre
'!"r'ompeta, i quan sortí.

Va

veure, desanimat, que al trobar la prime-

:ra dona Que tro bà, i això que e s tractaVa d'una dona de boníssim

a:rmaris, el deixà com si no passés ningú.
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Bigoti era un pobre amargat, 1ncon:fonnista, protestatari. Hai s'hi
trobà bé fent de pobre, però no sabia fer·-

1'&8

més. EU no ho accep-

tava que al món hi hagués pobres i rics. O tots pol:r es, o tots rics,
deia. Però no trobava suport eu altres pobres els quals li deien

que al món precisament hi havia d' haver de tot, que aquesta era 1
àcia del món, que hi havia rics i pob:ms de la mateixa manera que
hi havia metges i malalts,

san~8

i pecadors, trebal,ladors i gan-

duls, govern i oposició, blancs i· negI9s, russos i americans,
bes naturals i

/

gambes 8 l'àcid bòric"

escoltadors, cops d'Estat i
......

l~stat

~am

lladres i civils, oradors i

àe cops"

gent a cavall i gent

a peu, generals 1 soldets,. aplaudí ta i apl mdidors, fembrera 1 homo-sexuals, directors i dirigits, aquaris i capricornis, cafè i

malta, unitaris i autonomistes,' venedors i oompradors,
i divorcis, moros i cristians"

gegants i caps-grossos"

matrimonis

monàrquics

i republicans, dretes i esquerres, catalans 1 eatal81istes, abste-

mis 1 borratxos, isabel1stes i carlins, matiners
cap-ficats 1.

i noctàntbuJ.s,

tavernacles, literats i ana1:f"abet,.s, senyors

~steves

i àcrates, restrets i desventreUats, rio~ers i seriosos, senyores
i m1ny6nes, gourman.ds i miquetes, poetes i versaires, escandalosos
i pacifics,

!sent que paga amb diners i alta amb

·~a

cara, matarrun-

guetes i monges de vetlla, espetJ1tistea i esperitats, cabaret.istes
i miSSaires, manyacs i del morro fort., aè!últers i monogams, erudits
i plagiadors, simpàtics i xenosos, Clastres i deixebles, rondinaires
•

i complimentosos"

creients i escèptics"

tibats i boca-molls
.

:f'essors i confessats, banY8-ricards i xitxarel.los,

,

con-

activistes i

8J"sdors de sol, bombers i calado:ros de foc, carrabiners i contra

bandiat.es, fulla-dominiealistes i broe-gross1stes, consequents i
centristes, vagu!stes i esquirols, carnissers i vegetarians •••no,
no tot això per Bigoti era mal posat, 8~hi rebel.lava, i era un po-
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bre ma..lagradós.
- Només?! - havia dit gairebé sempre al rebre

una almoina.

Quan passava hores baixes acudia a' totes Je s msni:f'estacions que

s'organitzaven fos per la cosa que'fos. La questió que es fessin
per a prot.est.ar d'alguna cosa. L'organització d'una SocA.tat General de pobres feia temps que la portava de cap però fins quan es
trobà amb Marcel.lioa ningú no n'hi havia volgut S8~ 1" res. Ell
deia que un pobre passiu, eonf'ormat, timid, estemordit, és un pobre que no farà mai res. Es

lm

pobre que 'IUan al demanar caritat

ant de resposta qua les coses estan però que molt malament, ha
'd' acab sr dient:

- Ah, mirin"

j a me'n faran un altre dia•••

canvi, un pobre actiu, agosarat, inconformista, valent i assoeionista, té molt de guanyat si troba seguidors••• Per això el dia
de- Marcel.lioa, Bigoti va comen98r a posar en pràctioa les. seves

idees 88aocionistes•• La primera cosa que s'acordà t'ou converti r
a Harcel.lina en una dona presentable. foTa sabem que algú Va dir

que l1a'I'cel.lina tindria

tal

bon guarda-roba demanant caritat o no.

De mudar 1ma dona aquells tres pobres 8S veu que en tenien una idea

curiosa, ja que tots tingueren un mateix pensament. De tres cases
de modes desaparegueren tres \e sti ta de nÚVia. Aquestes desapari-

cions provocaren situacions a remarcar. Primer que Marcel.llna no
eJ.s acceptà.
- On voleu que vagi a demanar caritat. o a donar lli90ns '8 stida de

núvial
l els tres socis es veieren obligats a tornar els tres

\8

sti ta. Des-

pr6s, tres núvies que ja ho tenien tot a pml't, nuvi, cerimònia i
convit, prengueren decisions diverses. lila d'elles teu constar q18
l'acte s'havia de suspendre degut a la desaparició de l'aixovar
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nupcial. Ai:r;ò compJ.icà el matrimoni puix que el nuvi ~ el qual es ca-

sava a contra- cor, va pensar que ~a desaparició del .. st! t era una
ex'Cusa ja que a casa de la núvia l'acceptaven rondinant, i digui
que s'hi pensaria a casar-se. 1..1a nuvia Julieta~ la qual passà

W'l

gran disgust quan se li comlmicà la desaparició del ve st.i t nupcial,
regal del

p~rent

fa.rmacèutic senyor

Vin~lanea,

la recuperació no en digué rea al farmacèutic
aportació a metàl.lic
farmacèutic

6:J"8

quan se li canunicà

i obtinguè una nova

d'aquest per a la compra d'un nou vestit. El

un hoce Que es queixava sempre i a la fannàcia s

li senti 8 dir:
- No sé pas on anirem a paTar. Fins ara es robaven bancs i ex> m qu

els bancs tenen molts diners la gent no en feia gaire cas. Jo mateix quan sentia a dir que havien robat un bane deia, mira, val més
a

n~ell

que a mi ••• Però és que ara ja es roben vestits de n\ÍviaI

l han robat el que vaig comprar a la meVa neboda i ara n'hi tinc
de comprar un altre.
Funalleres.

sin

v:f.ndrà

Es clar, no ea pot. pas caBe.r amb bata, senyora

Despr€ta trobaran les medecima' cares! Si anem seguint
lm

diF\ que robaran les :fannàcies i tot•••

A la tercera de les núVies
e~

era a n'ella que no l i :reia prou el pes

casament. Trobava que s'havia errat de parella i que

ven molt més altres Joves
per a marit.

Qt8'

li agrada-

el que els pares li havien 8stdgnat

U1a amiga li havia fet recalcar que el que bavia de

ser el seu marit era ún home molt carregat de ventre i que

s.i,d, ultra.

W1

marit

fer-lo servir molt a taula, t'laquejava en alt.res acti-

vitats matrimonials. Aix:f. que se li comunicà la pèrdua del "'J8st.it
:teu dir a la t'ami lia del futur mar i t que ella sense aquell '- eti t
no es casaria. ta noia Va veure una sortida en aquell matrimoni que
ella no feia a gust" però al sel'-li tornat el vestit no Va teIÜIm's remei que easa:b-se amb aquell home de ventre prominent. El. què
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són les coses, però. Aquella noia que s'havia casat mal-content
I

i

plena de rezel~, va dee1arar teDi>S despris a n'aquella seVa amiga

que s'havia pronunciat contra els ventres

impor~ant8,

que en a-

quest món no hi havia rea. com casaI'-se an1? un home gras. sbn gent
amable, optimista, complimentosos •••
- ••• i en quant als t"us temors per les noses del ventre, ni pal'""

lar-ne t Aquest meu home del vent!"e en fa el què, ~ol. I, per

ant>

que tu et pensaves, no sembla ni que ventre tingui, ••
f,in~

altres estadis .la treta i tornala de 'W!sti ta nupcials.
Bigoti
Just qUan ~ es presentava a la casa de ttledeS es parlava qu e

Tgnbé

les vene dores no vigilaven com abans, i que no
~

v1~ilant

(

facil e,npoTta:r- 8e, s'enlls pagar; la rob a que 1 a j;!ent

:=c
~

~

vol~~u

- ja el vinc a tornar aquest.

...

~nyors

-

La poJ.icla, aviseu la poli cia - digue;

.. digUé

e1"a molt

,

,gu.

- Si aviseu la policia me l'.entrano. l us adverteixo que no ha ser-

vit. la que se'l
nar-se v,

si hi.

DOt.

ram de tarongi na sense tor-

portar

uestió \resti t.

lla, almenys ne'" 1

Bigoti .ia tenia la seva soeietat

rxa i el preoctipaV8 el capi-

tal. 8Oci83., tant.. que 'ò1gue:

- Jo us tomo el vestit intacte, però us el torno a mei'tat de preu.
o en tre~né ben bé la meitat perquè els botiguers eren regatera,

nerò :t'eu una bona aportac16

El.

la caixa

SOC:La.¡._

tornada, pp,r part de Trompets., t'ou normal o gairebé.
tIo és ac:! que ua han a~at un

Uo ho

• n' 8ci

stit de núvia?

s'emporteD moltes coses. les unes les paguen i

les altres les queden

8

dew-v •

.quest segur que no es va pagar•
.e s'hi ha de fer alg'1.m retoc?
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- Depen. Si la núvia s'ha engreixat l'haureu d'ej)

lar, 1 si

s'h~

aflaquit l'haureu d'estrènyer.
erò a vostè qui li 'ta tornar? Es que la núvia

'ha dasdi t de

CJOl • •

sar-ae?
- I.J3 naia per la

0

1

181

,via de servir ho veu una mica lluny enc

aiXò de casar- se. Ens v

'a

./

preoipitar a regalar-li aquesta m

e

v"s1í1 t.
hi trobem molt sovint

ell

casos així.

Qnple~~m

l'escapar

vesti te de núvia i la gent ara ea casa Ei'Ilb vest.it.-j aqueta. Si vol
l'hi podem canviar.
- Doncs canvien-me'l.
- if:speri' S que vaig a lR

te)""cer~

planta a deixar el que porta.

La noia que rebé T:rornpeta tri.r!6va molta baixar.
- Senyoreta - diu l' home a la dependenta. que té

mes

a prop -, ha

vist 8Ouel1a noia de les ulleres que ha passat amb un vestit
núvia?

'-

~i, és la Pep:!. '1ue ~s vostè que ha tomat el '\B st.i 1#?

- f1!, m'ha dit que me'l canviaria pab un

'\9

stit-jaqueta.

- Ah, aí., a' hi casa mol ta gan tara. Ai:d. després de l a cerimònia
la núvia no s'ha de canviar de

\e

st.i t.. Q:le n 'hi ha algun que 11

grada?

- s1,

pos:f.-m'hi aquest, si, aquest mateix•••

Quan Trompet.a surt

b~m

la senyore.ta Pepi acompanyada d'un senyor

amb barba de venedor de 'S st.ito.

- No hi havia un home ae:! fa poc, més aViat mal xingat1
~!.

t!1'ba dit

q1l9

-

I ja és fora?

-

So&..

eanviava el lIst1t de n1'lvia per

Amb el vest.it jaqueta?

lm

de jaqueta.
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- Ql, és elar.

r què?

- Per rea, per rea. Jo ja :fa temps que vinc dient a 1" amo,

e~

qual.

sosté que s'ha de tenir con:fian9B 8!Db el client., que això eFa abans,
que ara qui no corra vola i que qui vulgui vestí t.a que pagui ••• Perb
11 que no, q,ue si no es donen facilitats no
hem recuperat un

ve stit

6S

fa negoci••• En fi,

de núvia i hem PVdut un \1stit-jaqueta. Tot

és neRoci i més me.lamentpodia

ha~ r

anat•••

:,1 Parait encara era un pobre honest. gs 1im:J.tà a tornar el vestit.
- On

volen '"Que els hi posi? - va preguntar.

erò no és el

'U)

Senyor, guan

un~

stit que ens van robar 2quest?
cosa es torna no hi ha robo.

'erò, però ••• per què el torne vosts aquest vestit?
- QU& no en té prou que l' hi to mi
- ~\b,

èl, s1, és clar,

p~rò no ho

entenc.

o ho cnten, no ho enten ••• 1i costa molt d'entendre les coses a
vostè! Ac1 té el ve atit.

- No ho sé, què tinc de dir jo •••
- Digui gràcies, home éle Déul

- Ah, si, sl, moltes gràcies, senyor. Però a vostè venil'-lo a bu
car i a tornar-lo quelcom li deu haver ccst.at, i no voldria de cap
man~ra

que hi perdés diners. Això la casa m"ho critioaria, i la nos-

tra és una casa seriosa. Quant li he:n de dona-r?
•

cap manera. Jo sóc un home honest.
- Almenys prengui això per despeses de looomoció!
- Hiri, veu, això si. Ara l~agrait. sóc jo....

.quells tres

h0tu9S,

captant o sense, mudaren a. Marcel.lma. l aques-

ta co¡r.e11r:à a donar classe als pobres. Com en t.ot, els

princ1p~8

no

:foren molt brillant s ja que els assistents eren pocs i els pocs que
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hi assistien q.edaven boca--badats davant les actuacions de Marcel.l!na. Aquesta encara seguia tenint aquell uU e.nti-govemsnental,
però un altre goig :teia

vestida com la vestí la Societat. Bigoti

no parava d'animar ela 8ssiatents a les classes.
_' No escoJ:teu i prou. Apreneu. Aquestes classes ea t'an per a to

vosa!t'ma.
dien't

So:rttnt d'ac:! podeu anar a eap¿r fent serenates o

VI1I'SOS

d'aquells que agraden, a

sa t'er una eapte. il..Iuetrada o

1.98

dones. Serà una altra co-

Bical, que :fer-la. com t'ina ara a-

11argant la mà i prou•••
La

concnrrència anà. creixent i comen9aren a sorti r pobr

que e

convertiren en alumnes i algun s'emportà bones notes a cla8Sê i
bones

l"ftC8Pte 8

cantant o dedicant dècimes i sonets a 1

oon

La societat anava per

domicili

~81.

senyores.

can1 i Bigoti ja pensà en adquirir un

De moment lfls classes tenien lloe en

lm

casalot

mig arruinat voltat d'ms camps erms. L'home no parà fins que s-1)6

qui

la propietat. }T'era l'emo el vell, Cabrer renyit

'8

amb la familia perquè havia deixat els canps sense treballar. Aquest t'et :t'ou la clau per la qual la societatadquirl la casa a
bon preu.
- ••• 1

Bigoti anà

sl la cosa

vo~tant

el veJ.l. Cabrer:

us plauria més és donar un disgust, :fort a la

familia ho podeu f'er venent-vos la casa a preu rebentat. QUSl m6
barata us la vengueu

més disgustareu a la famiJ.ia. Més que afa-

Yor1r-nos e. nosaltres ser{,a desplaure a la familia. ••

L'operaeió

feu, i, per l

- n,l d1sln1st Que 9'
g'lt8Il

Fer

cletat fou un

ran operaci6,.

ortaran - deia. el VAll Cabrer - quansàp1-

que m'he venut la casa e n'aquest preu!
t~ebal18r

els pobres fou com ensenyar un cavall a escriure a

màauina. Aquella gent que no hav:f.a treballat mai deixà la casa, al
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fer-ho, .8IDQ més males condicions que no la

tr~bareD,.

Ea feu

n~ces

sari una capta especial 1 llogar un paleta que deixé$ el teulat en
bon estat i un fuster que hi deixés portes 'i :finestres. Els assistents a ¡es classes augmentaren i així mateix anaren

a~entant

ls pobres que en sortien amb bones note s .1 l'import de les cap-

tes.

te.

~ntir
l~a

un pobre cantant i ~a1ià pels

car~rs

feu eol seu ef'êe-

gent s'arr1bà a creure que es tractava d'un tenor de nan

el qual haVfa renyit snb :La senyora tiple o amb el senyor director
d'orquestra. Hi hagué porbes, sortits de les 11i90n9 de Marcel.li';'
na que forep llogats pe!' a actuar en

ce~tres

recreatius i cultu-

. rals la qual cosa penneté engrossir el capi tal de la societat.
Allò permeté pensar en moblar J,a casa. Amb el ten:ps hi trobem tot
un senyor piano. No se sa.p d'on havia soI"t.it, però els que el por-

taren Van dir que era un pi&10 d'ocasió. Els tenolS,aOUerl t'er captes més t'ortes que ela recitadors. ,El poble sempre ha t'et més cas
de R1go1etto que de l'Araucana,. de

I~

Tosca que

d~

l'Any Mil, de

Don1zetti que d'Qnar Khayyam, 1 el poble és el poble, el poble mana. Ja hi ha constitucions que ho diuen: la sobiran1.a nacional resideix en el poble. El poble manava, doncs. Els diputat.s són poble,
els ministres són poble, el cap del govern és,

pob~e,

el Qongrés és

poble, el senat. és pobl-e. Qu.:f. és que diu que .el poble no mana? Mani
o no mani ja que no volem discutir, la societat :f\tndada per El Pan,

.

,it, Trompeta, Bigoti i

l~a!"cel.lina, Va

endavmt. La casa del vell

Cabrer és, deaconegud8. Ara ja hi ha biblioteca. AJ. princxf.p1, com
a mo1t.es, els llibres no. ea llegien, però Trompeta el qual havia
anat una m:fe a

El

estudi :t'ou nomenat.

nrot'essor de primera ensenyan-

9&- Les classes, tal com diu la constitució, .,ren grat.ui't$_s. l Tromta el qual s'agafà el càrrec 8eriosamen t, emprava els sistemes
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dels mestres del sau temps. QUan algun pobre s' 9!T8Va

11.~t.

o

scriVint Trompeta m8stegotejava a t'ons, estirava orelle s o t'eia
que passaven de

osar alumnes

mo~t de

l)edat. de cara a

~a

paret.

o de genollona amb mi t.j a dotzena de l1ib:M8 a cadascun dèls bra90s eX'teso-s. No obstant. i això, o per voluntat dels pobres o en

vir1mt de les bu:f"es de Trompeta més d'un acabà
escrivint

un curs llesdn t 1

d'una manera plaus1b3s. l era euriós 'Veure etl algun po-

ble que un pobre osrtint de demanar caritat. ent.rava a comprar-se
Lm

--

diari •. També hi havia po1:res els quals ni aprengueren de

l~e-

tra ni de eantar i que despotr1caven contra eJ.S que cant8Dt o ex-

plicant la vida del Duc de Ribas feien raonables ingressos a la
oeietat •. }j,?en pobres dissidents, reaccionaris que ti tJ.laven els
seus antics companys d'l18wr-se passat al

capitalisme i d'ha".e r

renegat de la seva condi ci6 de pol:r 88•. Igual que els que no s6n

pobres, no? Ja ho saben vostès que hi ha h~t més d'un ministre
que perquè no se l'escoltava prou s' na establert per ell i ha f'un-

d·ot lm partit nou.

~

la societat normal això no és .problema se"

pr., naturalmel'lt,qu8 no sigui tot el consell que plegui i s'est
bleixi per ell. r. tampoc no fou problema en 1 a societ.at de pobres
la de.ciaió d' aqte lla minoria. Es traatà com a minoria de l' oposi-

ció i llestos.

Quan es presentaren de debó &18 problemes :tou. quan

Ja soCietat semblava qJ,Ie navegavea tot ven:t-~ l el problema t'ou

arcel.1ina. A pesar d'aquell ull que ja llacomp-aDyava per vida,
el seu 2'01« feia d'en"~à que se li feu estrenar aquell primer vest1t-j~uete.

I, per a justificar el problema, volem recordar qUi

dintre la comunitat Uarcel.lina era la única dona que hi haVia.

Quan encara anava '8 stids ñe nob'rs, aJ.gtm

pob~

com ella ea vei'

en cor de picar-li l'ullet Ja que la majoria dels po1res desconei-

6

xen el festeig parlat. Acostumats a una vida de mal passar, dura,
llarga i enemiga que els fa seriosos, callats i introvertits, quines coses es pot esperar que diguin a W'la pobra com ells que Va
pel món amb el mateix bagatge de misèries. Li poden di r que la
troben decorativa a tma pebra amb sac i faldilles, gairebé
més forats que

a:nb

roba, esperrucada, bruta i mal caJ.9ada? Quines es-

pereances pot donar tm pobre d'ofici a una. pobra de la mateixa mà
d'tul canvi de vida, de parar-li casa i posar-li minyona i de pertar els nois a tma escola privada? Per què ha de voler, aquell pobre absolut que lma pobra el trii a n'ell entre altres possibles
competidors?
com ell?

QUè pot o:ferir un pobre mal classificat a una pobra

Si, una fior natural, un penjoll de raima o una butxa-

cada de peres, unes dents blanques o tUla poata de sol••• Es per
tot això que els pobres no festegen oralment. Si troben una dona
del seu bra9 proven :fortuna picant l'ullet i si reben contesta de
la mateixa marca, doncs no se'n parla
amb totes les consequències.

~s

1 la cosa Va endavant .

No es pot fer decantar per un pobre

una dona del ram, amb joies, sabates n6 vestits almenys que deixi
àe ser un pobre honest i llavors no té cap mèrit. Aquest fou el
cas del caixer de la societat, el caixer Oreneta el qual, per a
t'.,r un C'bsequi a :Marcel.lina Va sostreure diners de la caixa. La
cosa es va saber i :fou expulsat de la societat.
- Altres han fet coses com aquestes - digúe el caixer Oreneta -, .
i si no han tocat la caixa social n'han tocat d'altres. Es que se-

ons quines caixes es toquen €ts pecat i segons quines no?
- Si s'han tocat les caixes de :fora de casa, no ens hi fiquem, i
tampoc ens hi :ricariem ei les haguéssis tocades tu, però tu has
t.ocat la nostra, de caixa, i encara que t'honori

have~la

tocada
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pe,.. Marcel.lina, un caixer és perquè els cOlJl!)tes se li avinguin
i no perquè no se l i aviI'l.guin - se li contestà.
Tant com Uarcel.lina t'ou pobra, es passejà pobra i hi anà vestida,·
ningú no se li acostà amb intencions declaratòries, i això que la
noia

volia sense parar una noia seva, però el temps passava i
.

.

no hi havia declaracioDs, i sense declaracions, segons creia ella,
DO hi podia baveb noies. La noia no sabia que se n'han fetes moltes

sense declaracions especifiques. Primer no n'hi havia hagu-

des perquè

Uarcel.lina, vestida de pobra no tenia massa atrac-

tius, i, segonament perquè, com s'ha dit,

lm

pobre

en tòtum no

està per a tirar floretes a dones de la seva mà. Però qUal la societat mudà a Marcel.lina, i qut:ll alguns pobres sortits snb bones
notes de les c1assas de la n01a també es presentaren mudats, les
coses foren canviants. Els pobres mudats ja es veieren en cor
d'acostal'!-se a Marcel.lina amb unes intencions que cap

d'ttl~s

s' havien vist en cor de manifestar quan eren pobres i prou.

l

també s'hi veieren en cor altres pobres que sortiren flacs d'estudis. Fou quan se sabé que el piano de la societat no sortí dels
fons de la mateixa sinó que fou l'aportació privada de pobres amb
afeccions marcel.linesques els quals adquiriren l'estri per la via
ràpida d'un centre cult.ural en el qual, el dia que en :fou sostI9t
hi bavis de donar un concert la filla

del notari Pineda. De la de-

saparició del piano 'se'n :reti una qnest1ó politica i s'agaf'aren tots
els considerats caps-escal:fats del poble.
Els problemes es :feren més problemes per mor de llarcel.lina. l quan
els t\mdadors de la societat es donaren compte de la solf'ej ada geReral a la noia també volgueren fer sortir els seus drets i, com la
majoria dels socis

actius no repararen en medis per acostar-se a

la noia. L'estatge social es conve'!"t! en un museu de renovaci6 cons-
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tant.:
"'

mo~les,

quadres, tapissos, gerros,. eseultures',

eBtore~,in-

cunables •••Aquella gent per Marcel.llna, ho t'eu tot, però tot. Es
clar, ,si hagué.s estat

\Dl

sol potser la noia s'hagués pogut deci-

dir sense retrets de consciència, però per quis'ha,via de decidir s1 t'ot.s-, tots, havien fet coses per ~lla? Uns havien après
soJ.f'eïg, altres de llegir, altres humE.l1itats, BJ.tre-a havien t\mdat la societat., ' altres l' havien decorada ••• l els inta nt ssat s

00-

men9aren la ootalla i en les batalles, ja se sap, e·s fan cose
que en temps n9rmal no es :fan.

l degut a n'aquella batalla el do-

mioi1i social era un domi,cili de senyors. La pobra

Marce~.lina,

aqueferada amb le.s 1l190ns musicals i 11teràrja s, passà

lm

t,emps

que ea pensà que tot allò -eren aportacions d'alumnes aprofitat
que 'tr·eien bons guanys de llurs actuaai.ons. Quan es donà compte

de la realitat, ja entre els socis hi havia una guerra 'encesa. l
arcel.lina, ja patidora per herència, no hi va veure sortida 1
pati

pels quatre costats_ Prime,r :t'oren intervencions orals,

Si no hagués estat jo no hauries estrenat. mai cap vestit!
... Per tu he après La Marina
-

l aquest piano, no et diu

i porto calCés noVes!
re~?

No saps qui tell va portar?

- Quan t'havies pogut plantar davant. nn quad1"&com eJ. que et vaig
dur'?

er ouè et penses que m'he après Hanlet de memòri'a?
Aquesta societat €tll cosa, meva!
Per què, doncs, ens has tret de pobnt.s?
Si. ara que tinc quartos no hi vols saber res, ja em diràs què

vols que :t'aei •••
les pat-8ules es passà als cops, com eil els estaments fora del
seu món. Aquells homes deien que si .als alt.res es b t.ien per les
dones que t.am'6é

s'hi podie~ bat.re allso l s'hi bateren. Uns ho-
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s que fins t'eia poc vivien, conro

dien ser altra ODsa que pobres sen
sense anhels, sen

te o no, pensen t que no po-

aspiracions, sense a1"anrs!

lluites i sense res" es troben de cop davant

un fi en 1e9 vides llurs: Uarcel.1ina. l tots volen ser el primer
d'arribar-hi. Són ooses, ja ho saben vostès, que :r~ els homes
quan hi han dC!19s pel mig.' La societat en pes es posà nenios
i els eops encara la hi posaren més. Davant la gravetat de la si-

tuació els consellers convoquen tma reunió general extraordinària.
,TO

hi t'alta cap accionista.

tots mudats. La reunió està a punt

de comen98r. Hi falta la noia. F..l nerviosisme creix.
veus demanant.

se senten

responsabilitats. AlgÚ proposa vots de censura. Un

a un es miren per ai hi t'alta algú que hagi pogut desaparèixer
amb Mareelilina.

és tothom, sembla. Haurà marxat sola Marcel.-

lina? De qui serà la culpa? De tota. Ja s'ha mirat bé s1 hi éa
tothan?
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que falta algú, el· pobre Busqueta, el gue portà el

piano, el que no aprovà

la classe

de cant i el que es posaVa a

riure Quan assistia a lli,ons de literatura i es tocaVa
HtigO o al senyor
8uspet1dre

Pi~andèl10.

8 Victo~

l s'esdevingueren dos t'ets que van

les activi 'tats socials. Quan tot eren càbà1s 8 i mal.s pen-

esment es presentà Ma:rce1.1ina vestida de pobra i, poc després,el
pobre, Busqueta acompanyat de les autoritats.

- Ja que no és per a m,i no seril pèr a ningú! - Va di!" d'entrada el

pobre Busquet.é. l

dir~gint-se

a les autoritats, af'eg1:

-t

senyors,

tot ai~ò de la sala de jtmtes és robat, o agaf'at si volen, a la

sala de música hi· 1írobal'8n el piano que fa anys fou canviat de
lloc de quan era al Centre Cultural

del poble, a la biblioteca,

i bé hi han alguna llibres rega1ats pels tenors de la casa, els
U9

diuen que valen tants quartos no ho s6n de regalats, els mo-

bles tampoc ho són tots de régalats encara que a les botigue s on
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s'estaven s'hi veiéss!n me grans rètols dient: "Object.es d

&a~1I ••• Ara, ·senyores autor:l.'ta.ts, la noia 6s iimoseent del tot .. El
tracte és el tracte. Agat"eu-nos a tots però a ella, encara que ara
'

.

-

,

,

.

la veieu ve stida de pobra, ni posar-li una ma al damunt, ni tocarli un fil. Si nOB81tres no ho hem pogut :fer, no ho ha de fer nin-

gú, per 8utori.tat que sigUi •••
Bigoti de:fensà la societat :fins el darrer moment.
- Veuran, senyors, ja ens aga:faran, però això 9S una societat, una
societat com les dem6s en la qual els

~oci8

discuteixen i si cal

s'arriben a la cara••• S'esperin, s'esperin ••• Som una societat amb
capital guanyat honestament ••• un moment, un m01Ilant••• Qual consi
ren que val aquest piano? l aquests quadres? No, tots no, n'hi ha
de comprats ••• Per favor, per t'avor, ho pag&'.r9m tot,

mob~es,

tapissos, llibres vells. Podem trigar, però pagarem. Tenim

gerreD,
re~r

sos propis. Es una societat la nostra per l'emancipació de18 po-

bres. Si es dissol els pobres serem cada dia m's i no passar8
mai de pobres. Serem uns po'tr es que l'Estat no en podrà t:reure cap
pro:fit. Pensins, senyores autoritats, que si :fan les coses bé

i

la societat segueix els pobres avui emancipats 1 els que es puguin emancipar més endavant es poden :rer del partit de vostès, del

partit que mana. Vostès saben el guè pot

~epregenta~

el vot dels

pobres, naturalment els vots a favor? l saben, per fi, què· poden

.

representar

e~s

vots &n contra?

Nosaltres fem

~?n

la televisió

ens fiquem a cada casa. Saben el què podem fer ~anant vots en
lloc de demanar caritat? Podem demanar vots

\l9 st1ts

com anem ara

i ja se sap per qut els demanarem. Si no ens t'an caa, ela vots

ls podem demanar vesti te de pobre i ja se sap també per qui els
demanarem•••
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Ag,uel.les autoritats tingueren una
ren

paas~r

gr~

opol"'tunitat, PQro la deixa-

com n'han deixades- passa.r moltes'. Ea pensaren que 'toot

ell.ò era una jugada de l'oposicib de la
dalt perquè

l'op1aie16 sempre

de~8

q~

n'estaven fins

Ei

que no Quan ells·deien aue si.

Feren cas Qn!s del discurs
de Bigoti, ordenaren
la incautaci6 del
.
..
'
(

patrimoni

so~ial

i aga:t'aren to'ts els 80cis que pogueren. Mantin-

gueren, però, el pacW t'et amb el pobl'e Busqueta i deixaren sense

ar a

}.~arcel.lin

Q.

arcel.1im és pobra de nou. La vida que portà d'en9à que per ell
ans.tt, Trompeta i _Bigoti fundaren una societat 11 sembla ~sa de
somni. U1 somni que a n'ella li .sembla que s'ha perdut per colp
eva. l això ·la desanima i li t-reu moral, i es troba de nou pel'duda en un m6n enemic. No hi ha res més trist que un pobre transeUDt.

tn pobre de ciutat, si bé menjar i dormir ebo dificulto-

sos, veu taxis, metros, gent mudada sortint d'escoltar concerts,
cartells anunciadors de pel.1icules amb cuixa de senyora jove, veu
cafès i gent que en pren, es pot passejar per places i carrers,
vetn'8 l';alca1de entrar i sortir de

l~ ajuntament,

l'arribada del

President Terrade1las •••Vostès diran que això encara és més t'otut
per

lm

pobre de ciutat. Depen del pobm que sigui. Si és un po-

bre' conven9ut, és
areel.1~a,

tul

consol que no tenen els pb1:res transhumana •
•

doncs, era una pobra mancada de moral. Ula pobra anb

batnllérat superior que pensant-se que havia estat causa de la
seva devallada no el t'a servir i en les noves captes allarga la
mà i prou. Fou fent el camí de retorn de demanar una gràcia de
("

caritat de casa el met&'3 d'un poblet de la seva

nOVa

démarcació,

("

uin metge, acostumat a fer receptes li Va dir que la cosa que li
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reeomat'lave 9l"a una bona alimentació i que m:f.T'és de passar' la vida

sense maJ.decaps, que es trobà amb Bordils, pobre internacional.
Bordilo es cansà dels mala resultats que la capta donava al paia
i S8 n'anà a eaptai- a fora.

Ii'OU

gairebé la volta a -<ï;uropa i to

nà desenganyat. Ningú no donava res en lloe. Un altre dia, germà,
:rou, en diversos idi.,omes, la majoria de lea contestes rebu'

1-

•

gt.ma cosa recoll! en pa sec i sabates velles, però de moneda estrangera amb la qual Bordils hi havia posat grans esperances, r
TeS.

Una peti ta eol.lecció de monedes minimes que no li pennete-

ren dir lloes del

Marcat Comú. S!,dei8 ell, carreteres millors,

millors tmiversitats, millora po11tics, milloIW'

esportistes, m1-

llors cotxes, millors computadores, millors gavardines, millors
carters, millora canunistee, peT'ò els dona.dor8,i~als o pitjors
que els d'ac!. A cap pais, peia Bordils, ha vist que hi

~agin

po-

bres assegurats. Cap companyia assegura a, algú que no pugu:B pagar
les primes. No s'accepten pl'imes pagades amb roba vella

o bon

paraules •••

- L'estat? - deia el pobre Bordils a Marcel.lina -.

~

quina mena

de diputat hem de votar perquè l'Estat es :raci càrrec dels I?~bre
com nosaltres?

~

temos de la República ja sabíem que no podi

cobrar perquè segons la constitució eram un pais de treballador
de tota

classe. Si nosaltres, no t:rebal1avem no erem. mpnblicallo.

o ens pod1em queixar. Però la constitució d' ara diu que protegeix

tots els e.spanyols 1 llurs tradicions. Ea que els pobres no sau
spanyols?

si.,

j a ho sé, hi

re l' arti cIe 35 que diu que tots tenim

el deure de treballar. Es un treball o no demanar cari tat?

Tu

deus saber els treballs Que es passen demanant-ne. Per què les constitucions no parleu dels pobres?

...

si,

l' 8!'ticle catorze, dius. Ja

'1 sé, ja me'l sé. Un
..... pobre intemaai.onal

les ha de saber
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uestes coses ~ja que anant pel món devegades te la -ran jurar la
constitució. L'article c8torze és aqu,ell que diu que tots san iguala davant la llei sense descriminaci6 de circumstàncies perso-

nals o socials. l encara tenim el disset, oue és ben clar: Tothom

ti dret a la

ll1~rtat. l

al divuit?

Aquest garanteix el dret a

la ir,ltimitat personal. l el dinou que reconeix el dret a elegir residència i a circular pel teT'ritori nacional? A qui es reconeix

tot això? DeIa pobres en particula:r no se'n parla. O 6s que
cons'titucions es penSEm que no n'hi ha de pobres?
de cara

8

les noves

generac1ons~

1.88

Això pot ser

En aque.et cas estem davant una

const.itució futurista. l els pobres en actiu, els
caritat no dotats per a fer altres of''icis,

~è?

~manador8 de

Una constitució

que no parli de pobres, és ben clar, its una constituci6 de rics.

othom té el deure de treballar, diu l' article

trenta-cinc, i a

la lliure elecció d'ofici. On el tenim catalogat, els <:pe mai hem

portat rellotg&,el nostre ofici?

L'article sis parla dels partits

politics, que abans eren pf)cat mort.al. l bé, quins partits polltics .són els nostres? Els gitanos, i s6n gitanos,als quals la gent

n general no deixa ni un

moç~or

de butsaca en cas de

~

ce sai tat

de por de no veure' 1 m's, tenen diputat. N' hi ha que no hSl. fet
mai rea, com

~osaltres,

però hi deu haver gitanos rics com volen

les constitucions les, quals tia les :féu gent que per a :fer-les cobraren. Si les constitucions s'haguéss1n fet de tl-anc potser s'hi
hagués posat

algina cosa de cara als po1:r es" però no s'hi han

fet.
No, no, les oonst1tuQ~ons n('1!lJêS es cUide '
.
_.
n
i de gent· que pn~
~ ~
~
~~.

~o

·s, dLuen

ea. Ja em di:ràs amb què hi hem d

bé que diuen tots. Nn,'

,

~ntI'J.·b'
U~ran

·JV.·

ñ

~a

a la

.

gent que cobra
spesa pÚbli-

contribui:r nasaltres. l fixa' t

amb nosa.lt1'9s no s' hi

COmntA.

l una
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_

constitució que no compta. amb nosaltres, per a nosaltres 6s

com si no hi :ros. QUe et die que no. La constitució diu que el d0micili és inviolable. Compta que tothom te domicili. l per a tenir domicili s'han de tenir quartos.

On

és el nostre domid1.i?

Dret

a la vaga, dre,t a la vaga ••• això és pels que treballen. En :fi, qu
nosaltres hem de seguir Vivint a salt de mata :t'ins que ens extin-

tUn. i el pais quedi sense pobres que, segons es veu, deu ser la
cosa que vol la constitució. Som un món ar art, nosaltres. No so:
ni treballadors ni empresaris. Devem ser autònoms. Però uns autà'noms que no ens val a l'hora de trobar companya, dona o muller, diga-ho com vulguis. QUina dona ha de t'er cas de nosaltres?

Les do-

nes per a canviar d'estat volen guanyar-hi. Casar-se per a perdrehi quartos, diuen, és millor la solteria. l tenen raó. A les dones
si no actuen mogudes per una questió sentimental, de oomptar no ens
n 'ha d'ensenyar ningtÍ. Per això les que poden van a pla9a. i e s queden els diners del marit moltes. Les dones que no són pobres s6n
màquines de gastar diners. Sort d'elles si el diner oorra. Si les
dones no gastessin 91s diners que gasten viuríem com en el temps de
l'Antic Testament. Per Què es posen quadres a les oases, i estores,
banyeres, rellotges, consoles i cuineres cares? Perquè la dona hi
estigui bé i no se'n

v~l.

l malgrat això n'hi ha aue no en tenen

prou i se'n van a lloos on els paraments són millors que els que
t

tenia.

Aquest :ret, si sentimentalment és llastimós, comercialment

no, ja que qui ha motiVat el canvi de casa s'ha hagut de gastar més
diners que l'anterior usu:f'ructador de la dona del canVi i, si el
(

canvi s'ha :t'et de oara a una millora de mobiliari i omanental sempre hi haurà, pel comer9, 18 possibilitat de nous canvis per a millorar de residència. El

COllit

r9

no les mira aquestes coses pel can-
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tó dels sentiments. El ~omer9 la cosa
qU~ vol és vendre.
,I jo, que
,
.
,
.
he voltat molt
no sé

Q1.E

p~r l'estrang~r,

qU~

encara

sense

compra~hi

res,

mai cap venedor, quan un ciutadà li l1a de,malat
preu d'un
,
,

collaret o d'un mirall, li hagi dit si el volia pe r la dona de deJ

bó o per l'altra. N'o gastar diners és anar contra. l'economia. No
d~ls

comprar abrics de pe11 és ,proyocar la tancada

establimen ta que

es dediquen a vendre'n, i la tancada d'aquests est-abliments
porta
.
:
-~

deixar sense f'ein,a a les noies que fan els abrics i a n'els ¡:e rsonatges que es dediquen

Dir-hi ells 'cap cuJ.pa, van a
pitreres les quals

Sl

d'animals quines pells, sem e te-

la caya

8

par~,

carissimes,. a les esquenes i

t ot aquest proe6s només se les posen. l de

l

,

la mateixa manera q\.s haurien de tancar els més damunt dits establiments i la gent que fan

viu~,

~

heu"'ien

gent no n'hi anés a pretMre amb la

tancar els

~onseguent

~s

si la

misèria dels aboca-

dors i dels elements. que c:u1t,iven la planta a Indonèsia, a l'Aara~l p~blic

bia, al Brasil, a Colombia, a Vene9uela••• Si
diaris, ultra declarar la fan als
riodistes,

comp8ginador~,

venedor~,

linotipistes,

no compÑs

la declararia als pe-

direc~ros

i repartidors.

L'únic diari que potser sobreviuria seria el Diari Oficial si el
govern el donés de torna al pagar lea

con~ribuciona.

gasta diners pennet que porrin trens,

vepor~,

que hi hagin. pa1etr3a, sastres, partis de

La gent qu

avions, caValls,

f'utbo~,

cinemes, bancs,

egiptòlegs, recaders, diputats,
ministres, canons,
autonomies •••
.
.
~.

Què seria de tot això si la gent
ria el m6n?

~o

s'hi gastés diners? l què se-

El món de les Coves d'A1atamira o dels dolmens de Ro-

anyà. Els diners són els que han :t'et aquest món, tal com és,

amb

la ONU, lea bombes d'hidrògen, les tiples lleugeres, les cremes de
nit, els governado,l's generals i el preu del petroli. Nosaltres no
pintem res. Pel" això no som a les constitucions. l per això

les
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les constitucions penneten el joc, activitat que nom4s poden portar a cap els que tenen diners. Si la gent no tingu' s diners no
se' la podria jugar, i si la gent no tingués diners

~er

a Jugar-

se' ls les constitucions no hauriem autoritzat el joc. Es clar o
no?

tJ:r1 pobre de csmi,' com nosalt'I"9s, és

COO1

si no existia.

Un

element. que no pot prendre cafè, estrenar mitjons, anar a la barberia, menjar una, truit.a, tenir canari, pujar al t:ren pagant ara
que es diu que s'ha d'ajudar,. com ho hem de fer nosaltres per ajudar el tren?, que no pot tenir canari, ni t'omstera, casar-se •••
,

Aquesta era la posició del pobre Bordils, posició que vostès compartiran o no, però era la aeVa i, per pobre que :fos, si volem aeceptar 'aquesta democràcia que ens costa tant d'entendre, l'hem de
tenir en compte ja que altrament serIa un atac més a n'aquesta deocràcia Que la gent troba que no 11 acaba de :fer el pes, que va
passant. ,el temps i la democràcia no s'acaba de democratitzar.
,rce1.1iO'a l'interrofllJllG no més enllà de tres .vegades ja que ella
considerava que ser demòcrata és deixar dir els altres, però auan
ent! que e,l pobre Bordils e's det"inia contra el matrimoni, sí. que
va intervenir·....
':"" l a mi tant que m'hauria agradat tenir tma noia meva. Tant me fa
ser pobra, però ten'ir una noia •••
- Tenir noies és relativament :fàCil, però fer-les grans per a gent.
com nosaltres si no és impossible s'hi assembla mol~.· Si ja nosaltres, toquem

6

terra, Marcel.1ma, oorrin normalment amb una gana

que ens aixeca dreta, és raonable que' hi fessim córrer les noies
que pogu&ssim tenir? QUè èn faries d'una noia que no poguéssis mant.enir?

Rif'ar-la? Portar-la a l'Hospic1?

- Jo podria treballar per a ella. Jo puc donar 11:190ns de cant, de
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literatura....
- AJ:to! Aix! tu no has' e s'tat
- 'rot

això

h~ vaig

s~mpre

pobra I

aprendre a la prest>•••

Atura't, Marce1.¡ina, atura't·, potser he badat jo anant-me'n a
l'estt'ènger!

Si ara a les pr'sons t'il.lustren així ... I suposo

de :ttranc•••
- Oh, no hi pot paa· anar tothom a les presons. S'ha de fer alguna

C08a contra les llei s. l alguna cosa grOSsa. Amb poc temp s

n~

hi

aprendries pas rea a les presons. S'ha de fer una. Cosa que et costi de cinc a si s anys de presó.

,è Vas haver de fer tu?
- Jo volia portar una noia a passe:f.g i el senyor fiscal Va di l'que
la volia robar.
- "Iareel.1ina, jo sóc un pobre honest. Haver de robar criatures

per aprendre de cantar, què vols que et digui ••• I sortint de la

pres67
- nortint de la. Dresó

Vam

feT'

lm 8

s'ocietet de po1:r es i

va classes, però la. societat va ·t'er mala
agafar i, a 1P:J., em van desterrar ••• Però

n.,

pe~

Jo

hi d <Da-

a molts 80cis ela van
a pujar una noia meVa

potser podria tomax- a donar ,11i90ns encara quI' fin s ara ning6 no
m"ha volgut ni escoltar vé8ti~~; ~x! •••
- Jo no és que ·no tingui gane·s de fer tA:m,:ir :poies, però tan t com
l'aJ.iment4ció :futura .de la noia és i.mportant la del possible pare.

Ja bas pensat. quina noia podria sonir, si $S que en sortia cap,
dtun pare dejunat ep excés?

- Ja ho veig que' és ditícil, impossible, potser, pero potser per
això és que ·en tinc tantes ganes de tenir una noia.
- No., imposf;J1b1e no ho éa, penso jo. No ho sé, mai hi haVia pensat
en un cas com aquest ••• sempre hi ha ooses que es poden provar• .IJ;S
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més fàcil provar això que anar a la

barbe~ia

o al sastre,. que has

de pagar, i aquesta prova seria, em penso, de t'ranc ••• Però hi ha

coses, Marcel.1ina, hi ha cosea. Tu com

~a

voldries tenir aquest

noia?

- Oh. doncs, tenir-la.
- Veia, veiam, tu quan vas venir al món, recordes coses, tenies
germa:ns ?

sl,

erem dotze i

pobres~

l havent viscut aix1 •••

- Oh, és que' ara jo només en voldria una.
- Bé, bé) bé, ja ja t'he dit que era un pobre intemacional i m'
grada fer les coses amb el cap. Jo quan t'he dit com la volie
nir la noia volia dir si la volies tenir p-er les males o per

~es

bones ••• Casada o soltera, vaja.
qi casada fos més :t'aeil•••

- Tu de música i de 11teratura en podràssa~r mol.'t, però de teni
criatures veig que
cascoris,

'\I).

s molt ends'rrera. Jo sóc solter, però he Vist

n~turalment de

lluny, sc!, a Frar19a, a Holanda, a Bèlgica,

a . AJ.emanya, a SUissa••• i saps els quartos <PI

val casar-se? 1

cosa que deu costar més deuen ser els convidats. Jo no en
cassito cap de convidat per a tenir \.ma noieJo.

-

,~stà

bé, no hi ha convidats '. Un casori sense convidats és un ca-

.

sori esguerrat, p8'ò deilCAem-ho, no hi ha conVidats, d'acord. Pa,

pera, si, papers ••• en

e~

tens, ,tu, on els tinc jo? per a cf:\s&r-se

es necessiten pape"'s. Vull que trobis un capellà

d'e~its, lm

ca-

pellà pobre, que es pos! a la raó i ens casi, i de franc, i de
la manera oue anem vestits •••!'Jo és que tingui

res~

almenys res sa-

but, a n'aquest peu.. Aquest tros de saca q:ue 'hi porto és un Buba-

tit,ut de sabata.. Ja som casats, doncs, suposició

MaI·ce~.lina,

su-
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posici6. l

t~u

ses de cant. i

vols ma noia. l dius que la mantindràs donant clas,d' allò altre. l si no

trobes'

~eina?

Tu saps eJ.s pa-

T'ata que hi ban avui? l no al pais únicamen t. Jo vinc de :fora 1

estan tan fotuts .com nosaltres. l com la puRaràs
la no1a1 Tu l
.
voldràs, t'er anar' muiada a la teva noia, no? No estic, Marcel.1ma,
no estic. La vida és cara, carissima. Cada di,!, puja més tot, i Jo,
encara que vingui ,de l' estrangér es pot dir que

h~,

l Jo, $i tinc de ser el pare de la criatura, tal
vaig dit'ic11, casat o sef.8e, ja veus el que

e~

ha perdut diners.

~m

estic avui, ho

die. Jo necessita-

ria \.ms mesos de sobre-alimentació que no em puc procurar,.
puc ser

e~

ajuda perquè

r

jo no

no és que sàpiga fer poques coses, és qu

no en sé t'er cap. Jo clemano caritat. Si toth0l1l me'n t'es potser
,

,

!

ria un pobre ric, pero aixo ja ho sap's tu, et passes el dia dem
nant i què

en treus'l Be-s, una bicoca. l és que sempre hem eetat

mal vistos. Ens han titllat de vagabunds q~an ~omés arem pobres 1

hem arribat a estar t'ins i tot

co~demnats

a mort. La vagància, sense

miramen'ts si era :for,ada o voluntària ha estat considerada un dy-

liete, com assaltar un banc o arromangar una monja. Diverses vegades ens han :fet entT'ar i sortir dels codis penals. ,Ens han dit qu
eram extra-soeia1s ••• Jo vivia amb el pare quan va venir la guerra.

r recordo que

la gent feia mala cara. l quan la gent fa mala cara

no hi Vegis a demanar feina, consells o caritat,. El pare que era un
pobre

espeei2l~,

al veure que captar, tal com anaven les coses pre.

"

"N~i,

sentava cada dia més

àif'iculta:ts:, em va dir,:

ho arreglo tot això It

Si, va anar. a la guerra . a ve-ure ai bo arre-

glava. Segons ell em va deixar
trobar que no sols no hi

h~via

vaig, a veure si

una bona parròquia, però em vaig
rea pala captaires sinó que en molta

llocs no hi havia ni res per a donar. No, del pare no en vaig saber
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mai més res. No ho degué poder arreglar el què volia arreglar, 1
segur que el van arreglar a n'ell. Vaig volt.ar mig psi s. Tot el
que es podia voltar ja que degut a la marxa 'de la guerra els quilòmetre s quadrats de capta s'anaven reduin t cada. dia m'a. Fins que
no quedà
més,

tan~

te'rl"itori de negoci.

La vida s' anà complic~t. cada di

que no vaig tenir més remei que

ana:r-m~'n

a captar a

~o

ra. l mira que en vaig voltar de paisos ••• No c:rec que mai cap pobre s'hi faci ric.

Despr's

Vi~ué

tUla nova guerra i no sabies p

com girar-te per a no sentir canonades. Va matar molts pobres

a-

·--uella guerra, però jo vaig tenir sort i vaig salvar la pell. Er,
una pell pobra que no serviria de res a ningú, ni a mi que en sóc
el propietari,

però

tUl

no es vol morir mai per pol:re que .igui i

per poc servei que t'sm. al món. No se sap per què es tenen aauestes
ganes de viure, però

8S

tenen, les té tothom, pobres iries, ani-

mals i plantes. Tot el que viu les té aquestes ganes de viure, i tot
s'ha de morir, ja veus. Fins els pobres. Quan aquella guerra s'acabà tota Europa quedà ent.rampada. Ningú es

Va

pensar, es veu, qu'

una guerra costés tants quartos •• La gent que en tenia es Va in-tal.lar a SUissa. Jo tamb6. Vaig pensar que amb els quart,os. que e
deia que havien anat a parar al petit paia, els pobres hi podri
viure bé. Sort de les vaques a Suissal Si no hi havia pastor a
prop feia repassos assegura.ts. Però vaig sent.ir ':' dir que ací. 1e

..

coses havien canviat, i vaig pensar que també haurien canviat. per
a nosalt.res. Ja ho veus

ai

hSl ~viat. Jo es-:tic segur que ai en

aquest. momen~ em pogués fer visitar em trobarien. avitaminosis aguda.
l ouin pare vols que surt.i d"m home amb

avitam1nos~s

aguda?

cel.1ina va veure que tenir una noia pròpia era ~lt. difi.cil i
amb pobre8 com Bordils practieament impossible.· Bordils era

tul

po-
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l es deixà cór!'8r. De Bordils .se sap que davant les noves
tats que trobà
8

~ificul

per l'ofici al pafs, deciM tornar anar a captar

l'estranger. Marcel~lina ho passà mal8II1ent1ssim. Al veu.re qu

anava passant el temps i no podia tenir noia pròpia s'anà desmillorant, deSmillorant que, ni mudada encomanaria a ningú gam s de
I

.

:feJ'-li tenir la desitJ.a& noia. El desnUlorament li afectà la part

nerviosa i ja no era ella. Més d'una vegada s'acostà a un passant,i:
- mscolti, B&nyor, no em faria pas tenir tma nena?
No es donava compte, al fer.

aques~

llastimosa pl'9gunta de l' aspec-'

ta que tenia. Si la feia a algú que tenia pressa, ni se l'escoltava.
Com a més, a mitja pl'9gtmt.a se la treia del davant amb :
- Un

a1~

dia!

La noia de moment tenia una gran alegria pens ant que

tot era que8-
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tió de padiència i d'anar-ho provant. Però trobava contestes de
tota mena.
èdius?

- Que si em voldria fer te1lir \ma .nena, <Pe m'agradaria molt•••
l l'aturat no fent-se càrrec de l'estat de la maquinària mental de
la pobra Marcel.lina,
ja:r--la
a~tre

° S8 l,i

p.ose.va

° l' emensfiava
8

despecti vamen t en plantofe-

rium a la, cara.

Com

l"8speran~a

del

Itlm

dia" d'abans, el desencis li duraVa també dies.

Davant la pe!' a ella informalitat dels homes de poble, decidí anar
a fer la petició a muntanya. Però 198 forces li mancaren 1 arribà
just dalVant per davant de· la casa de la coneguda per la Bruixa Bonagalta. Trucà
i qual 11 obriren
lla porta feu, amb
un fU de veu,
.
.
.
la :t'amosa pregunta sense sabe!" a qui la t'eia •••

nyor,

n~

em faria pas tenir una nena ••• Jo.u'.'

l DeI'dé paraula, estabilitat ~ coneixement. La senyora Bonaga1ta

de moment va pensar que ea trobava davant.

d'un~

mare soltera, i can

que ella ja n'havia vist de tot.es, comentà:
- No, si ara a case. ja s 'hi

ve

per a tOt ••• per a saber quan hi hau-

ràc8Ilvi de govern, a parlar de negocis, a demanar-me si un grop

starà

\lJ'la

vinya, a preguntar

si m1ran1l-me-la puc convertir una

olla de llet amb un recuit., a saber amb qui ha ~t la noia de l'oI'din ari. , i ara només falta que hi Vinguin a tenir criattres a casal

..

.

La dona l'entra a la cssa. Li :feu prendre una toma d'herbt s, i

es-

...

pera•••
La. senyora Bon

lta t qu

tingu~

lloc l'arribada t'or90sa de l!arcel.-

l!na, ja e""a :fabuloRamE}nt vella. Era tinguda per bruixa 1 ella deve-

gades s'ho havia cregut que ho era. Al revés de les bruixes corrent.s,
normalment, tor9Adea, sequestal"!'ugades, sense dents i de dificil mi-
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rar, la senyora Bonagal ta era una bruixa grassa, grossa, al ta i
dreta com una torre. Hi ha bruixes que no se sap de què viuen i la

.,nt diu que viuen d'aires més o menys infernals. La bruixa

1'0Ile-

galta se sabia que menjava 136. Vivia èn una .cabana, pero la millor
pe,a de

l'habitab~~

m~alt~,

era .la cuina. Guarint

anunciant ai-

guats 1 predint esdeveniments comercials, polítics 1 de societat,

a

l'hora de passa,.- comptes cobrava meitat en efectiu meitat en

matÀries alimentàries cares. Ella podia passar 'per bruixa, però

ouinant hagués agafat molta més anomenada que fent l'ofici que se .

li

atribuía.Era l.ma :f'Clomena1. cuinera 1 Ulla. no menys fenomenal man...

jadora.

Prepar.ava la caro de

C898

sempre. de maneres distints eh

esto:t'à un conill amb la mateixa :f9rmula, i, mai, a la casa, s'hi ..n_

lli re.S.

La dona ,sostenia

que les coses bullides no tenen gust de

:res. Po'U¡aer moltes de vostès &ersn de la

~~teix.a

opini6.

si, ,

Clar, s'han de fer bullides 198 quals no preci8$n
receptari
de e
,.
.
,

~

·na i s'ha de prevenir el colesterol i" ultra això mentre la bullida bull es pot parlar amb la

ve~na,

anar a pla98 o rentar l a

r0-

ba de la mainada i, endemés, fer \IDa bullida està a l'abast de t0-

thom•••Donos a la cuina de la senY8ra Bonl galta no s'hi veien olles.
Només hi havien cassoles. Algun cop s1 algun

vol ta de la casa de la senyora Bonagalta i

yianan~

sent~a

passava pel

-sorolls de mà

de

mor"ter: "La brui:xa ja deu preparar algun brevatge 1" pensava. PensaVa malamf;tnt. La senyora 'Bçmagalta estava :fent una picada per ado-

bar un conill al ja9, o un all-i-oll per e. àonar una ndc a d'empenta a un niu. Segons ella allò que li allargava la vida en tanta de
manera era el 8eu inacabable programa de

salsea~

_picades i sofregi1is

que mai repetia. Era una invento'r& de t'òmules eulinàrii s. Per a
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,endolcir-nes unes feia anar sovint 18s panaea, i per a
nar-l.ee actuava

amb

UIl

envalen~o

allet o uns grans dè fonoll, les nent:r

1itzava amb llorer o lee avomatitzava a:nb po~101. Lea cuineres, en

'(:meral, s'hi miren a cuinar perquè els altres ho t,robin bé,

~a

se-

nyora Bonagalta s~hi mirava perquè ho troMs bé ella. Era brui
de cinc repassos complets ja que els dies de consulta l.u.rga aeaI

bava fent ressopó.

Semble que anys

6ndar~ra

havia tingut un

tré'banc ser.timental i es t'eu passar l'enuig a la cuina. Hi ha dones oue aauesta mena d'811trebancs els,
dóna per no . mEl1j ar i ac
-

com la Dama de les Camèlies que diuen que acabà molt malamett..
tant fJn tant ja hi pensava amb el causant de l'entrebanc i aquest

pens81"-hi li durà molts anys.
pensament :fent un estofat amb

IJ.avors actuava contra aquest
lm

sofltegit nou. I hi passà la

intentant matar aquell pensament.

";';111a havia vingut al món d'amagat. J:ls autors 1 'havien deixada al
mig d'una pineda. La descobrí la vella llarc~ala an~ per pinyee-.

'ofici de vendre pinyes no donava maa enllà de mig manteni~l

a n'ella, p9~Ò la vella Marciala p~rtà la noia a casa el senyor Ju'tge i digué que se 'n :reia càrr&c.

- l anb què la mantindràs, Marcials?
- Els pinyons, amb el temps, aniran a duro cadascun•
... l merl'tres no a'apugiDf

F1.n:& a:ra collia pinYt9S per a mig viure Jo. D'ara endavant en c

llin. per a viure'n jo i la noia. A més, a casa, sènyor jutge, hi

tinc una cabra que no sap què fer de la llet.
l Bonegalta es feu gran al costat de Marciala i aquesta li' ensenyà
les harba·s del bosc i els anguents guaridor.a. l quan Marciala digué adéu Bonaga1ta podia haver 9-atat d'haver volgut, una de les mi-
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llors t'armaeèut1que 8 del

p8:l8~

També hi devia haver hagut algun home en la vida de Marciala j
l

'

que no es cansava d'aconsellar a Bonagalta que es mantingués soll

"

tera 1 sense compro~sperquè si es posava amb algun home hauria
de cuinar i trebaJ..la,~ per a "ell, i els homes són uns desagrait8
i a casa només hi. van, 11 deia, a menjar 1 a dormir. Junt w¡b 18

propietats de les herbes Harciala ensinistrà a la noia en les combinaciens cul:tnàries i malg!'at que, en el p,.imer tempa només podi Sl

povtap-les .a la pràctica

poes dies l'any,

~lan

'Marcials j a no hi

ra, les herbes P90sren la primera, pedra a la petita
Bona~alta.

t'ort~a

de

Guan ja actuant tota sola al pet.it pastor Gasparó el

ual patia de mal de cap, amb herba de Sant JO,sep i allò fou el
u llanoament.

Feu guariments de tota mena: mal d'ulls,amb ruda,

mal de boca, amb be rba

cancer~,
,

eaponyedures, amb l'herbtï. espunyi-

.'

della, refredats, amb tl()nt cordials ••• Beeeptà herba berruguera,
cuquera, de llagues, de la, t:'ebre, de la paciència, de l'ena1gu

'Dt., t'etge:rea, d'amor, gelosa,
mid~

oue les consultes

d~

la

sovinteja~n

pràctica els priDc ~p1s culinaris

sabidu~a,

de la tos ••• I

Bonagalta pogu4 portar a 1

de la d~:f\mta Marciala. Aquesta,

junt aT'b les l1i90ns herboricides i

de fogons, li repetia sovint:

UI no et :t'iis dels homes!"" però llavors

Bonaga1ta nom6s havia

tractat amb malAlts. I, a la seva r.lanera .ja el segul l'avis
a-rc1ala. No
jà

SE'

fià dels homes, però es :fià d'un. Aquest la feste-

int.ensamen't un temps,. Hi anà de malalt no sabent quin mal te-

nia, i Bonagalta 11 recept.à l'herba del mal e9trany. Uls els
'timava a tots els malalta, però aquell va veure. desseguia a . que era
un mal.alt di:f"erent t i en lloc d'un at'ecte de guaJ;'idor8 a

guaribl~,

n'hi havia un altre. Un Que t'ou 'ro mal afect.a per 1& pobra Bon
galta. De

pr:im~r,

pe

tenir-lo

casa sovint li anava dient. que
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els mals valia més prevenir-los que teniz--los i li anaVa donant.
t.OIT'.&9S

de nors escollides la. d'amor, la gelosa, la ,flor de lluna•••

però aquell homes era un bome fembrer i de fembres variades i,
la seVa manera, negociant. l un 'bon dia que Bonaga1ta tenia prepl:n~ada

tma infusió de menta, l'home no li

ni l'altre. l la pobra noia, que

cOTnpara~é,

.f~stejant

ni l'endemà,

es. descuidava d'altres

coses (de festejar se n'ha de saber, i si. vostès f'estegen és reco-

manable que l'escture no els :faci perdre el llegir), es descuidà
1 calaix·i qW\Tl:
tff)i

S9

n'aòonà

el trobà. buit. l €ta el què

r.a'har;:rués buidat 61 calaix; :i hagués seguit fent-se visi tar,

mira, peY'ò buidàr-me' 1 i no acostar-.se
nagaJ.ta i el disgust li durà.
CaP

ella deia:

~ys.

m~s ••• Itt

N.o ho pa! allò Bo-' .

Primer", no volgué visitar mai més
v~Jal:'-se

home. Després s'hi repensà, i p&r a

sat tornà a herberi tzar amb homes p..rò

receptan~

del trasbals pasherbes contràries

al mal que tenien. Méa com que l'p..nomenada de BO!laga.lta era ja molta, la m8joria dels receptats a la contra es posaren bons igualment.
olts aue patien de

fe~idu"B

els donà herba de l&,s morenes,

qui presentava tos a desdir els 8uministrava berba berruguer-a i,
molts, l'herba del renegat. Del que s'ha de deduir que hi ha hal:'bes que serveixen per a tot. I, amb el temps, portada per la seva
homo'fòbia es deàicà a predir tota mena de mals contra el sexe fort
i

les seves coses. En molta tingué ra6 ja que. predI aanvis de govern,
•

resultats d'eleccions, "'tl'tes, invasions, fugides de senyora•••
Quan tenia parteres a Colleu!ta les hi feia prendre l' herba de

~es

es Cot!lb:re s , i .les pa.,..teres només tenien noies. Dur'ant un temps a les
ites del rodal i a les de :fora

n~més

s'hi f.,ien bateigs amb noms

femenins. Totes aquestes e.oses i.n:tïuiren en fonamentar la seVa

menada d'introduida en le
xa, doncs en

8110-

rta de la bruixeria. "Em diuen brui-

rèl" va dir Bonagalta. l en :fou. Totes les dones
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que tocà sortiI-eIl ban embruixades: dominaven a casa, passaven _<omptes, endaven, :reien i dest"ei9n.

Era \ma temporada que els home's

°l

rentaven roba" fregaven a terra, servien a taula, t'aien els llita •••
Feu un temps que les dones assaltaren càrrecs
i

98

púb~ic8 i

privats,

veien policies amb t'aldilles, advocades, diputades, periodis-

tes, toreres, alcaldesses, anti-eonceptivistes, divorciaires,

madores, anArquistes .•• QUe ""ostès pensen que això
de bruixes?

110

~

és c,¡uestió

l'To tots els :homes oaran d.l aque sta opinió. Qlelc

onna1 deu haver passat que s'hagi produit aquesta escalada fa-

minista, i si no és questió de bruixes••• Sabuda hi havia contra
els homes la m&1edicció de ls bruixa

I3onag~ta.

ber lea que hi ha no sabudes ja que si

broixes n'hi d<lu ha'9 r moltes 1
contra ela home s
edà

amb m::üa

qU9

Sntl't

potaa~

S'118

Ara, vagin a sa-

de convenir que hi ha

amb m6s males intencions

la senyora Bonagalta.
la nost,..s bruixa de T'esultes de la mala acci6

d'aquells festejador temporer, però intentà comàtra-l,a menjant.
m's enutjada estava més act.uava a. la cuina, i, anb el pas dels

anys es eonvert1. en una de les bruixes més grassa conegudes.
Per breuixa que fos, la senyora

Bona~a1ta

també tenia moments bai-

xos. Feia dies que es donava compte que durava molt i
sa~

aques~ p~n

que se n' havia d'anar li feu agat'ar més d' tul arròs, llegar un

all-i-oli o

CrE,mar

un sut'regit. nl se'n van pobres, rics, enterra-

morts, ministres ,poates i galans de cinema, però veia que fins les
bru1xes han de seguir l J anada genara1. l se n'hauria d'anar sen
cap hereva, sense IIR ningú que pogués mantenir la bruixeria en
marxa. Hi ho desitjà a tot. desitjar tenir tina
hereva.
.

Es pot
re-

lacionar el tiesiR' de Bonagalta amb aquella arribada de Marcel.1ina?

IJ.ibertat

eDsamen1i, senyores 1 senyors. Nosaltres només podem

dir que amb aquella aIlsda de Marcel.lina hi haVia el desig d'una
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bruixa. Més, no podem fl7:r' •

.s n la s'enyora Bonagal ta es mirà la noia, al veure que no es1iava
emoarasssda, va veure clar que el seu desig de tenir hereva

8S

complia.. l era quan li succeien cose9 arxi que la dena creia en

veri tat que era una bruixa. Quan Harce1.1ina, una mica refeta digué:

- en

sóc'? Ha estat una noia?

"'fo t J 9svarià,. noia. No ha estat noia, però tm dia o altre te'n

vindrà ona., T'ho dic jo que diuen
,

són una bruixa. Que ho di-

qU8

,guin. No t.inguis por tots aquests ocells són

d~ssecats.

Aa1ll.1

el mussol rl'intore:r'. Amb el seu oli bullit vam guarir la 1'illa d'un
senyor molt principal. Ji}ra un 'mussol distint:, dels aJ.tres, pobre

Tintorer. Genera1men t els rou sao18 collen sempre sol.
mussol que volia companyia i cantava sempre,

només canten quan ha da ploure. Quan

Va

n~

El~

eom els

era

lm

~8

que

venir la filla d' aouel1 se-

nyor principal i v6ig dir a Tintorer quina cosa l'esperava, em v
entendre i em Va mirar an"b ulls que deien .1arament: "Si no hi h
més remei ••• Itt

Per això el tinc ací en el lloc d'honor de la casa,

al costat de Cua-Negra, la primer& gar9a que proporcionà greix contra els mals de t"etge ••• AQuests pots que s'hi llegeix anguent de

erp, de camell i de balena, tot és el mateix greix. Greix de conill.

I~s

tracta d og trar.sf'ormar-10 amb

Ulla

m.ica de romanl, de fari-

gola o de saüc .... Coses' de bruixes ••• 'r'espanta que Jo sigui una

broixa?

- Uo ho s, •••
- Bruixa o no, Jo, bquesta darrers dies, he desitjat l'arribada
\

d'algú que._ vingu's a fer-me companyia ••• I has vingut tu. Tu
cr~us

oue una bruixa

pot 1'er aquestes coses?

87
- tio ••• pot"ser algl1na vegada n'he sentit parlar de bruixes que SUI'-

combrea•••

ten de nits amb

s~r

"itxo'ses e,scombresl Jo voldria

d'on s'ho

Va

treure el pri-

mer que va dir que nosaltres viatjàvem amb escombres. segur que t'ou
algun home que mal
N'hi deu

hav~r

~oo

de

els, cremi. Els homes no valen cap quarto.

tO~D •••

o n'hi ha can que valgui res, et di e. Els homes es

reL

generals,

minis t.res , usurers, conquistadors, contrabandiste o••• Qu al te s dones
has vist eap,itanes de lladres?

Quan els trens desoarrilen, e1.s Va--

pors naufraguen, les tartane's ~lquen i els avions oauen, qui ho
mena tt.:>t aixto.? Romès. Qui són que embarrasan lns noies? Els homes.

ui és oue porta gent

El

les presons? Els .jutges, homes. Qui

conills a bosc? Els caçadors, als homes. Qui és qua va inventar la

pòlvora, el 'treballar, els

tes d'abadesses, el

ix congelat,

les rifes, les factures, els duels, els cops d'Estat, els c1n't.ude castedat., les mongas de clausura, l'esclavitud, els rello't-

roIl8

ges 1 els
. ,
i nmgu

t pecats capitals, digue' s, qui? Els homes, els

omes

s que els homfJs!

1, &s clar•••
-

F'a

molt t

S que Vas pel món demanmt que et facin una noia?

rreramant, al

~eure'm

$O

la , és quan bo demanava mes.

- Però tu, fins ara, què hl;iS fe t,

El

veure., ••

He demanat c&.ritat, 1 durant un temps vaig viure com una reina.

qui és que t' ha. :tet venir a casa, conta, conta •••
- No ho sé, com si algú em crid

o potser perquè ja no podia anar

més llUXb •••

l Marcel.11na contà la seva petita 1 pobra hiRtòris.
- Ho

VIlUS?

Els homes. Tota la culpa és

quan et vsgms refen t que, per

d'ells~

.Ara, tu has de saber,

tenir una noia,

enca~a

que ens sà-
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piga greu, necessitem un home. Jo tinc tot,a mena d'herbes

ixò, ni

1~8

~

snb

encantades que acSn unes herbes que ho eIll esteixen tot,

hi poden fer res.
'Al ta.

per~

Però J.a noia vindrà, t'ho diu la bmixa Bon

vols aueda

Ib mi?

,,1 tu m(haa de proporcionar la noia que vull •••
l Marcal.11na comen9à

\ma

nO,va vida. La cuina de la senyora Bona-

=ü.t.a la millorà molt. 1.8 única cosa que li exigí la vella fou que
d' anar-se'n a dormir

cada nit 3b

ció contra els ho
~b

(J

'havia de dir una mena d' ora-

• S'apagaven totes les 1luma,. es feis un

~oc

arrels de mal vi en el qual s'hi coien junt amb cervells

de

e~diu

1 P,'reix deguins J.1, herbes dol renega.t al cinquanta per cert..

l,' oració era. un anti-exorcisme, això és tenia la inwnció de pre-

i'.'Iervar els esperits malignes entre ela homos, rics o pobres, canservador 8 i

ni e

8oe1~l:f.stes.

o s"escapava ninglÍ de

malediccio'

diuen que se surten de tot. La coaa, pel que

.vocat

ea podia sentir de tora la cabana, ara. més o manys aix!.:

Bava de llop,sang de voltor,

llengua de serp, dent de

seng~ar,

p de camell, pell el' eri9ó ,
pedra de llamp, fel de marrà,
uns.!~a

de

R:ai~,

melsa de rata?

tuf de· gui.neu, fetge de lloro,
•

cua ae bou, galta de gat.a,
cor de cabrit, :t'iga de moro,
ao~l

nou

de Rerret,

d'e8cor~ó,

~18

da mussol,

banya de sri..,

nas ae pardal, mà d'esquirol,
cap d'escorpit, pau de conill •..u

,
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Que fugi la lluna i tot sigui aombra
i el cel sigui fosc a llevant i garbi, .
que volin les bruixes a dalt de l'escombra
i escampin la crida per l'home ne squ!.
a1e1t

per la paraula

d'una bruixa de combat,
perquè

trobis llit i taula

mala dona i més mal plat;
tinguis

v~es

si ets burgès,

i si tens el cul llogat
ben sovint t'agafin pres
per aer un

del sind1cs t.

l que et robin bens i honor

i pertot facis fallida
i amb l'amor sentis mentida
tu que et reies de l'amor.
a1eft, mal. Don Joan
que les noies entabana,
i que trobis Dona Joana
feta al punt pel teu desp1ant.
que no acabis els treballs,

que naufraguis en mar plana
i ai peges en tartana
•

que s ' esquiVin els cavalls,
que no merquis si merqueges,
que no venguis en botiga
que no vegis blat ni espiga
si fas vida de pagès,
ni t'escoltin si 'festeges,

que no cacis a C8gera
ni t'escalfi cap foguera
a ningú facis el pes.

i

I

l que domis poques hores
i amb un son de mal dormir,

si un dia

i

~'ensmores

portis banyes a desd:fr •

l no sols disgust morals,

més d'entraQYes i de venes,
que pateixin de

mo~ene8

mels de fetge i de queixals,

als de ventre i de freixura
i que

passin nits en blmc

per la gota i feridura
i mals d'ulls i de la sang,

mals de cap i de bufetes
i que perdi seny i veu
i

que tin lJ1i amb les caguetes

ulls de poll a cada peu.
Que a la. lli sta hi ha molt mal?
No

mereixo p as cap repte,

una bruixa quan recepta
ho. fa bé, de baix a dalt.

Que pateixin a .tothora
tots ela mals que he repeti 1"",
i

sense herba guaridora

ni pel cos ni l'esperit •
.~l meu odi res afluixa.

Aquell home con vertí.
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una noia amb una bruixa
i li toca de patir•••
1eix de

~,brams

de pollins,

ala de corb, cap de serp morta,
que tots e ls mals passin la porta
ni

lm

sol a dins, ni un sol a dins •••

Lluna rogenca, salt·de cavall,
veu de xibe'CL8, cant de merlot,
xiscle de cèrv01, nota de gall,
a platges

c~id6.1,

planes i vall,

sense perdó pel mal homenot
d'escara~a11,

sense cap por,n!

per ais ni plors ni planes d'ex-vot•••
lo~erll,

Gran encantador

aquests precs porteu a fi.
Tu Fantasma

Rap~penat

que s'apliquin al comptat.
Oh, Follet de les granereo,
f'es-ne coses vertaderes •
.Bruixa Beta, Gran Harpia,
feu d'això una

pro~ecia.

Tu Caribdis l la S1 Jl8n a,

fe s complir la llista plan a•
•

l tu Hades,

transparent~

no n'hi tregpis ni un acoent.
I tu Faune,

~ill

de déus,

es honor als versoÈl meus.
Maga Circe, aquest farsant

em deixà

tot festejant.

"

92

I si us sembla , consultats,
que amb, un home

so~

no :feu,

per la pedra me' ls passeu
si voleu, a tots plegats!
Marcel.lina conegua el tercer

a~eete

de la senyora Silvana i del tercert

de la,seva vida. Després del
Pansl~Trompeta-nigotl, ara

compta Amb el de la senyora 'Bonagalta. I, per a correspondre' 1
d'alguna manera, posà a l'oració de la vella,amb gran cantentament d'ella, 'música del seu repertori d'òpera.

Prescindit de

l'atac contra els homes, allò donava gust de sentir. De primer antuvi la gent

~t.ribuia

els cants a una nova activi tat de la brui-

xa, però a.quells eren tan ben executats que, la gent es Va veure
obligada a declarar que si bé eren cants .de bruixa aquesta es podia presentar, cantant, al teatre de més anomenada. l cada nit
es veia més tJÓbt,.ic davant la cabana. de la senyora BonagaJ.ta.

A-

questa seria o no bruixa, que això ja 's questió de credibilitat,
i, si ho era, era una bruixa

versada en economia. Una nit sorti

a. mig concert i,
- Si valen seguir escoltant òpera, senyores i senyors, se'n faran
uatre pessetesl
Una part dels escoltadors deixaren el concert perquè a l'hòra de
pagar la gent del país no n'és massa amiga, però
•

nits subseguents l'èxit artistic era parió

algÚ

pagà. l en

de l'econòmic. Això

permeté que' ~!arcel.lina actués amb vestits de preu i que la noia
tomés a viure una vida tocada de me'l"'avella.

De

dies es convertí.

en una bona auxiliar de la senyora Bonagalta, i ja se sabia que
a la casa hi havia la bruixa veUs i la bruixa jove, fins que la

gent conegué la cabana per la CAsa de les Broixes. l d' aquell
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forma va anar aprenent tots

e~s

secrets de les herbes de ·Bonagal-

ta i els secrets de les prediccions.
el què

La vella li deia que sovint

havia de predir se li apareixia al pensament com si algú

li dictés, però que ijuan aixó no tenia lloe, ella, encara que davant els clients

i~voqués

a

fad~s

i satirs, ,nimfes i pitonises,

predeia la primera cosa que li passava pel cap •••
- ••• i si no tens l'acudit, salvador, fes com les gJ.1:,anes oue diuen
bonaventures. Ves sempre a :ravor del consultant. Jo ara ja hi vaig
encara que els consultants siguin homes. He descobert. que el negoci és el negoci, saps?
gat.

Ara, si pots, vesteixo una mi ca tot ple-

Fes sortir elements èiel sistema solar, constel.lacions i

les estrelles més brillants. La tècnica aconsella dibuixar
zodiac i :rer-hi dues

ratlle~

i aquestes quatre en altres

el

que el divide1xin en quatre parts,

't1"&S.

Les nmneres de l'u al dotzçJ

hi poses planetes i ja tens l'herència 8stra1.

Segons els aspec-

tes planetaris, conjunció, oposició, quadratura, sextil, aemitextil•••• Oh, no et pensis no

ho pot pas t'er tothom això. Ja ho sé

que els consultants no hi entenen res, però quantes menys cose
hi entenguin mi]).or••• Les oposicions i les quadratures són malignes. Les conjuncions són

~avorab1es.•• Si

veus que al consultant

li surten coses massa des:ravorab1es, li dius que -:tot es pot arre-

gJ.ar, però que de tota manera que s'hi miri molt abans d'embarcar-se. Ara,
s1 veus
~e ia ,L1upa es posa malament amb Saturn, amb
.
.
això

no at'1u1xis ja que vol dir en1'ermetat

men~al

del visitant.

l això no ho podem deixar passar sinó en podem patir

nosal~res.

l ain fou com Marce1.1ina anè agafant el bon fer de la senyora
onaga1ta i ja podia actuar sola, tant desPatxant herbes com pronosticant canvis de ministr&s o vagues amb les quals

cos~s

hi to-

94
cà

amb

tm

percentat.ge molt enraonat., sobretot en les

aegon~s.

l un dia, per greu que l i sabés, la senyora Bonagalt.a comen9é.

a

acabar-se. Abans de dir adéu a Marcel.lina passà algunes bclres

donant-li consells. Li Va dir que aquella veu que tenia la guardés pels que anaven a sentir-la al seu domicili, que potser en
altres ambients no seria

mateixa •••

~a

- ..• i si mai te'n vas d'aci ja que l'ofici amb el progrés

ha de

venir a menys i la gent ja no cl'eurà tant sm.b no saltres ••• Aquests
animals d'americans han anat a la Lluna, i com que són

W1S ~ngè

nus han dit que ni pel camí ni a la Lluna van .t.robar cap bruixa

ni res que s'bi assemblés, com si les bruixes que n'hi

ha aue ho

saben tot, s'atrevissin a posar-se davant un artet'acte que transi-

ta a més de mil quilòmetres l'hora cavalcant una escombra que no
ea passa de córrer-hi a vin't-ic1nc si no trobes vent contrari. l

mira què et dic, que potser aquesta anada i tornada de la Lluna
potser no és res més que
dOCllS,

Wl8

cosa de bruixes! Si mai te'n vas,

enporta't aquesta dent de senglar i aquesta pota de co-

nill. La dent és d91 88tlg1ar Pujolet el qual patia de morenes,
vingué a casa, el vaig guarir i va morir de vell. Aban 9 de t'e~ho
em va portar la dent com a .record. La pota és del conill Aureli.

Tenia migranya i no creia

amb les nostres herbes. l tinguent mi-

granya, que quan se'n ti no s'està per a res,

Va

dir: "Si em ta-

quen que em toquin ••• " T fou perdigonejat. Comparegu' coixejant.
He t'eu tard. "Aurell- li vaig di:r-. la migranya te la treurà, pe-

'!"ò aquesta pota ••• n. '-Mira - va dir ell - queda-te-la••• He sentit
a dir que porta 8Ç>rt ••• n També va :fer molta anys. Es Va t'er un

,

cau a prop de casa i quan sentia lladrar gossos a'hi venia a re-

dossar••• I aquella noia que

encara deus volguer, la tindràs, vin-
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drà, no de Par~s d'on molta ,gent es penss encara que venim, s1n6
de molt 'f!lés lluny••• I, mira, pel que

p~gui

ser, avisa el rector

de Pedrançva al qual quan era peti t li vaig treure tUla berruga
que tenia al :front, només bufant. Ningú s'ho

Va

creunt, pe~ò _ell,

encara la darrera vegada que el vaig veure i que ja era rector,

n'estava conven,ut que 11 vaig treur.e aquella berruga bufant •••

,.arcel.lina segui a la casa. l segui

:receptant herbes, endévi-

nant vagues i cantant. l una nit entre els escoltadors hi havia
algú de pes, algú que hi assist! pe'" have r sentit a dir que dins

aquella cabana hi havia una bruixa _que tenia _la veu 'd'or. Trucà
a la porta, però Marcel.lina tenia prohibit obrir la porta de

nits. Però aquell home, després d'haver sentit cantar lamnola,
hi tornà l'endemà. També tenia prohibit rebre homes Marcel.1ina, i

en, vida de la

s~yora

Bonega1ta només en rebia Quan la bruixa pri-

mera hi estava present.
- No puc obrir als homesl - deia Marcelina des de dins.

No tingui por, senyoreta,
·~a

p8SS0

de l"edat.

la primera vegada que Marcel.lina ea sentia dir senyoreta i

allò la sobtà, la veritat. Mirà per la finestra i veié que es tractava d'allò que ella pensava devia se!' un cava11er. Obri una mica.
l cavaller, al veure el bon aspe cta de la noia (a n'ell li havien

parlat d' \ma bl"uixa),

"O!"e~ntà:

Era vostè, senyoreta, que cantava aquestes nits?

- sí.,

senyor.

- Jo 1a vaig

senti~•••

- Oh" m'ha sentit molta g9nt. Gent del roda1..
-

,

l mai ningú li ha dit M&?

- 131, aplaudien i pagaven. Ara ta temps,

d'en~à

que no hi ha 1
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senyora Bonagal ta que posem un plat al def'ora i s'accepta la

ve-

ltmtat.
- No sap que vostè en lloc de cantar snagada pot cantar a la viata del públic?

o.
- 1Ue pot guanyar els diners que VUl.gui1
- N'o

- QUe pot tenir admiradorb a dotzenes?

- No.
- Que pot obtenir fama i glòria?
- No.
- Doncs ara bo sap.
La fama i la glòria han aeduit a molta gent. Vostès potse:r- saben

de mlts d'un cas. l si no el sa~ vostès el pot sabe ~ algun cone-

gut seu. En saben més d'lm? l potser de gent .ja amb càrrec nacional, no?

Dones imaginis si no es podia deixar seduIr, una noia

que tenia

lm

u1'l amb mal mirar i que havia passat anys a la presó

i demanant caritat. Uarcel.1ina, abans de dir quelcom més que els
"nos" que havia dit, s'avent.um:
- l puc tenir una noia ••• una noia rossa1

- Pot ténir les que vulgui.
Al sentir ai?,ò la noia nn es recordà de cap dels consells que li ha-

via donat 1asenyora Bcmagalta.
- No. Jo només en vull

ma.

- Senyoret.a, com?
areel.1ina.
- qenyol'eta }!sr-cel.lina, jo sóc

signar un 'contracte1
- Tenir una noia rossa.

tul

promot.or teatral. Què vol per a
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ot vindrà, trenyoreta Marcel.lina, tot vindrà~
d~

Aquells p1c¡¡s

,seu;f!J:re,~te

sf1.OY'oret.a , ,:feren el.

1

~a

noia en fou to-

cada. El promotor ee'n alidà i se'n cuidà 'bé. Cantà sota un nom comercial i

comen~à ~ama

i glòria. Li toren

pre~entats

grans i pe-

tits personatges. Rams de :flors, joies, convidades_ .,.Fama i gJ.òria taJnl::8 tenen els seus inconvenients, tanbé. ,Goees de bruiDs les

que sueca·iren
¡

El

dels dos barons.

Mareel.lin,a? Insist.im, eredibil."tat. l tenim el cas
~l

baró dels Aiguadells i el mr6 de la Magnólia.

Ambdós quedaren
presos
de la veu de Marce.l.l:tna.i de la seVa
pro.
'
.
pietàr1a. Vos'tès ja saben que, ~,&tei~ mQ~ tenir amistats amb gent

de moda. m.tra això les visi tes, si són visites de gent d'alta societat" són una, bona propaganda. l el promotcr de la ja giva, les
afavoria i les 1'eccmanava. Tant CC'm. . les visi tea deJ.a· barons :t'oren
, ' . .

indiViduals, no passà res. l Marcel.lina:t s.guin.t les indi cadons

del promotor, les rebia amb

bo~a ~ra.

ses que t.enen els homes, es

pensa~

Cadasctmde1s visitants, co-

anar al davant de la classifi-

cació dels pretendents a l' a~8a1t dEI Harctt1.1ina.. Algun cop un dels
dos veia \m obsequi a la eem1r a

ae la noia

i., quan e's tractava de

f'a:r-ne de nous cadascun procurava que el seu cOl!lpet1s snb el del
riva1~ Cada

baró sabia que aqu8~t rival existia, i encara que en-

traven somrient a veure la noia,
la processó
anava pe,. dins . c-an
hi
.
..
anava l'odi. Cada baró es considerava més baró que l'altre i cap
volia

p~rdre-

ni deixar el

ter~ny

lliure a l'altre'. CadascllD feu

arribar a orelles de Ma,..cel.1ina una llista degreugss de l'a111'8,
però segons deia el promotor, la propaganda és la p:r-opagan1 a ••• l

un dia eoine1diren en visita,. 1a noia a l';'
di T'en amb el mateix obsequi:

lm l!1IIl

para i coinei-

de flors earíssim. Tant, aue

la propi a nori.sta al comprar-li els

si amb aquest ram no la tomba••• tf

m~te1xa

ran~

hagué de dir; "Senyor"

No ho pcdien amagar a qui anaven
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destinats els dos rams. Si dos de vostès han dirigit els seus

DeD-

ssments a la mateixa dona i ultra els pensaments li han dirigit obsequis a desdir 1so bretot obs.equis de preu, si són enanorats passius o de poca volada, plegant queda tot arregla't. Ara, 'si s6n en

morats actius i de gran radi d'acoió,

vo~dran

per tots els medis, legals o il. legals.

eliminar competidors

P'ossei~

un somriure de do-

na ha portat, i vostès ho poden ·saber per exper1èn eia o per confidències de gent amiga, unes, grans catàstrofes.

~8

dos 1:8 rons,

doncs, ereD~nSDorats actius i.l~8 consequènci~8 es presentaren c-

tastròt'1quea. De moment ja hi hagué oont'11cte al anar a passar la
porta de l'edifici on vivia Mareel.lina. Cap vo1gué deixar pas a
l' altre. l ambdós a cop no podien pa.ssar. Si t'ou el baró

guade11s o el

b~ró

de la

pot.. pas eonsignar amb

~{agnò118

mas~a

el que comen9à

dels A1-

la batalla no es

garant1ea, pe rò la cosa. certa és

qUI

se sent:! l'espetec d'una poderosa btJfetada contestada amb un eq>
de ran i, la cosa més greu, que se sent! aquest bisbe:
- Padntnal
Vostès hauran vist en pel.1ieules o llegit en novel.les, Que la do-

na pretesa pe"!' dos galantejadors, assabentada del duel, ha intervingut perqué no t.inguqs

lloe, Alguna perquè no

ella volia, 1 alguna per la por de que

88

11 moris el que

88 ma:te.s.sin

'tots dos a cop

i no n'hi quedés cap. Doncs aqu~st. no. :t'ou el cas de Marce1.1ina la

qual no en sabé mai r8s'de.l'eneontre que

bav1~

de,t.enir llec, 1

de quina .cosa es ,ooidà el promot.or el qual.:va ~reure, i molt ben
'C1"8gut, que una eosa 'era disputar-se la Doia

amb regals i l'altra

a canonadea. Això darrer podia afectar la seva diva i ressentir-se
11 la veu •.••

si,

aetua'ren els l'sd:r:.ms. Anntts? A pist.ola. n:istàneia? QUinze paa-

ses no:nnals.. Dia? ml dijous, dia diaset. Hora? Iss sis del mt!.
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"'Us duels, o:fie1alment, eren prohibit.s, però la gent que es volia
.0

,.

batre es batià. També era prohibit assaltar bancs, senyores i do-

micilis, i es 'feia. Com en aquestes actuacions, els duels

ien d'amagat, i ja

Be

8S

-Ee-

sap que pecat amagat ••• OfUseats, duel.liates

i padrins en eliminar l'adversari, no es parà

esment' anb els parts

meteorològica, i aquell dijous, a lusis, hi

~via

i.inera que no es veia res a quatre passes i,

mo~t

tma boira ma-

menys, a les

quinze reglamentàries,. El 008'1 s'apls9à per l'endemà. Tanpoc nin-

gú es preocupà pe!' l'hane (1el temps. Nova suspensió. l ain durani. :tres dies. El dia que feia qua"trehi hagué reunió de padrin s.
tb d.lel.ls, el padrí. Jordi, proposà que els duel.list" actuésein

amb una llum per tal d'orient'ar '81 contra""i. Es diseut1. molt a-

quella proposició. S'addui que els contendents podrien 'fer t.rsnpa
srtant les llums d'espais vitals. Tanbé algun padr1 va manire.r
tar que

lm

padrin8~

duel amb boira podria ser per!lllós àdhuc pels mateixos

Es considerà també que aquella boira matinera podia du-

ar mesos 1 que aquest fenòmen atmosf""eric podia

~ba1xar

l'espe-

rit bèl.l1c de-ls con1:.enden'ts. A la fai, e~ mateix padrl Jordi feu

una. proposició de llei que tou accept.ada per tots. El duel s'apla...

98ria tres dies nés. Si seguia la ooira els due1.¡istes es batrien

portant. cadaseun una lll'lD. I, si

tUl

dels dos apagava la llum de

l'alt.re malgrat. no :t'erir-lo físicament, aqueJ.l

8S

consideraria t0-

cat. Era una quest.ló d'honor, aquella., i hi hagué consens. El dia
del duel la boira matinera continuava. l sí, elsdoa contraris
es presentaren amb llun. El dire'ctor del desa'fiament :t'eu les pre-

guntes df); ritual.
- ~steu decidits a bàtre-us?
'.

t.
- No us n'haver ref'l"'edet?
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- No.

steu cont'ormes a que si un apaga la J.lum de l'al;-tora és com si
hagués fet. dia.n a de de,bÓ?

- si.
- Hi hauran reclamacions?
- !\fo.

- Doncs us des,itjo punteria a 'tots dos.
- Gràcie••
Els dos barons es col.loquen esquena contra esquena.., 31 director

ordena gue es t'acin quinze passes endavant.. La boirs 6a tan espes-

que :fins les dues llum$ són de mal veure. Cada bat"'Ó pensa

88

tar mig metre a l'9sqU8?ra un, 1

mi~

8Dun-

metre.a. l'esquerra l'altre,

de les llums per si s'hagués :fet trampa en la col.locació de ¡es

mateixe".
~cr

- ordena el direetor.

Sonen dos

tre~',

i dues llUl11S s'apaguen. Metges 1 p.adrins oo'rren

on creuen que hi ha el seu protegf t. Els dos estan

EID peu

11.1e-

soe, i :ran la mate1xa pregunta:
- L'he tocat, n,o?

Fou un duel incruent. Les úniques baixes t'oren les dues llumcu
I, tal com s'haviaeat,ipulat, oap baró poM seguir viait81t Mal'ce l,.lina.

sn el promotor sabé el resultat del duel, convocà una roda de
-

.

comen~a~

premsa i alguns diaris
ta més gent al teatre

si.
La

el t'e't,

~

qual cosa por~ mol-

o:n actu8V.a Marcel.lina. Però ••• la bruixa,

!, si no, que algÚ

gosi explical'-s'ho d'una altra menera.

:(unció està a 'Punt de eomen<;ar. A Maroel.lins, mirant,..se, l i

cau el mirall.
- Surto? - diu al promotor -. Miral
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- No siguis criatu-m, Marcel.1ina .••
- 1Ue no ho saps que he passat 'temps al costat d'una bruixa?
'To n.lhi ha de br1.lixe 8 !

Lea coses no vsn b6 ••• Vaig perdre la pota de conill •••

- Això són coses dels

negre~.

No veuràs cap b1an c amb una pota de

conill a la butxaca.
- leS ~O$es no van b6, dio.

l la nola, la noia que eiU vas prome-

'tre ••• 7

- Hi ha temps, Harcel.lina, hi ha temps. PJ.oa pensa en cantar.

- No bo sé, em penso que

ae~ia millo~

no cantar, Bvui•

.e a endavant ho farem. Dir que cantAls i no can't.ar. serà propaganda, però avui

M

cessi tem

\I.J.-.!.l../W.l.

eor.

Un timbre avisa que f'alten deu minuta per entrar en escena.
- Va, }Iarcel.1ina, va!

La

diva cerca freturosmnent dintre un moneder.

- Què passa, ara?
- La dent,. la dent del senglar

Pu.jolet••• Són massa oose8. La

nyo,ra Bonaga1ta em va dir que només canton p.eJs que venien a 98c01ta:r-me a casa... QU91com passa1"à per no baver-la creguda. Jo no

canto, jo no cante aVUi.
arcel.lina, que avui hi ha el 8"vemador i t.ot.1
Tornen a trucsr a la porta.•
-

~nyora,

té oinc mimrt.s. El tenor ja canta!

Al' sn er a contestar: llJo no puc cantar avui!" no la sen t ni el
p~omotor.

,

.

Aquest,. pensant que ea tracta

!mpentes la

~a

sortir

8

ae

quelcom. passatger, a

1.e8 taules••• Quan el d1re.ctor dóna l'en-

't1"ada, aquella veu. cr:lstal.l:f.na és

una veu desconeguda, rogallo-

ea, ingrata" deaaf'inada ••• ~l directofl' es mira la diva per s 1 ea
tracta d'una altra. Veu que és la mteixa. Prova de dir a 1'o:rquee-

~02

tT8

que toqui més :rort per tal' de que el respectable no senti a-

quella veu ••• ne prims r, un s murmuris. Després ja algun cri 't. Mes

-tard ja cridava tothom. 'Es en va que el director es'timul1 ela

'

si C8. Una cosa és apagar tma veu 1 l'altra apaga!'-ne mil. El. tenor es fa creus d'aquell canVi de veti. S'acosta a la d1vaper tal.
d' animar-la.

- Uareel.11na, que la gent ha pagat!
nem a corn4nça.r?

fa et passa? Vols que

tOl'-

~m

i t'arem la pau!
Bruixes?

Veuran, Uarce1ina, divendres i dissabte,

par~av a

com sem-

pre. Assejà la seva particel.la de .l'òpera de l'escàndol amb ela
bons resultats de costum. El prometo:r- era una cara plantada de so
riures. El tenor es creia a ulls clucs les coses que el promotor
va dir relacionades anb el temps humit. Tothom estava content. l
ja som el dissabte a la nit. Al teatre, un ple a vessar. L' orque etra ataca el preludi. S'aplaudeix. El cor ea porta bé. El tenor entra i es porta bé, però la gentada està pendent de l'actuaci6 de
la diva. l la. diva entra amb un

~

sti t negre ple de puntets llu-

minosos. El director se la mira 1 diu: "Va, nen a! li l l'esperada
veu surt

igual que la de la nit de l" aldarull. l l'aldarull es

torna a reproduir i la veu no muda d'afonia. La fUnci6 acabà de la
manera que els escandallstes volgueren: malam ent. l j a, a partir
de llavors, l'escàndol segui les actuacions de la pobra l1arcel.l1na.

Era o no era cosa de bru.s? Vostès mateixos. Tampoc s'ha de

ser tan tossut .. o
S'acabà l'imperi d'aquella dona excepcional i a l'aoabar-se

l'~

peri s'acabà tot: glòria, 1'8I1JS, admiradors i promotor. I, de nou,
arcel.lina es trobà sola i, per més malaventura, a ciutat. Foren
dies di:t'ici1s. El promotor 1.a va deixar amb l'e:t'ectiu just per a
passar \.ma dies, i li deixà una nota dient que, amb la veu que
•

tenia ara ni ell ni ningú la podia promocionar, i que era natural
que ell es rescabalés de les darreres 1\mcions en les qua1.s a'hagueren de tornar els qU81"tos al públio. Marce1.lina ho comprengu'.
Tenia un disgustàs, però ho comprengué. l bo i el disgust pensà
amb ls seny8ra Ronagalta

i amb les reoomanacions Que li feu. Li

restaven mes joies d'aquella glòria temporera. Ella ja s'havia
tomat la noia t1mida de sempre i reaocionà plena d'aquella t1mi-

lCA
desa. I.ea joies?

Eren d'un passat el qual ja no havia de tornar.

Les donaria al primer que "trobés. N'o en volia res ella d'aquell
passat.. l es veu que era ain perquè:
- No vol pas un colJ.a:ret de brillants? - digult a1 primer passant

que trobà. l ho hagué lle dir a mol'ts perquè cap el volgué. Les
contestes :foren variades.
- No estic pas per a comprar jo! - li. digué un que es pensava que

se' l voli ta vendre.
- D'on ho ha tret vostè, això? Es pensa que vull que m'agafin!
.. 1:11 collaret de brillants? Si :ros ma t'ària, encera•••

Si l'ha trobat el vagi a

porta~

a l'Ajuntament. Què vol que en

t'aci jo d'això. La dona es pensaria que
l l1arcel.lina portà
On

l~he

robat.

les joies a l'AjW1tament.

les ha trobad"9s?

Pel carrer.
I

què hi t'eia vostè pel carrer?

M'hi passejava, com rr.olta gent. Jo abans de venir j a he provat d
tlona:r-~e8

a algú però no me les han volgudes.

Que són seves per a donar-ies?
- si....
Doncs per què ha dit que les bavia trobades?

- Perquè he pensat que així seria més :fàcil que se les quedéssin •

.

- A veure, a veure ••• senyor Bordonsl
Apareix el senyor Bordons.

- senyor BordoDs, aqui porta unes joies que jo no he aclarit si són
trobades, robades o de propietat.
Això són cos.es de la policia, senyor Cruanyes.
- Veurà com que v08tè em té dit qUè abSls d'avisar a la policia l' a-

visi a Vostè •••
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ls t\mcionaris. no s'ho acabaven de creure que aquelles joies -ro&sin propietat de

arce1.1ina. De tota manera

~l

policia

esqual

d ia que aquella dona s1 havia agafat lUles joies 1 les tornava no

se la podia pas agafar.
- Però, senyor Pasqual, per què no les ha tornades a qui 1

8

Va

agafar?
- Això, sempre que les hagués agafades.
r què vostè sempre va a favor de la gent que s'ha d'agafar. l
en aquest pais se n'bauri

d'a..., f r mol

de gent que no s'agat'a.

Amb aquestes coses, sempre val més p car per excés que pe

defecte.

Ja ho hauria de saber.

- Però si aquesta senyora diu que les joies són sevasl
-

o diu ella. On les va comprar?

- Diu ue són obsequis d'admiradors.
- senyor Pasqual, si vostè es creu tot el que diu la gent a la qual
s' lnt.eJ'roga en aquesta casa, ens sobmrien la

-

~rò,

senyor Ca

ona,

u

s'in erroga

aB

ltat de

18S

pre80D •

19tÍ Ils per ut! digui co-

ses, no?

1, però

un policia s'ha de mllt'ia

sempre. Quan algÚ s'asseu

davant la seva taula vostè ha de pensar que alguna n"ha feta. Des-

pRa, ara tothom té advocat, i n'hi ha molts d'advocats. Abans, co
que més avlat eSC8ssEtjaven,no n'hi havia per qui volia. Pe ò aVUi

en sobren d'advocats. l la feina dels advocats és fer dir que no
als seus clients quan s'hauria de dir que si ••• 'hi ha de t anir tra~a

en les interrog clons.

al seu davant, creure

T

U9 S8

el seu ofiei és, quan 11 porten algú
les heu amb

tUl

cu

able i si ho és i

vostè fa bé les preguntes, acabarà conf'essant. Vostè no s'ha de
deixar influenciar per les coses que diu l'acusat, i menys sl ha pü8

t. per advocat..

100
- La vol interrogar voetè t senyor Carmona, a n'aquesta senyora?

sl que ho faré,

rò

se à la darrera vegada. qe n'ha de sortir

vostè sol d'aquesta feina •••

- ••• i diu que 'vostè Caltava?

, senyor. I, de cop, vaig perdre la veu ••• iri, uns programes.
Jo sóc

que-sta ••• Les

ulle~es 1"o~ U48'1

Es l'ull dret, que el tinc

desfocat. l aquestes joies me les regalà gent de sentir-me cantar.

- Bé, i

uè vol que en :fom nosaltr

d'aquestes joies?

- A l'Ajuntament m'han dit que vingués acf.
- En Bordons, segur. no ho de

have

vist clar, i cap a la poli-

cia!
-

"s

ue jo no les vull. °ón el fruit d'haver tingut bona veu i

ara l'he perduda•••
- La policia, sen ora, ti'a

r ec.

..

est

pe

u a no se' n pot

8S

t'er cà-

Si vostè hagués perdut, joies precisament, el marit, el co't-

xe, un encen dor o un abric de pell, el podriem buscar, ara, la
veu ••• La polieia no sol donar conse1ls, però jo, ei :fos de vostè
i les joies són seves i les vol donar, me n{anirla a veure
ge ••• 1ngui,

adre~a•••

c:! té una

lm

e't-

asqual, senyor Pasqual••• Acompa-

n i a n'aquesta senyora.
- l les joies?
A n'ella i joies.

Só

seva. Això no és eoea de la policia.

s

cosa del doctor Boncompte ••• Uri aquest programa i la miri a n'ella.

s la mat i:xa, no?

s clar que ho é •• • Jo

1 dia que cantà ~anon estava lliure de

servei i la vaig anar a sentir.
- Doncs ara l' a pe duda?
-

A on?

9

na veu prodigiosa.
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nyor Pas llal, aquesta preglID
veu no és com
~s

-

una

que ara e

9800 t

va sentir amb

t'et.

1"

La

o una agulla de pit•••

nten

canari amb la sala

no l'havia d'ha

b veu normal. La perdo qua'} pujo a

a-

1m

!ena de gent••• Vostè sen or Pasqual diu que

~anon,

no?

f ..•
a això?
I, davant l'astoraeió dels dos escol
d·

és

6

ue

rimaros

dors d'excepció,

ent la particel.1a de la

de l'abat Prévost, de la
ssanet i Puccini. I, pe

ua1, sabud s,

~

osa

areal.lin
DOV ~.la

n :teren òperes Auber,

a més astoració dels dos t'uncionaris,

la cantà en les tres versions dels autors més d

unt dits.

- '1enyor Pasqual - va dir el policia Carro na del tot. tocat p r
l'actuació de la noia -, aquesta vegada ha tingut l'BÓ vostè. l
tinc de dir que és una veritable pena no poder comptar ant>
presonada com aq esta
hi pode

a qual ens p

Wla

stigiaria una ¡r esó on no é

tenir quinzenaris ,estef'adors, violadors, qu1nquia i

a-

riques ••• Senyora, si mai, ningú sap com poden anar les ca es,

ha

d'entrar a la casa, demani per a mi i serà tractad

com es

ereix.

1 policia senyor PasqUal, abans d' acomiadal'-S8 de! re l.lina,li
gà Que li signés un autògrat'.

sl,

anà al metge ·Tarcel.lina. Al cat8ix indicat pel policia

na. IIi bavia la questló de les joies que el policia no
i1

t

eTa

u

met~

psi uiat,-.e. AIgtms d' RC1U9st,9

e

0-

ia cara.

tge8 conside-

reD el cervell de la seva clientela molt més daterio at

1 que en

realit t són. Fan com la policia la qual quan veu un visitant ja
el creu culpable.

quests met.ges

uan

e'ls presenta visita ja de

100

primer antuvi creuen que tenen
quant.

lm

malalt. a la seVa dir. ~osic1ó. l

és savi és el metge tant més dificils de contestar són les

se sap de molts visitants que passen per te ir

peguntes que t'a.

en mal t\mcionament el dipòsit de les idees pe

no haver entès al-

gunes de les preguntes formulades pel psiquiatre.
h1 havia tingut mai tractes amb

els metges

arcel.lina no

i es presentà una

i-

ca avergonyida. Què li diria que tenia s1 no li feia mal res?
'lla sabí

sis òperes i filosofia i lletr s,

e:roò de metges no en

sabia res. Se'ls imaginava molt distints de com era aquell _ne tenla a la VO;t"8.

I

1

se

re s' havia pansat que un

tge bavi

de

lla hi

ser un home d'edat per quest.ions d'experiència, i gras.

tenia cont'ian 9a amb la gent gras-sa. De la gent prima es pensava
que n'estava ne,.. uè menjava poc i
geniuda.

J

1 met

ue t'or90sament havia de ser gent

que tenia al davant era un home prim, anb barba

acabada en punxa, i ulleres, cosa aquest
cel.1ina que aquell home

'hi

que donà a pensar a

avia de veure poc.

veure, senyora, a vostè qui la fa venir?
policia Carmona.
- SUrt de la presó?
o.

- ;)cnc

er què l'envia el policia Carmona?

erquè 1

he anat a porta'"

00 es'

joies, i no les ha volgudes.

les havia portat a l'Ajuntament 1 tampoc me les volgue
- D qui són 1
-

8

bans

n.

joies?

leves. Però jo no les 'VUll ni ells tampoc.
I

penso que hi ha causa. Per què vol donsr joies a la gent?
ri, temps enda rera aturava gent perquè volia tenir tma noia •••
i ha causa, hi ha causa ••• No cal que dibux1 cap arbre ni que

compti d

vint anant ends:M-era. Anem de dret

8

la

COSf:f..

Vostè pri-

109

(

mer aneva pel món demanant qué se J.1 t'es una criatur •

- Una noia.

4, ma

ro s dedica a ofeY'1r joie a la

més

i.

g nt.

sl.
seu pare bevia?

- sl.
- La seva

are bevia?

- No.
- Vostè beu?

o.
nos contra un si.

davant. Vostè aquest darrer temp

què ha

fet?
- He cantat òpera.
- Veiam••• vei

••• l i ha vegades que la gent no ens enten bé 1 s pre-

guntes. Repetim: vostè, darrerament., què ha fet?
- 1-fe cantat òpera.

Perleetament. l abans?
- He viscut amb la bruixa

olt

~.

l aban

onava 11190ns d
- Ja. l arrterio

Bonagalta.

de viure arn

la bruixa?

cant i l i ~r&tura en una societat. d
nt•••

La senyora Silvans em va ensenyar

Caram, caram••• l té
-

"'0

pobr s.

lm

cant i humanitats a la presó.

altre abans?
dot e i vaip marxar d

e're la

casa quan el pa-

re, el qual e ~ tornà a eaaar, v 1ia anar per dotze mé •

- Jo

penso qt

tenim un bon quad!"e per actuar. Ara ja no en can-

t.a d'òpera?
o.

p rdut la eu.

---------

--------------------
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Vostè bé parla.

_ A on? •• Perdó, com?

ar10, p~rò no puc cantar davant de públic nombrós. Amb pocs espectadors si

ue h

e~.

puc

Podria cantar ara

- Li va bé la r ad8l1li But.t.erf'1ay?

- r lt•••
l e

e

doctor Boncompt
mai havia

l

v08tè~

8

tingué l'oportunitat d'escoltar una

adame

nti t.

senyora, diu oue ha

~rdut

la veu?

i.

_ i36, que vol que cregui jo ••• Si vostè, diu que ha perdut la veu i
canta com ha cantat. ••• Al

etge no se l'be d'enganyar, se li ha de

dir sempre la veritat co

8' ha

de dir al notari, e.1 confe ssor

i

a la llevadora.
_

'8

que encara hi ha més;i de cos s que no m'ha preguntat, i

ue

a 1a policia no ;li he volgut dir.... arrerament quan cantava
jo1ada, les joies em cre

ven •••

- senYQra•••
'~lnfl"li

- Normal,

aque st collaret, si
~ed,

co

són

s servit.

els .collarets de preu.

- Ara me' 1 posarlt jo i cantar'••.
' d e IIqui sara,
'
l s i pot.. sftr al l Q
qui
gona audició de la
_ . o puc
1 doctor

ad

e,. i d

..
. di ra,
..
i .
que

s~ra

.. "'que".:a~
u..&.ra•••

sobte:

é ••• e1 0011 ,-et! - diu ta cel.lina desfent- e

de l

joia.

Boncompte dubta tme segona, e.ls justos de pensar: "L'e-

gafo o no 1'aga:t'o1" E
d

Com el troba?

decideix a agafar-lo i l' ha de deixar anar

pressa.

_ Carai 1 Això crema••• sembla que l' hagi t:ret del bany

6 oos de bruix ,senyora 1

ari al Això
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- Si 'vostè ho diu ••• Ja li he dit qu .havia viscut temps amb una

bru1:xe, p rò m'ha s

blat

ne vostè no em creia.

an un malalt. ena àiu la veritat
de t.o't. A vos"tè pr!
t!igu1 la

00

r no me la creia, però sra ja me la crec em

m digui.

a qlm

tenim l'obligació de creUM' 1

~1

cervell Its tUla eaixa encara plena

de misteris. Hi ha coses que no sabem a què
el r,

t'ieial ant. no pode

si no .sabem a
ment qu

Vi

èl doctor

un

n·

nyora

qu~

i,.. qu

ure-hi bruixeria. l ir1, jo

~l

són coses de bruixe • l

són degudes particularment no podem

oneompte es

•

as

atribuiI'-les, i és

me

08S08 -

~er

altra-

i al dir això

irà un arxiu metàl.lic -, que cadasctm és

cas de .la senyora Endoll, per exemple., Aquesta

assa d ls noranta i no s'aflaqueu per

la van enviar a

és dietes que t'aei.

i, i, segons ella, una dona a la qual Va ano-

menar bruixa l i va dir, per una ques'tió econòmica, una qu s'tió
d'ujada de lloguer de
bon veur , que e.

a' apr-

~oonse1lar

11 va!

&,

bé tinc

1 cas d

la seny ra

doll

oJ.t

ra d

una Vaca gras a. l s'hi tornà.

tornaria co

nt d'on v nia ~a pr dicció, 1

S8

T

1s, l1av r

00

que per més que dejuni

Jo,
no

que tant per tant qne mengi, veurà •••

la senyora Due. Aquesta té els nervis desgui-

ta~

ats de re ultes d'una veu que no és sent ella que 11 diu que

e1

ar1t l'engan

la

at rà, qu

vaig :t'er, jo?
v ta, si e

• ..lla no n'està segura i diu

ue à.quest dubte

almenys si ho sabés viuria tranquil.l ••• Que què
•

A n'aquesta

a de malalts se'ls ha de seguir la

pot. Vaig enviar a busear el senyor Due, -1;,

- D'home a ho

- li vaig dir -. Vostè enganya J.a senyora?

- Dones no, se yor.
- ~,st.à
gina la

"

no és p s obligació, però vostè sap els nervis que tra-any,.8

o?

. . la era

t

que vost.è l' anganY8 1 no viurà

en
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pau fins que ho sàpiga, ja que ,a vostè quan 11 preglIDt,a i li diu
que no, no se'l creu••• Ja bo sé, ja ho sé que ~ón els nervis però
. t,

jo aci. hi sóc pe!" a deixar-los t'mcionant raonablemant. Per

senyor Duc,

. vostè vol illoraT l'estat actual de la sev senyo-

ra, digui-le.-hi ql

l'en

nya.

?erò això sl que serla enganyar-1a.
oncs si vol qu dar mée l'engany', però l'hi digui •••

uest mobl , veu, és ple de casos de mal ent9ndre. Gent la

_ ""'ot

qual ha sonti~, veus que ningú

és no ha

entit,

ltra com el regi-

dor 1 anresa que

of're1.x mania. p8T'sêcu'tÒria perquè segons

f r tr

s

,8

a

vot

n u

que

lecciens i agafà el lloe d'un qu
l " o r ~9Plno a,

11••• 1

v ndre polla9tr

allò

era una

ro ssa

CB'!'S

ei tat de pr u i em

a

V8

l oual

va

8

havia t.
sar

Et

venir a veur

per

llastres i que el què li estava pas ant

ls

~sc·

s'hi

ra

esrs. Ara ja
,_ ans bar

ls ven a pre's no

ta

Per qU9stion
va venir
q li1, i cu

venent els polastres a

i-

al

i

uan

!l'l

troba em f'

'
unes

S •••

e conòmique

.

veur

8

d via

, no . e' 1
T

ve-

u fins que niv lli el que en va treure v nentt-los

P

sa

el sord.

_ Vo tè _ li vaig dir-, he de segui
t t d

i

alaltia. Jo li vaig dir que abans els havia venut

la consclènci e, que és quelcom que existeix encara. qu

d

gut

A

també tinc el cas del

dient qu

no vivia tran uil i

er un ma1 especial, pem que

ia troba-r.

o

tg8

p

en

abis al

Tempor

•

ue no vivia tr n11, que

co

ra

..,.

del doctor

oral, i:

UA quant cobra les visites, doctor?

an

va dir

":J c1ar qu no

1 p
ha d

u,
viur

t.ranquil, home d

Déu t - 11 vaig dir-.
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i no rebai

1 s Visite ,n

hi viurà mai m s de tranquil!

No acabariem mai.

a :fitxa bona' s la de la senyora Tallades.

n rvi , peroò n

do.

hi 'l1avia un home

_la: r::'inc

ré de tr

no ho ha mirat, s1 hi era?

irar-hi, una por terrible. ¡fc J D es hi miri

or de

quil.la.

_ gu' s a

s'

tenia la impr ssió que a casa ~eVa

ota e 1 llit. Jo:

starà trat'lq uil.la.

1

si no hi ha ningú?

lla:

Tampoc ho esta-

La solució fou éncarr gar al

ota el llit, però desgraciad

nyor Talla

ent pe

tot.

quan

agar-s'bi ja hi Va trobar un amagat••• Cada :fitxa é

sn' per-

sl,

una

novel.la, ja li dic. Tinc el cas del politic senyor Gmlyalo s.
e~

senyor Gun aloDS

el qual ha estat

l"sia

e tejava
t

q

1

ant

nyor P

v

1 pare d

dir -.

Van

s'ha i n d

s n

noi

nyo

Gtmyalon

cota.

8S

d ia

xar pl!rdre i,

~

r miniat 8

la n01a

d1~,

e.

ialism ,o
un bo

s un

socialiste

int,el~i

oc1alism

cia 1 ta, però

st:04&11a, li tenia

quan
e

r

Va

ns

B0-

ar
dir

ue
sr-

noia".

ell,. st.l"811s, la xi-

1 cor robat. NC'

8e

la volia dei-

Dt pensava que una v gade casats con e ti-

va dona al partit del s nyor Prieto. La contesta t'ou, q

e8M,

1

ue jo no'

com han d' ana ,em
b tots

un

o sr les aaJ'"tes damunt la taula."

80clalism • e
a

a

usn s'acostà el es8Ori, llavors encara s'sn va a d

't'ò qu

ria la

1-

eVa dona la qual mirant

mà de les noies, el futur sogre del senyor Gunyalons

8,

t·

d 1

podia v ure ni 9n pintura cap socialista pe

va v nir la . epúblic

1

r-ia 1

orar d'tm centrista.

ua n

n ta. l

oci list

l millor socialista que h m tingut, i

despT'é

levisó es va

el

a socialista, un

1

t

que

a

ny r Gunyalons t .. nia bo-

lla accedí. "Que consti, p
t dó o la

neda molt

ò, li

à de la noia. Si les coses no van

part

noia! u <31, hi

agué casori

i uts. _~ t t marxav • l vingueren unes eleccions.
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molts, estava conven9\lt que aquell s el c-

El sen..vor Gunyalons, e

cians els socialia1;.ea lea guanyarien de llarg. l t'eu un intent..
", st- lla, el te' potser é
co

al

rò

s

. és rioler, . erè a l'hora d pr

"Guny Ions ja saps el pare· i jo d

t.

ot ea!'lv1ar de costat,

~ ~808

<

tr

qu he

9

8,

strella. Per

quin costat
a:t~

o .. tt. tip

s deixen :fer dia-

totho ~ p rquè la gent tri! ••• I després hi ha un dia

a reflexionar, ~:r'q\lt lB gent

:ra t

t

I

o e som

t.riat".

,..ò

II

'hi p nsl bé ••• ". "U pare i jo Ja
qu

no ho saps

ne guanyarem n
i j

' 8?11. "Guanyi qui guanyi, el pa

ja

conver s. La cosa fou qu

1 sogre un di
c.andid~ture8.

d 1 senyor Gunyalons amb tre·
c ros qt e :0 d

la noia n

parts d'alla, .ua

a

d' qu lla

ntà al do iei

"Gunyalon ,

Va

dir,

' s 9t v ig donar la mà. l que les altre

ón pa'rt·s lmportant1ssimes 'te l

continui tat d

vulgui. l 1

pre

al-

be

el vot I 1.. Estrella en degué parlar a son par

qui don r

r

&

puc

tira.r quan

. eguir t 1nguent totg¡ la noia són aq

t:rea t.r s candidatures. Una p r a mi, tma p r a la noia i una p r '
8

tu!".

La única resposta que

ceptació de la
~Ò

com

q~e

~8Ddidatura,

11 est v

"

i ell.

~l

~r

El seu or Gunyalons ensalivà fort,

è 1

a qui havis vo_tat el

any.'" ('1Ullyalon

,ja que p r haver

u gendre,

nald i

la parròquia

campat son

ocili t

la boti s,.1 .~strQlla, davant la

n
q ,

oT'at d' "...trella t"ou
~ u 811a amb

11.

qu'

ogre

que tenia

rò-

imva de p
do

. ell, 8. li e arei.xien P u Iglesias, Ramsay

on Tnda se..ya1ant-lo. amb

Sl'-

fou important. l e' hagué

quia se'n -tornà a casa de s,on par • ",1 senyor GunyaJ.ona n
"Al'la nit,

~

guanyà la candid tura d' DetreUs, son

de des sp rar tres vegades' m

no li tomà t:'lé

lle. t'ou l' ao-

s gur de la victòria socialista, p n

no li vindria d'un vot.
l'e

accept.à el pare d'et

ia.
seDo-

I

1 dit. Ell diu que ai guanyà l' -

olt.es dono
po

f< r n amb

on marit

tre ql1

aquell

l
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s1,

home es passés la vida sense dOn!!iY'. 1..8s mUT;licipals!

l.ea elec-

cions municipals. El senyor Gunyalon s es presentà a casa el sogre.
u Estrella,

t'haurà

va dir, jo no sé aquest tamps pas.sat a casa teva

"Ai, molt malament!"

anat.~.".

IIAquestea eleccions, tja s

Va conte t

li

e

Estrella.

sap P r endavant, les guanyara

nosal-

tres. Ton pare, que voti a qui vuJ,gui. Ara, ací. hi he dues candidatures, una per a mi i 1'- altra p rat. • D
junts i amb aquestes dees candidatur
una recepta de met

~es

• Els

8 ••• u.

o sols h

à

m a votar

an:i

Això, t:'at.uralment., fou
tar medlcin

de r

•

Ara à n'aquest home el tenim quatre anys amb el son assegurat i
~treila

a casa. l com que el sogre escampà

b

de nou, el segona

11

animal del seu gendre a qui havia votat., la pnrroqui a. socialista
s'ha tornat a reintegrar a la boti a •••
~ fi,

senyora,

uan t'aci· la

tacades ••• D anadora d'lm

eva fi 'txa en faré una de lea més des-

noia a la gent., cantadora d'òpere , do-

nadora de joies, a:rUlada d'una brui.Jca i ..... tocada de bruixeria.

s

pertaven bé?

- ,olt. Pensenyà les propietats de
vis

de~overb,

oltes herbes, d

predir can-

de temps i de marite.

- Ho van endevinar

1tes

g.sde?

- La majoria. l quan es fi ia una predicció que no r sultava del tot.

certa, e

e la

va ami

acceptava les nostl" s
-

Ilo

t va . ~ d'ef'ectiu,

xplie.acione se li

hi puc estar massa d" ac()rd amb . ixi>.

de cobrar. Un

etge pot treballa

torna~

i

1 client no

n els quartos.

U1 P r a treballar ha

molt 8 b un

ala1t i el malalt

se l,i pot morir. 8i hagués im de tornar els qua:rtos p r cada malalt que se' ra mor, els metges deixar! m de ser bons partits.
tota

neTS aqu iJt

ctusr de vo tè

De

l' anot.aré a la t'i txa. Com hi

U6
anotar',

orta

pe què ho he comprovat, la innuènoia que d'un

.

ir'qu

cregu~

perquè jo també m'ho crec•••

eoll
••• I la noia, si' ella li Va
.

una, s

la

Què hav' a d

dir

La mateixa ca

1 doctor Boneompt

u lloo. O la

és

psiquiatre, dels qu

i s'haguéssin trobat al

qU .

"

el doc

r

ehem

l :funcionament d'un vint p r

u· es que a' hi Va p reut, qu

altres en.11

minades pe

n

et

Pot-se:r

eiens
qu

ensant b.

iolente,

guir cos s qu

~.

e

s poo

~

r cre

hi 'tomi a bsver el bacallà
què s '

tA, si bé
de.ls seus

les don
d' sban

tu d'aquell s joies

Ib

nb n'e a de donar

de comprar o no telet'òniques o si

de

ue

a d

8,

t.r

s'~avia

ntava i de

fly a domicili millor q

le

eon~ent

d'h ve

,

CO~I=~u",

8.

miDi t

o

a guerra•••

a vida

CODS

UN

docto~

Banco

oral par1ii-.Lor..Q.J.
sobre si

'ha i

de d ixar de, 'tr baU

o no, però en e . ~ de Ja1'c~~_.lina feu una .xc p~ió

del cas qu

tr

aten n inte

bruixades?:RI

:ros ptn'tidari de f'1ea1'-8
pecien~,

r

avui.p r avui són impaDs

cindint d ls

r

i

.-

nra- te 1'1' stre,

un naut'rag1 ••• 2mb aquest vuitanta per Célrt, de ceI"n 11 de
pod n potser acon

o

an

n'to, enu vinar un

ovi

u

8

ores

roso , tor98r cu

'8 pod

tància, .posar rel10tg s parat.s

se

t

propietats

D.O se sap quina

de fer ••• parlar amb

ón ca: a ce

Tin-

ra un

B ncompte

menys. Queda, s gons ell, tm vuitanta p r cent d

i de q'

se blan t?

COS8

creia que de la milionada de cèl.lul

11, en

al ce

8

ntaria

p~

ja, ja que el consen . , s di.ficil.

V

guinen compt ,a
.ni

si no això o tma

haguéssin dit vos' s

qu

.e n'hi

broix

n gr' cia

a nt1t una Madame But.tel'

.u

havia sentit p g

to al te 1.1"&.

Li digué que a la capital llavor

'havia posat de

oda as altar

ll?

joieries i que si per a f'e:r-ho es trencaven escapa:ratea o es for9s-

ven portes, molt més :ràcil ho t,indri n e1's assaltadors de -r rcàrrec de les joies ai les veien posades a algú passejan~s'h1 davant d'una joieria de preu ••• Fills,. t'ou el consell d'un metge psiquiat

~s

•

aquell. A

elar

ql 8

n 'bI podia donar un altore, però li va donar

ntop.

no vale

eta classe dE) met

, ssaltadors de joieries n'hi ha de tots, co

ha q

treball

s'Ub garantia

Gent que- s'assabenta si 1

aqu st

1 n'hi ha que treb

joi s .stan

hi p rdrà, i gent d'acció

ju sa

qui

'hi

n a la b balà.

Irades i el Joi r no

8

pren l

ue no

dtalls. Gent

periodist.e.

d

ol' eti

de procur~·_..

s pot quad r el bot!, i d'

tra q la roba i ja

n parI ~ m.

gada de j

avant d'una joi rla p!'incipsl, i ja la volien

s pe

Ja

'hi

pa~ aajà

1ar

l.lina, carre-

desproveir de mercaderia 1ms- as altants, p ,..ò eren un 8SsaJ.tants
d'ofici i diguer n, err dam nt,

ambé ho va sab

ps!\sejan"'- e

dav~nt

ra un recl

la policia que hi havia li la dona

!'

uns dA

tal, però la policia e

de

'>s dif rent d

nj i

S més importants joieries de la

devia pensar que es t-aotava d'una prop

da. La gent vol vendr , deVia dir
-

la dona

usI cada dia s'empescava coses noves per a't.rspar deliD-

policia la
quants.

ue aqu

no alt!'

9

U8

a policia.

cob,.. m

eB.

. i no ven està

llest.

a mes anca,....a que els

er-

ciants no venguin i e~s tab:rioalíta no fabriquin •••
~

adaven

ls a sa

anta d'acció directa. Per a

passejant-s

enjoiada com anava,

deIen que no

e' ls podi

:fi caren dins U~

reia t

d

t

a.xi, i

aquella dona

ra una p!'ovocació. l

El

n'ells

provoear. r s'emportaren dona 1 tot. La
,.a Ral t dor ant n

cada joia que li preni

joies t'alses. Tant

l

é p ;" q , aqu lla don a

• AcordaT' n que es devia tractar

'ho pensaren que quan deixaren

areel.lin
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p~eu.

cante a e
8

,

illes m'a av

un

Aqu

é el

v n

t

or d'un

donòr el bot.i. a un par

it r D

~amó

co11aret d

brillants

la s nyora Pur , i:

t

é8,

r n

t,

aete ,ja

nta-set

fa

Cla.l'"it d

é

rèixe

la d na a b la jois po ada.

i que :fa 1

ca?

o.ar

vol s '

1

re, el tallado

c

dirn , Pur ,co
i veur

...

1

11

dona

ven

,a v u " t

aD f,
1

t P

t

trar

- diu P
~

, P re. lo callava

tress

de ce

•

un

ai ••• Jo

t.
,

U"(

'

VUi pr ci sm

s r'tis del coll de la

un colla

- D ixa'l esta , Pere.
- A

l que me

d 1 Joi r Ji'orqu t. •• ,.

toni'- conten

'ha d

ab€ts is

v u-

nyora Pura

la

a 'ls .g. eta el teu ho

inà.ria que

t, jo vul

c 1.16

si

l

l'i de de c • .lira,

~1

fra I·

1 e u efecte, no? l p r

m dirà•••

- Carai, quin collaretl - di
re a

Ò

,

d 1
1 •..

cants !

.o,

ra, si això

fusl

1 que s nts. AL"tÒ no és ~i ut ria, ni ' a de

a11orca,

això

de debó.

boig?

t

e

tasa dor d' ofi ci ,1

No s6c boi • S'e un tallador i

l un s t'ort na. Jo no sabia•••

això

G en canvi d4lt car
sn qu
lD1

,

~ins

d'on

, que,
ha

t-

n aquell mom

r, millor

qu

t riol

no

t.

R<1

- Pura •••

Estev

de l

fa ien v et s'¡ 11111

oaA cc

,

t juro qu

t pen

t

~ t1

- Nis, jo ••• - diu

tret

h

qu

c?l

st col:laret.!

r.

t

collaret.1

ari t. Oh,

'bagin trob"'t

ai

Vi

u-
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- Tu res, per ara. De moment gràcies per bav.er descobert. la cosa.

Pura, qui t'ha comprat. aquest collaret ••• Fa tres vegades que t.'ho
demano I
,st~ve,

arò

si m'ha costat

t~nta-set

pessetes als Encant.sI

- Trent.a-set punyetesI A mi, el viatjar m'ha :t'et passar moltes nits
fora de easa••• l on les has passades tu, les nits?

s que ho

t.ro-

bes bé tu, en aquest temps que no es ven res i que un viatjant ni
contant. acudits vers se'n surt, que t.u•••
steve,

st.eve, el viatjar en males condicions t'ha t.rastocat, t.u

delires.
- Que jo deliro?
comprar per
euràa,

~9teve,

veure, Pere, tu creus que aquest collaret es pot

tren~set.

~steve,

u és que li
-

A

pessetes?

jo•••

has regalat tu i tot. això dels Encants és

horne,

una comèdi a?

~osséga't!

e em sossegui? ,-"s oue ja li he vist portar moltes

~oses

a n' &-

tJesta oue mai m'ha dit d'on les treia, que em deia que eren estalvis. Es que un collaret com aquest, Pere, es pot comprar fent est.alvisI
- No, f\ixó no •
.Jo me'n vaig

- si,

8

casa la m re!

ves-hi amb aquest collaret, i e.t. :tarà la mat.eixa pregunta que

jo. D'on l'has tret.. A mi per una agulla de corbata que si
vaig comprar als

~can'ts,

la va donar 1 a canvi de

ue la

encara quan té la mala em pregunta qui me
uè.

l si te l'hagués fet.a jo aquesta pregunta?
Però vat.ua l'olla, per no xernegar••• Es que es pot. comparar una
agulla de cat.orze rals amb
que :t'em el boig o què!

un collaret. com aquest? On som aqui, és
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- 'steve, això que estàs dien,t ha a19at tula barrer~ entre nosaltres
dos. Acabi com acabi, ja veus què

et dic! J.o, al principi,

la gent em digués viatjant , no vull dir que no em pensés
t'et

lm

l ne~C?ci pel temps

passar de penssr-m'ho.

A:r8

t'os faria com la senyorE1 VidaJ. la qual
'

deixar el marit percuè tenia aquest ofici,

es pot comprar sens

haver

ue. asssves fora de casa, però no vai g

"

Va

que

dificultats

lm

lm

ofici que

1ma

no

collaret de trenta-set pessetes.

- Tomi amb les trenta-set pe ssetes!
- Amics, Pura, Pureta, Esteve, IstevetI Jo em penso que hem dranati zat les coses •••
- Tu pense s malament! J això no queda aix:l.. Ara, ara ho vaig veien t.

Cada vegada que tornava de viatge, al preguntar
havien h

t viaittJs •••no, només el seny r Pere, e

la portera si hi
deia cada vega-

da•.,

steve, parlem clar. A mi la teva dona m'ha agradat sempre.
- Ho veus?I
- T)eixa'm dir, repunyetal Això ho saps tu i ho sap ella, però també·
sabeu els dos aue quan vaig veure que Pura es decantava per tu, se -

I

tin1:l-11O molt, vaig plegar de solfejar-la. Vaig acceptar la seva tria.
llavors ella es pensava que al casar-se amb un viatjant ella tanbé
viatjaria, i anb això no vas obrar honestament, ja ho saps. Tu li
vas dir que viatjaria amb tu l'els quatre punts cardinals del país t
i què, hi has viatj at? Però espéra' t, espéra' t ••• Una vegada casats
es va acordar rebre'm a casa vostra a titol d'amic. l tot. els te ps
que jo M

visitAt. Pura esa"nt tu t'ora, hP'O fitstat visites t.an pures

com el nom de la ,teva done. Que com passàvem l'estona?

Fm :feia ca-

fè, que el fa molt bo, t'eiem el tuti, la manilla de rector i viesri, resollem mots encreuat.s, pRrlàvem d'on devies ser tu en

moments •••

ueUs
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l la música, i la música oue sentia la portera? l la música, què!
l

segons la portera no era música clàssica, era música ballable, i

tangos.
- ;:'lste e, a la teva dona li agrada ballar i tu no l'has feta ballar
mai. l un tango tant el' pot tocar per a escoltal;"-10 com per a bal1a.~1(). Pot8e

{que m dia en van ballar algun •••

- l el dia de l'agagada d

llum, en, aquesta casa també es tocaven

rtir tot, que sur1#! I

tangos. Si·ha de

- La portera valdria m6s que e

p

culd4s de tenir l'escala més neta,

ò el dia que se'n va anar la llum e

que l"essi ? Anar a les t'osque
caure o de

~

8

mig tango. QUè volies

a parar la gramola, amb el perill de

noar-la?

- Pe e, que hi ha més coses I l la baixada de la capsa dels puro 8?
- Amb això et dóno la raó. Ja que no et podia prendre Pura, hi h&via un pacte pel mig, et prenia una oosa teVa: puroa. Amb això no
q 1e malbaratés per a re

ONC

el matr! on!. l també tino una altra

cosa a dir. Aque t collaret val, ja ho he dit, una fortuna. Com vols
q

jo, per més que

' agradi la teva dODa li regalés aquest collaret?

Saps quant guanyo ,jo, a cal joier?

0,

no, pel què m'ha

dit Pu!"a

uan tu no hi er s, gt18JlYo un centenar de pessets s 1;Ués que tu.
t'hi veuries en cor tu amb el qu
com aquest? Si pel

q~

guanyes, de eomprar

tm

e

collaret

veig aqu stes calces que portes ja en de a-

nen tmes altres?
-

~,

anb

l~s

mev"s calces no t'hi t'1qui , ni et fiquis en res

casa. l amb aqu

t res

- Esteve, si ni tu ni

ms

és s'hi eomp a la meva donal
'0

podem comprar

lm

collaret com aquest •••

uè v-ols dir? Que l i ha canprat algÚ altre? 1
s'tat. otUscat,
tres als

s'teve. D

' , s i no has de viatjar, hi anirem tots

cants i sortire , sortiràs de dubtes. Jo me 1

crec a ~a

de
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Pura, i no és la meva done, ja veus •••

sl,

hi ana,.en Als , C8Il1iR. Potser algú de vostè s s' hauri a malt'iat

de l'amic

e!'8 i l'hauria envesti~, però'

si,

s'anà als

oant.

Pura, segura de demostrar,amb el cas del colla1"e:t, la seva innocència. Esteve, a Ib ganes d'atrapar una m tida de la seva dona, i Pere
p

què per diNcil que fos volia creure Pura.
ira, aei tens el venedor.
'gsc!ti, vostè ven collarets a t,.enta-set l'9sa te ?

Ui, això era ahir ••• Avui aquesta t
u, de ma,.its i mullers.
l'i

colls.

o e

si,

da ha 9S'tót una corrua,

ela primers deien que venien a acl&-

f'acin quedar ma1ament que perderia negoci, pero de

ais senyores que han vingut acompanyad

de llurs marits, tres, al

men s, portaven ulls anb senyal de plantofada••• sl que l a re cordo
aquesta senyora. Ea de les gu

i, trenta-

t

peS8

U8

es van quedar mercaderia.

tes. Al' , si ven n per nov

molt poes cosa, i el preu jan
nil' aq

8S

és e

8

matei.Xe

pe

s1,

ha qu dat

guna cosa d

ia

ata me caderia qtJl!) hagi provocat la intervenció de s

L'anic Pere segui visi tant la

arita.

en ora Pura, i el vlatj ant Esteva

se'ls emportà a tots dos en el pn

r viatge qu

f,

u pel Tord

1

pais.
1arcel.lina pensà molt aquells. .dies. No hi havia dubte que en la
~ .

88-

va vida hi havien intervingut bruixes. El mateix doctor Boncompte
bavia deixat 4;mtendre que s'bi podia creure. Ella
U4

era un t'et ben curiós Que hagués après diverses òperes a la pre-

só. Potser la senyora Silvans ja ho era
sa

veia clar, ara,

\IDa.

mica bruixa sen e ella

r-ho. El metge ja h via dit que als cervells humans hi ha un vui-
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tanta per cent misteriós, de forces no posades al dia per la majoria de la gent. Potser les bruixes, segur, una part d'aquest vui-

tanta peT'

cent. l'aprot'itaven. Per qllè ella no podia cantar
QUina exp1.1oació tenia qu

vant un públic nombr6s?

amb 'joies posades aquestes crem sBin ••

da-

si cantava

lo, no anava desecaminad

la noia en pensar-se lea coses qlie es pensava. Vostès troten normal determinades coincidències

que

ent:re governs

1 oposicions? .,.s clar

na ho és. Bruixes, :forces oculte:a ••• digu1n-li bac!

veure que coincideixen per

no ea
que ta

tl"8Cta

é é

prou bé si

~

d

tma
8S

,8

veure qui tot. a qui?

:rees ocultes propisnent dit
ena de t'or98

ain6 de política

o d'lm joc de

s'tat. politic, sóc polític i

tic, i 'abElns era dels uns i ara és dels stres, si
de bruixeria o molt s

Llavors potser

oculta la qual mai ninS'i ha

t!'scta d'unar't, d'una ciènci

an un senyor diu, jo h

8

ho:t'an

blant, ni

ai I

8

ans.

ré'po í-

a1m no

~areel.lina,

n" s

és cosa

doncs, a ribà

la conclusió tot pensant pensant que en la seVa vida hi haVia

bruixes pel mig. l s'alçà
dir "Què hi f'aT'em !li les

d'esp tllas, gest que universalment vo
COS"9S

van sid!" l co

n~

Deixà la ciutat. Demanar caritat? Ja hi hauria temps.
sis òperes. La cosa qu
gent.

una n

Va

vida.

lla sabia

deuria eVitar seria· cant.ar davant ma sa

i havia l'avia de la senyora Bona alta. Feu fires i

reat

de poblets petits i cantà per tav~rnea i fondes, i sempre mai da•

vanti ~a de vint.-i-cin persones. Cobrava a b la voluntat dels oients.

s comen9aments foren di:t'1cu1tosos, com tots.

ls nous auditoris

no estaven p8T' òperes. Volien ~an~ons de moda, i segons deia el trac
tant amb bestiar Ga.llofr. "en enyades de cuixa, que les de essa van
molt tapades!"

Però

I arcel.lina cantava tan bé, i vagin a saber

si aquell VUitanta per cet de citl.l

de propietats desconeguda
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el seu paper hi t'eren, la

COS8

va ser

qu~

de la ma.teixa lDanera que

un hipnotitzador de fama hipnotitzava tres :files ,de butaques al

teatre, amb la gent corrèsponent, naturalment,.
titzà, cantant, la concurrèn cie dels llocs on v
verna de l'avi Badoret,

t'resques

8

condicional de la di Va, i no
,sabia que

mp!'!

,la

ta-

mosqu s,

cridava, bevent o jugant o

la tavemera,

'8S

1xava d'acudir

tomà

'torofo in-

lm

fira ni

ercat si

ree1.1ina hi actuava.

- Això és cantar! - deia ensenyant 1 puny

nyal der

D

arcar

contundtmt.

lm;!\ COSf\

l Déu ens guard

soroll de gots, tos-

algú durant el concert fe

o e ternudés. ~1 senyor Fanals hagués

t

hipno-

nIval. Els tave.rnaDia, ni rilspi-

El mateix Fanals, que

dient-ne quatre d

ctuar.

uan cantava· ! areal. Una fins]e

que n'hi havia molte ,para
raven.

~ar,cel.li.rla

stat oapa9

de t'er un

disbarat.

r' el què

t ' fer

1 s coses bé. Comen,à a córrer la veu

taV9MT8 dlt t'ires i
VA

encantada a la

mer~ats

~t

hi havia. una dona la qual cantant deixa-

que l'escoltava.

- Demani el què wlgui, senyora, però vingui a canta
~ajor!

- li deia un

ua a les

dia

'1srcel.lina l'al

8

ld

d

pel la Festa
~ant

Gener -.

Jo, a més de ser l'alcalòe sóo el primer propietari del rodal. Ja
pot tirar llarg'! La pe a's
gls

metg99

la ~an

qu

la meva f'il;l.a no ~a pugui senti"

star al. llit. l tant com li agradaria sentir-la

cantar •••
Alguna ve~8d8 l'audiènei
no passà

s b

'9P8S8à ~e8

res. !a:reel.1i a no havia t'et

sà que tampoc la int'1uència de la

tan

p~i

• l hi mirà, hi

vint-i-cine persones 1
~

cap Festa {ajol" i pen-

enyora Bonagalta aniria a mirar

irà •••

L'actnae1ó, a l'envelat p1.e de gom a gom, t'ou un fr oàs to'ta1. La
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gent de Sant Gen
l1&n~ant.

acabà

dalt
-

~e

als espe,ctacle.s

solia emportar berenar, i

tUriosament tota mena de produ etes alimentària

l'eseena~i.

~s

l'ban canviadal

~u88t16

s han donat gat per llebr

I

~

u s

política!

una tipI

Això és una

socialistal

l ~quel1a fUnció s'hi co ve~ en una qu stió politica. Hi ha vegades

els

qt

oli tics no van més enllà de fer discursos, m's algun

t a les Ma

cop s' sn alTi
nar

sj

1

lTibà. A dar

, i a uella nit

ra

l'8D1 elat

e Sant

ra ja no es tiraven pomes i tomà'tecs

l'escenari, ja esquerres i dretes dels poblet.a veins empaitaven
els de Sant Gener qu
males man
a tr ur

eren del. cent.

s als pens

'8

e18 ñm

Quan la poli tics ea fic

de

,nt. S de se ans quina gent, tot &s excusa p r

ta al s 1

ri

i plant.ot'ejar-ee després.

~ce1.lina

quell dia 1'ou la

e

feja ent general.

nt dels pobles veins cercaven l' alcaJde per a

passar co

ns d ien ell, però l'ho e ja al sentir

pM.

,.

t

8,

se

de v u de

~r,

alda1"Ulls vocals

l'excusa del planto-

avia deixat la llotja

els

unid. pal, cami de

son danicili fent-se creus de com havien aJat els sedeve iments.
1.1ioo

1M

t
-

veure a uolla

p

truscada

n ral, es va presen-

a ca a l'alcalde amb la intenció de donar explicaci...
~ort

ne 1

podrem

noi

lebr r

no hi e
F9StéS 1

! l ('I.1i ho, 8 reg a ara això?

ajora en pau.

- Jo ja ho sabia que podia p sser
la s n

ra Bon

tma

cosa ai.xí., però

lta tr ctant-se d'um Festa

ajor

pensava que
aria els ulls

ossos.

- 1Uin

e yor

- 'fo s'hi
- Al llit.

El

onagalt ?

ini ••• Cose

ai més

dels

rtistes.

On

té la noia?
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":?~ce~.lina vol~ÇJ¡""

una P"" ve de r graciamen 1;; amb les al 't.ure •

- La puc v ure?

10 ho s' , j'o ••• questa d'avui no l

-

pairé •••

u del llit d l
e t.! ta ala1t a cantà mb la 'Vi u
"ce1.1ina al
,
,
nW!lira1re que ai
s ha onio a i me
s ben posada,
més ura,
l

'l'

hsv·s

:cinglÍ ne

àries del s u re dui t però

tit le millo
de

veiés in vi ion • Plorava

11à~

tita
-

r

viva.

més hi

plOT

quan la

r:

alalta v

l no s'acabà a la Qambr

de la filla de i'alealde

na!" aquella me orable actuació de
eal~at.s

e

res
l

o

br~

dé

arceI.lina. Va

casa l' ale

tes :fort. gren

de la

l'ac 1

oi

V/1

- Ara pla!

~

So-

ar

arc 1.11na podia tol -

perd

ntito I s e

t

_

U8.

~er. AlgÚ

n davant de la porta ja no sabien q ,

de que s'acostava

cap

de amb la in'b!nció de pa

exacte que

!"lt

Sant

q ant

"'ar cantant: vin't-i-cinc. tIa d'un t os 11my havi
,on

si li

, ,ja. no em fa mal res •••

:>a

e

co
,

nar tenia els ull

ant

collit repert.ori. L'alC8ld

s-

-

rriba-

Qual'

avisà a 1'alcal-

nt.

ants s6n?

- llis vmticinquena•••

'lo es

re

é

i, 8 Ilyor - di

arce1.. lina.

surt sJ. balcó, i el vint-i-cine oaos, .ja mig refredats, v uen que
, s la

teua dona q

als T8solt ta.

havia començat a cantar al' envelat

~areel.lina

r

t:! el. e ne rt

de la ro 1alt • Quan acabà ,el d 1iri
gu ren la sort d'

- Vises l'alcaId

9S

P

.

8

q

per

colt8l;'-la..
de °snt GenerI - digu

lm

veu.

1

b tan

.teu al cap 9al

ig del.

q

t.in-

Vintr1-qua:tre vi qu

et onaren l'espai.

~1

que no havia crida

era l'anarquista Tadeu e l qual deia que l'alcalde havia l o t una
tiple

r

El

fer-li

c ncert particular i, com

lm

8

t el

,pag

Ui>

poble •••

areal.1in

n'ha d

i t clar q

a

fer cas, i qu .

8

les predicci n

ria en va c ntradir-l

només actua en p tita pobl ta i si
entàrla d

gl

. antir que,
1'V8

v'n -i-cine, n

r

smb la

aDY'S

q

8.

l dur

canta. l és eo a que

í!'

t

s passa de la coneu

passin, aqu lla v u d

teixes enc

d una bruixa

letlllJ)8

nci&

va

lla voli

iga s

privUegi

cultats de Quan ho e

f

tenir. Li co tav

cuidat

p nsant, fins lea

e

la noia rossa, p

'

t d'a-

à

ure qu

ro,

la

acabà

seui t •••

ruixes poden tenir algun

Anant d'un Ioc a l'altre to

~a

erave11

a t'er. Tot ha anat com la s8hyora Bonagalta predi.. Tot lla
qualla noia ros

a

'antiga residència on tant te ps

p s ' en canpanyia de la senyora Bonagalta. se'n deia ja la Casa

de le
Ca

Bruixes perq

d

B!'ui.~

d' en9à qu

s . a fos, l .

areel.1ina 8

ntad s,

i la n u l'alla

tana 11arga,les plug

n'acomiadà, p r

tot quan

ob

~

1

tram

arborant i s

n d

gent no és s'hi veí n entrar i sortir oc Iota de tota

la

na:

U8-

sols í ratpenats, xibeques :I. eo b , i cap de bona conducta.
Ja gaire~ passava

aé

l' dat ~~arae1.lina qn

~

nt al veure que la Casa tenia estadant

t

va d'al.gu.nt:\ bruixa nou-vin

tar J areel.lina., els de

vin

s, pe ò quan de ni te

ella. I,

ea podien veure e colt8dor
"8

nous, pe sà q

' s edat recordav n qu

ntit una v u com a

l tUla nit, la nit q

tornà a la Casa. La

vor

~

nits,

A

•

trac-

nUa can-

ja anys nllà hala

allada, de nou

la Casa de 1 s Bruixa •

cel. Una cont.ava a

ique1. t. 1 a le

rat.
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la seVa ja 11aT'gB i curiosa història ••• Si es vol seguir bé el desenvolupament de la. narració, hem de torn·ar a Amèrica. T
v

bé s'hi

haver d'anar en tempa dels Reis Catòlica, i bo i que llavor

la gent qu~ s'hi trobà res no sabia de negre., gratacels i portar
corbata, amb el t
1m

eo 8 d

l'

mp,.e q

~o

l senyor

la

,i

tot., d 1 t

hi

80 •

"

no sJ

Xica

~ova

1 vu

o
i

ct.uà

r

1

lla ne podia

uè,

i no,

8

p

i.

del

ov rn,

e id

' q

t t
, i s'hi ca

d Acan

à. l l'

i

ón lliu

ha gent ql

uda d

s de creure-s'ho
el govern.

-el creu i altra que

con el"sa,

Ja se
r

11 l'

••

dicció d

pot explicar aque-

i Mm in i ti1i q e s'havia de ereur

cr un

areal. Una,

, hi podi a anar

ilis. ~ra, el r, l

a1 . atura1.nt vostès

quan algÚ l i p rl

li contà sa

rò ••• aquest p rò és més 1m-

r.

conjunció. Tea pensà q

al ta. A sant de

deciasió d

no • ."

·~arcel.lin

daria tant con' i

li

:Ollta a la f.

la senYora Bon
11

Tea, ja som a Amèri-

.a"'cel.Una p r no di g'.lster

no ~e

algÚ qu

de la lliber-

.. rica é un ment.

anada a

de

onrQe en-

la Casa Blanc ,

l'~statua

e

1aon,

rò al v ure la cara de pena que feia

ure, s'ho deixà cór
a s 1mpl

ur

ni

1 s coses q

stA quan ella deia ou

'Y

nyar ta

al Pacf:tic,

iden~,

de pre

80'

enar a

ab t d I n or

s d pr asa no s'hi podia anar!

o,.tant

r

u ia

, 18 senyora S11van ,

'J

la

e

ro

a

di~1cu1tat

stat Am'rica pot er encara no

ea, et 1 dà molt tocada d

anar-l

ua n

o hagué

tat. .•• De tota ma era aquesta
J

'anar a Amè 1c , i el

hi ha grans

n d

qu~ntena

va

ti

nyant doctrin ~ i de la

onroe en

enyant-h

ha tingut de donar import
i

t solucions. Si

s podria

d

s'J'1

" • . TO

ogut sn r,

hi ban
e

'rlca en

p

l

iban lla crida

daVin' aquell casori. Li

sap. l Tea
t de

cèl.-

..

aposa

ort!

un

29

moltes done s vold,..ien. L'hi cuinava, l'bi rentava, i la

m rit

cosa que 11 plavia m6s era que les amistats el trobéssin a 08sa

amb un devanta1 posat. Dltra el rendiment amb les feines de la casa, aquell marit extrao'rdinari fIeu a Tea
-

•

no

ls convidats de la f'smi11a - si aqu et h

ien

clar -

.' 9

are 'de set noi

s mou mai de ca ar
a deia Lidia. A tot

a gran era rossa i

hi contava e s
.... a

d 1

8

u Pals quan

8

set l' àvia SUVala

noi

tre l

tir conte , i, a tote ,

B

tenien 1( dat 1efon a
que con

COS8

hi

Va

f"eu sorti'r la seva aventura amb' areal.1ina. Les altres ja hi
ven a casa l'àvia i la deixaven dir \.ma estona
r altra oosa 1e$

seva terra, pe:r'ò més ql
8

l' cono ia. Se. r

la petonej a

-n'hi
a

sea aven d

d~1s

qu

n i li

l'~etiu

ve l'àVia

'U

l"via s bia de1a:ro 1.1ina.
~

r reotific

talà a tota
li}

isa lt se n 'havi

gunts que
V

J" Q ,

1

namor~s

de

ren t':lOl

s.

ria h18'tÒr1eu i 11 gend

ct

niste

s~ho

ta

at'~ceió

aquella

i poe'tes •••

- l ara, 'Via, done?

18

tir

a aprend
~av

1

co

8

eu, per
parlar caper a dir

q

U

rabIe

nt1-

8

v1-

ava d

el

i

JQV

~8

deixar n cór

tar

rltt1-

qu

r. aviat.

s'talà?

P

-

nt plan s a

arc l.lina, Lidia s'anà

de l'àvia Silvma

n'hi dia, qu

ra

ajoria al

incrèóuls .odran eent

llir. Ultra

llunyà _ i

e dir senyo

•

ot anava l'Odat, ea

ò 1

set. nét.es, p

n de cara

oguda p r aquell

ia

e

n

e

era l'àvir:.

mer dula. L'àvia Silvans ns

19

L dia, no. P

1

i8~tee

tal de -ea,

~:tt

f;

'111v~a, i

parlava de

flnarrt--l1 din :rs i, pe" a

• tats hite. Lidi , no. JUla,

ment qu s'in tal.1à a

qUal

a-

tl"av6s de les et\s s q

n

orant
l'àvia

nia, al _ oc 'temp , sabia de
co te 8 i de reis, i plane

l

de er

,

mo-
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d~

- Ara, en general, hem de viure

record

~

Ens han canonejat mol-

tes vegades. l sense els canons, un temps que els capellans mana-

ven, eJ.s hemes de casa deien que a Casp es va f r t,"'ampa i ens poSa'l"8D un rei per alt.re. El petit pais ha patit molt. Els homes de

casa deien que

8' obUgà

a ibenir ¡llgadea amb

~o:rde

l s gavin te

de 'tallar pa. De l' sp1endor d'abans eneara qn da un caliu:
llengua, contra la qual no hi han valgUt

la

ls eanons•••

l l'àvia Silvans treia una . llista de noms estimats.
ls trobadors,
cabro, Ca denal, imeric, Sever! de Girona, Bergadan,4mald
ta.lan,

sias

~ataplana,

1 arch,

Guillem de Cervera, R1quier ••• l en seguien Au-

Turmeda, Jordi de Sant Jordi, Llull,

ocaberti, Ja

Roig, Timoneda, Vicens Garcia, Blanch, Aribau, Balaguer, Campro-

don, AguU6,

lm

aura,

i~à,

Fort-eza, Penya, Labaila,

iterra, H0-

rt, Jranzo, Verdaguer, Querol, Pizcueta, Ixart, Casas i

Gu! erà, Igles!ss,

aragall, Carner, Gass01, ,{estres, Sagarra,

Pa asseit, Folch i Torres, Pere Quart, R ba, Arderiu,
;.,spriu ••• De molts en coneixia

l'encontrada delz Gascons

"Sabon quals es aquist canezons ••• l'
•••
!tEn la cort del plus honrat rei

"que anc tUB de neguna lei
It

ebo t'on 10 bon rei d'A,.agon •••

•••

"t

Ca

uenha a tria

11

tre.11s cata.las valens

n

las danss avir ns••• lf

art! i Pol,

strof"es l'àvia SiJ.vana, i Lidia tin-

gué coneixement de les Cròniques, i
,,_~

ig6,

r

anaVa

qui sap a on

8

ntint-li:
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"Pero el reson dels eatelans 8uzir

"E d' AragoD¡ puig

~

r par Alamegna••• fi

I d'aquells anties trobadors, deia Silv
tots els temps i

"Contra tot
"ja. veieu

s en sortien quant

, en sortiren d'altres
s malalt estava el Pais •••

18 catalans,

quina n 'han t'eta 1ft • • •

•••

o i sona lo

11

11

u pri

r vagit

"quan del mugró matern la d01fa llet bevia••• fi
• ••

"Valga'm Déu i la Verge:
11

i haig d'avorri:r-'te,

"que se'm tanqui 81 cell tl
•••
ÓS

"quan

era aqu 11 temps,

ós de Ve res,

ra Catalunya una naei6 ••• 11

• ••

l'Done
lf

habit.ants de la gran Catalunya,

fam units l''

•••
"30 en

'-

tmtaner, lo lleial,

"so d'Ars8ó l'historfaire ••• "
• ••

"Jovent d
"del no t.re

Catalunya, nou
agrat.

'trobador

vior siau-ne ••• lf

•••

tlI un dia mos C8Dts trobaran un r

"en la llen

8.

p i al

••• l

reno~ada

s6

132
"Al~

"la

el cEsp, lo 1:tor brandeja

dol~a

arpa catalana 1"

• ••
11

i s rem gen t catalana

R

"tant. si es v l com si no es vol ••• 1f
•••
li

L' e t1mo perquè s1, perquè és la meval"

• ••

"

198

"pàtri.

lunya

Ca

u cor,

d l

uquan de tu s'al1un

aenyo!'an93.

es mor••• ll

•••

t'ossar de les . reres

II

"no s'hi enterra cap traidor••• lf
•

••

" o passareu! l si. pa

rà damunt

li

u

clap de cendra! li

• ••

nos do

U

11

"

er cat

b l a ano

t

ans
da ••• "

•••
"La sardana és la dansa més bella
1J

g

'tot

8

1 s dances que

s

~

n 1

8

d .sfan ••• 11

• ••
np

r Ca't

ttvosalt

llAva, r s u
a d n

8.,

heroi u

• ••

tots

os

català
com

•••

11
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"en encesa esper,
" el meu poble 1 jo ••• "

...
" 1 mai vel u que moro a terra llunya

"- u
tl

no ho

p~

ti Déu-

u tornar-

no

a Cataluny: ,

l/no m'en te rreu I 11

...
rra de ter

tt

. "terra d

s l

Vida la m 8 formo a,

"mai ben preuada, cai p

CIU

benvi ta,

s pàtria meva! .••• I

u

•••
obles 1 race,

11

"la lle gua é
ltpoble que
i

11

pod~an

ants:1 n oion ,
i i és f'esomi ;

ne

b

lla

8

via

p -rer

ure'l de geno

onsI"

•••

" ' n'he \l'iates d' nca trade ,
n 'h~ vista jo de g nt

11

tIm s e

la de Catalunya

Itno se'n troba p r 't'8mei! '
•••

b

"en tes

ss01

bra~os

Et

gronxares

vull morir ....

•••
1t

A

cat là

"la pr!

va. . er una san

caric:1

ma

-

dona

_ 'I
.,
n-¿e • •
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t1

ou una pàtria. Va morir tan bella

"que mai ningú no la gosà enterrar••• "
• ••
"Pl'OU

"d

que

tfestimo, oh lleial Catalunya,

unt de totes l"!s terres del món ••• 11

•••

"Amb nostra llengua flranca i noble
"eridsn's a tots, que et respond:r-em,
11

som

lm8

ra98 i so

lm

oble

lli, tan dreta can c siguts, poble seremJ 11
• ••

"Tinc una llengua tan viva

"eom les més Vives

qU8

hi ha.

"Si quan parlo s'esparveren,

"jo que ai,

poso a cantar"

• ••

"català, l'espiga es daura

"per la f'al9
tt

que sap segar•••

r caurà allò que

ha de caure

"si ets cata1àl ll

Hi ha gent a la qual els Versos no diuen res i prefereixen un plat
d'estot'at amb gran àetlcontentement dels que els 1'an els _reos, 1
d'altra que ha 'fa segui'%' tot, v "'sos i estofat, i d'altra a la
qual els versos l'hi pessigollegen el cor i deixa l'estofat per
d~rlt8.Sigu1 perquè l'àvia Silvana

els deia molt b6, sigui perquè'

Lidis ja nasqué ben disposada, la cosa certa és que la noia se sen-

t! molt tocada pel petit Pais de l'àVia Silvana. l no paraVa de
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de anaJ"-li coses i m's coses •••
- .•• i més tard el Pais ea governava des de
9 '

adrid.

sl,

els espanyols

'hagueren d'aliar smb e ls fran cesos per a sortir- se 'n • 'a passaren

anys amb el cap baix. Però el Pais, una part. del Pais, era tossut,
i maldà i ~dà t'ina que amb el te~s se li deixà perquè s'entretingués, una cosa que se'n deia la Manconn:mitat. _. ra una

C~,f

a molt

petita però la gent d' aquel~ temps en vatreure tan profit que a
drid,

ne segons deien els homes de casa eren molt

espant~issos,

van veure fantasmes pertot arreu i p nsaren que la gent del Pa:l. s
la
pa

COS8

que volia era separar- se de l' s'tat. Amb alguns no an :ven

desencaminats a Madrid, nQ et

ensis. Segons qui govemav

a

la capital les relacions ,eren més o menys tibants, però a casa nostra, els de, la ceba, que

~ien

,

els ho es de casa, eren cada dia

més i cada dia e s veien m8s diaris catalans, i llibres catalans,
i bErlderes catalanes. Allò tornà a esvera

a

adrid i vingué

la

1ctadura ••• s~,una cosa que a Amèrica encara no s'ha vist, que

a-

nen els sabres, per a fer-ho curt. Però els de la ceba seguiren
ib la ceba amb di ctadur8 i tot. Fins que Vingué la República. A

casa nostra es t'e

la nos

l'8

de ne úblic8,

aro

a ~adrid, amb Repú-

blica i tot no els hem estat mai simpàtics, no la volgueren aquella República nostra, i la cosa s'arreglà amb un modest Estatut
que pels de casa era poc i pels de fora mas'sa. La República durà
poe.

sl,

tal. lar a

la van treure ,8 canonades. l els canonejadors
adrid, i !ad'l"id de

là res. A molts lloes el

rò en

àre

~s

'Van 1ns-

ou 8ns ha t'èt la llei. No, de catanost~

s'havia dé dir d'amagat.... Pe-

ra ha quedat ceba•••

l quantes

' s cos

8

trist s del' Pais contsva l'àVia Silvans,

ems

ies t nia Lidia de Voler-lo, i de sentir-se encantada que 18 seVa
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àvia fos d 'lm lloc qu~ a Festa

Nacional era la

esta de la Tri &-

tesa. :t l"àvia Silvana anava veient que la' seva néta a' anava tornant tUla cataJ.anista com lU1a casa i que cada vegada li anava de anant més coses de

8!"cel.lina, fins

deciasió d'anar-se'n a

ue obertament declarà

spanya. La senyora

n'estigué molt contenta d'

la

eva

ilvana, interiorment,

uella declaraci6, pe"ò

rovà de f're-

na,..-18 perquè no fos dit •••
passat molts anys, estimada. Lidia. l a Europa després de la
darrera guerra ho han passat molt malament, i més malanent bo duen
bave)"" passat els pobres com Harcel.llna.
i com que d8vien tenir por que

algÚ

A

casa m'ha1 escrit soYint,

els llegis les cartes, deien

que mai havien es at tan bé com ara, que la gent estava boja pel
nou règim, que els toreros torn aven a tallar el bacallà. que sempre
ha estAt la pedra de toc de la prosperitat nacional, que s'hav1@ID
a.cabat els pobres ••• To això no devia ser ben bé aix:!, però ells
ho deien...

i sap què se 'n deu haver :t'et de lJarcel..lina 1 de tots

e "{:Obres com ella •••
eJ"ò Lidia deixà dir al' àvia, i qnan l i digué que en parlaria amb
sa mare, la senyora Si1vlW1A, recordant una conversa anb Tea,

es

convencé que Lidia faria el viatg'e. l el t'eu. Tea recordà que ja
ella hi havia volgut 8l"ar a veure Harcel.llna, pero era :filla (mica i no ho

ogué t'er. Ara, si Lidia

se 'n volia anar, a casa enc ara

li quedavan sis noies, ••
r. 9 amercians no reaccionen com els que no en són. l diem això per

a no t'er sortir tantes ve~ades coses de bruixes. La població

ac-

tual és una mescla de races i temperaments. Hi va haver gent

que

va anar a Amè ica en pla de conquistadors, altra h

sl, altra a :t'el'-hi diners que un t mps es deia

va anar perquè

qut) se n'bi fien

molts, altra a mater pell-roges, altra »i portà negres ••• Despr6s
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bate:ren ells amb ells i hi sortiJ"en guanyant tots,

COsa

que no

ha passat en altres paisos 'on la gent s'ha batut amb gent del mateix carnet d'identitat i nomlta hi ha hagut un guanyador 1 ela qu
ban perdut

seguei~n

havent perdut. """ls ameT'icans, doncs, són ane-

ricaDs. Han estat els primers de tenir constituc16, de trobar or
i petroli, d' 814; al' gratacels, de descobrir

seria l'aspiració

ne l'

sr en cot.xe

màxima de tot el món, de manobres a ministre,

són una gent que no han perdut cap guerra, la gent que ha tingut
més milionaris, una gent que han t'et ciutats amb tants ~ l'rere qu
no tenien prous noms per a posar-hi i ells que si, els numeraren ja
ue els números no s'acaben mai. A la xit'ra més al ta sempre s'hi
pot. af'egir un núme~o més .•• Que quan t'an eleccions, en lloc del dis
de la renexi6, :ran una setmana de t'esta cantant i llen9ant. globus
de goma de

00101' S ,

i qu-. la primeJ"s cosa

ue t'a

l que ha perdut

's

donar l'enhorabona al guanyador, que Va i torna de la Uuns i s'hi
fa retratar com si es tractés d'tUla :O sta de barri, que no se'n veu

..

cap d'igual, que té milionaris que han come.n9at venen diaris, i
presidents de l' 's'tat. que ban treballat

en granges o s'ban dedi-

cat a vendre cocos i cacaus, que no héll tingut fantasmes, la gent
que s'ha casat i descasat més vegades, que he :ret del cinema un virus universal, que corren més que els altres, que 'IUan es. cansen
dels d~òcrates, ..ten els :republicans ••• U'18 gent ain ha de reaccioe
Dar d' altre s mane re s que gen t d'alt1"9 s lati tuda, gen"t de trad1 ciJms,
de sang blava"

d'ets i uts i carregada de roman9QS. l t'ou a 1'ame-

ricana que reaccionà la familia de Lidia quan aquesta digu6
volia anar a Catalun,.va
ga de la seva àvia.

8.

que

la r ceres d'una pobr que havia estat ani-

-"s t,. hil:

t'i e, al ptmt. Cada membl"e •

encertadfssim, sensacional, magin1-

la :familia aportà a:fectiu

.tàl.lic,
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i la subscripció s'allargà a parent de lltmy, d'aprop, a

mios, comerciants i senadors.
teigs on hi
a

Amèri~a

eanta.~n

eins, a-

' organitzaren tòmbole s, rifes i ~ea

senyores negres i gr

S8"8

per a demostrar que

ne 'tots els negres passen gana.

'n ssbi n poques coses de Catalunya als "stats Un1 ta.
gada hi havia hagut

lm

sl,

t.ma ve-

guerra i l'havien guanyada els anericans.

l temps endarrera hi havia catalans IDb els

-spanyols que descobrl.-

ren Amèrica. Fins es deia que si no haguéssin estat els catal
qui sap qui l'hagués descoberta Amèrica.

s

cara hi havia ciutats

Amèrica que portaven noms espanyols, i a Ca11~ornia encara hi ha un

t al predicador mallorqu1 Jmiper Serra (l'àV1

mon

Silvana ha-

via dit a Lidia que aquest senyor predicava en català i que l'entenia tothom. Potser l'anor a Catalunya l'havia

a la senyora Silvana, no?). Peis americans
eren

~et

exagerar una mi a

n general els espanyol

poble de predi cadors, de- marins que descobrien oose8 pel
que

tres, i

erquè

un senyor va escr1ure el Quixot, -es pen saven que j

ho tenien tot entès i que no s'havien d

bé deien que a

preocupar de ~

méS e Tam-

apanya hi havia molt poca gent que parlits an '1ès i

que era de molt mal entendre' s amb una gent aixt. Amb tot, Lidi a,
nainistrada per l'àvia Si1 ana, env
la recerca de

tl la gran aventura d'anar a

arcel.11na segura que l'havia de trobar encara que

lògi.c8me'nt no l"havia de trobar. Però Lidia e'ra americana. U1 temps
a Amèri~'8, només hi arribaren home

mi i sopar cada di

ela quals s'havien d'obrir ea- '

a base de decissions ~orte8. Aquella manera d'a-

nar pel món es va trametre de generació a generació, i quan ja hi
havia gairebé don s per una bona part d'aquells peoners, aquelles
dones es movien amb el

bats. l Lidia,

n la

t.èix esperit emprenedor del

88V8

sortida

la 1'ecerca d

ovia. Vostès creuen que amb la voluntat 1 prou

primers arri-

! arcal.lina,
éS

'hi

poden aconseguir
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]; a

No hi veuen

COS8S?

tot això?

~

intervenció de la senyora Bonagalta en

po;tser no, però llegGix1n, llegeixin,. si són servit •••

Lidia arribà al

aia plena d' 11.1usió. Ja sabia

dit'icil, però més dit'icil era aixeear ela
que els trobà el senyor Roosev lt

més di:t'i.cil 'havia estat

~a:r

A la ciutat del da emba c

la t

:r

era

stats !nits de la mane a

i tornar de la I.J.una•••

~all que

multitudinari. Hi ha la

als ~tats uni~, p naà - di •

Pais, la gent que anava a p u p l

ho t'eia amb pre ses com si tingués por de fer tard i no
per re • Ac! v ia

C8

arribà a la Casa B1R: a, 1

1 trànsit era

teixaat'eceló a anar a c
Una cosa :remarcà. Al

u

u

olte.

r

r

'aturav

nt aturada pel carrer, sobretot si s'hi

ien obr s. Potser, pensava Lidia, la gent no s'ho acaba de creure

Que

s t'acin obres de debó.

e

potser són, els aturats, e s d' of'i-

eis accelerats, dels quals la seva

~via

n 'hi havia parlat, qu

pràctiq, s mirant••• Durant 91 aeu p riple p r la ciutat no
pobres, al enys la mena ,de pobl"9s que es pensava veure"
sl, i bons establi

nts oberts de cara a comprador

xò li ho cont'irmà l'existència de tota mena de
pare i pe

la mare, tots o:rerint l'

ista

Va

ei
veure

et bliments

de bona butxaca.

b~s,

bancs pel

dels senyors ban uers

al públic en gene~al••• 1aoes amb coloms els quals, com els de tot

arre\! s'embrotien damunt les '. ~tàtues de¡s voltants, ja sigui perquè ere

est.à.tU4its d'anti-es règims o pe T'què els coloms no le8 troba-

ven prou ben :fete • La

la98 de SaJ;lt Jaume. Lidia la troba petita.

ensa que si els V&ins dels c r era que la volten hi v
queda pla98

és. Però a la Pla98, l'hi diu

p:ro a ningú

tots, no
,hi ha

l'Ajtmt8ment. " la Generalitat, i es va al Barri Gòtio••• Allò a Amè:rica no bo tenien.

ls

pas posar al costat del

u

gratacel

de cim nt armat no e

arri Gòtic. De tota man ra

podien

i la g nt qu

~40

va f'er aquell Barri hagués anat a

OVa York qlB n el Va :rer a BaI-

celona s gur que a Nova York tindri
diu que
l;:

tul

Barri com aquest.. Se li

1 Palau de la Generalitat es Va :fe,. exp:ressanent per a Pa--

u de la Generalitat. Que dive'J'ses vegades se l i ha canviat. el

Dom, però que la g nt. hon sta aempre n'ha dit. Palau de la Generalitat.•. ,,8 clar, quan es va Qomen98r

1 Pa1au al seu Pais encara

hi havia d'anar cap t'orester. Ella se'n reeo:rdava molt b6 que t'ou
l'A11Y 1607 que uns navegants anglesos desembarcaren a la badia de

Chesapeake, al

aryland i Virgínia, i que hi trobaren prats amb

flors i maduixes, ostres i indis els quals al veure que p arlav
anglès els obs quia en amb carn i tabac. Quan això s' sdevenia al
seu Pais, a n'el qU8 ara visitava ja estav n tips de tenir reis de
tota mena.. -uan Lidia va arribar a 1 s muralles romanes
reconèixer que
vien I

si,

ella. havia senti t a di r qu

1 m6n

S3Va qUe

uan a' a19aren, al seu Pais

Va

hav r

otser ni indis hi ha-

l'any mil qu

la gent es pen-

'avia d'acabar, uns normands havi~n arribat a

Amèrica pe,. si en Aquell nou te:rritori el món durava m's, però aquelles muralles, quan els amics normands arribaren
velles I

~l

Tinell, cambra de banquets del Pal u

Amèrica, ja eren
eial tJajor, la

Catedral, const:ruida damunt la vella catedral romànica ••• QUè hi havia a Amèrica quan a. Barcelona es feien totes aqu stes cose ? Ge

•

Gent s1 que n"hi havia. De gent n'hi varen trobar els normands, el
senyor

Colom, i els "puritans del Mayf'lo

aquella

'1".

El que passa és que

nt no ftstava per a construir catedrals ni Palaus de la

Generalitat. S'havien organitzat en oolles i anaven :t'ent, a la s -

Va manera. l mai cap d'ells pensà n anar 8 Europa. 7staven bé
easa s va, ell. ).ue què hagué· estat d'Amèrica sense
lom?

Veu

,qui la

Va

de cobrir ""'uropa?

a

l senyor Co-

Ti's que els primers que

hi

~ri baren

ja

i

troba en l'Arc de Berà, el Partenó i la 'forre

questi~

li:f'fe11 Tot t'ou

q e els ame ri cans hagué

els

llat

d

com hegués estat queatió de temp

t mps"

sin vingut

Europa o que

numants que ara són 1'0

part. quins europeus ht:IJ estat c.apa90
stüs corn e s
ni~

~ aet-e8nt~s

sis

done

11 dels eu.opeus. D'altra

de f r uns rellotges univ r-

els quals, a més a mé

e t'eren els inqu

podien 18-

cadascun? QUin europu l s t6?

On ja trobà Lidia que hi havia lloc per a t'er cQmpar cion

sn" en la

li P
nien

agrada

ant, però porta un bon gerrot!"

manya

~

u quan

Bmilia.

Roos v lt que feia pa'-'lar d'ell.

lm

ti"

"hagué sin

ra quan es deia: "Parla

Quan s'acabi pot

r hi hagi

a Whaain.gton un nou Rocs velt que posi les p res a quarto a toth
1

grada F
p

nera de qu" tothom v,~

s trobi la

ilis .

n cotxe (quan s'acabi la Sa-

no quedarà nin' que vagi a

ocupar del p eu que vEgi la g

en) sens

have

olin •••

Lidia trobà que als estab imants i als restaurants no

la lla

par1 Va

a de la seva àvia. Si volia que l'ent ngu6ss1n haVia
,
. d9 par-

la'" amb anglès. l~s veien, això et,. a.l.g\m s n.tols
Pai , en ca,.a

QU

J.guns pr sent..a n l'i:

No hi m\l'ia aquells f

lmlOSOS

els quals s'hi anav

a

passaven tardes anta

·8

d ls t

c fè

b la 11

ltes v

de l'àvia Silvana,
anl;> 11

&dea hannon:ltzade

teta Ara, en lloe d'aqne:J.ls cafès, alguns de proporcions
·fins

tal. punt qu

8

Ja no

8

mes com

sar te

la gent s I hi perdia, hi htar

tracta de fer xerra
bans on la gent als
s en calm • A(:.a,

9

U'M),

, co

il. li itades tooant tota

car"

del

aete d'un clar cop de pedra.

r hores i amb un mòdic ea

s 1,

ngu

~

n
'Hi

r un quingrandio
a

en

" rica.
de te-

a'hi anava a :11..1ustr. r i a pasa

s

, m rxar i deixar lloc p r u
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altre, que hi farà la mateixa operació.

Ac! també ~i ha dones

les barres, com allà. l també hi t'an, algunes,. la mateixa operació,
esperar-se. Com en tot, n'hi ha qu
per les qua~ l.'esperar no s'acaba
que ni

mm.

i s 'n van.

èrica•. l

Can a

T~bé v u que hi ha noi

li bavia dit, i el~ die

so~egits no existi n, al

n, pagu

1 que no és igual. La seVa

enjar

e s'hi qu dava a dinar i l'àvi

cuinav , Lidis s'avia de de~:r ,.. en

on

rar poc i d'alt

speren ni s' bac d' e spe rar. TIntren, beuen t

8'

àvia j

s'han d'e

log:is a l'àVi.a~ A Am rica, els

nys a les grans ciutats o

njavengrans concentrao:J.ons d'american
lt 1 muller, tot

l. s cases on treballave

n

i d'

l

lloc

icanes. l

s m Java congelat i

envasa~. Tota mena de menj ar t.enia ~l mateix ~t,: de llatma.

p

11

hi havia aquell invent que els

els plats d

si, molt pràctics

paper.

temps ni rentant plsts.

pot perd

erioan

n'estaven tan con

i exponent d'mra gent qu

ot paro

tan poc

s

casar d

ració \ma i altra

nou i també sense rumiar, i

8

repetint 1.' o

Va

b un d'aquells pl ta quo e

plat de paper. L'àvia 'Silvans tenia raó.

~latma

Lidia compren

La gent t

poc és per a

,'Y Ut

ón n gres., i

'n troba a

un

pel costat sense .8 ,copir, hipnja al mateix auto ÚS,

els barbers els afaiten sense canviar d
teixos m1ngitor1

olt bon v ure.

ua les d on s que s' hi casen els t'acin sel:'-

vil" per seq,re. La cosa que no
la gent hi pass

,

dintre un pràctic

cr1ticsr. Hi ha noies mones, eam a Amèriea, :1 bom~8 4e
qu

_

tr nquen

~enquen s'han de rentar, cosa molt p sada, ja se

és int'initament més bo que menjar coses de

Home

l'rat

gada ••• Lidi~ v u que un plat del Pais, ret'or,at

amb una bona picada, i m~njat
i oue si no

n

ue p r

això es casa depressa, sense p nsar-s'hi :t'ins que Veu que a'ha
i es toma

ta:

que e18 alt

tina

naVall, t'an
ra. en 8' q

1"\'1.1"

hi h

el
d'hav r
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intervencions policials ni pe cap
pensar a ~dia.

no

el

• Devia

Amèrica a abaratar jornals i ,pot
• A

via co entat
Arn'

,al

abs,. que aq

r els jornal

Cal'

olt.es '" gad s, que ja

nacionals ja eren
ho

Lidis, ,anant

• A

alt,

ateix col r que el

:tou tamb" per una questió de colors?

l toth

nt a a a a

i treballava com a n

ma gu l'ra entT'e americans. l

,alguna vegada, p rò

lla

ais, hi havia gent, l'àvia Silvana

rica, els negra , que no er n d l

van pro

s la f.

spanYb :t'ou del , p~isos proveïdors d'Am rica, pel'ò

e'n quedà eap p r

"'ou bFix

n.a••• :.1 cas dels n g

El

guerra entre e

L'àvia havia p 31'1

l

't

ls carr l's,veia totbo

anava mudat. Era de mal end9vin r, v ient

an ols,

igu

oiga
•

assar ciutadans,

qui l'bavia guanyada i qui l'hay1a p&rduóa aquella guerr • Feia Ja
olts anys de tot pls gat

r" a. Lidi

la pi c" el cuc de

cu riosi-

t t i teu unes preguntes. !lsconi. g nt. d' dat p9r a fer-l
colt!, senyor••• Vo tè va :f r la

•

erra?

•••
- Amb qui?
- A'tlb

ningú.
.. vol dir amb ningú?

- La vaig fer a.magat, c m molta gent.
i vaig dir

1.18

m'havia 8 amat pe

n

Em

es va acabar

ansr oontT"8 els

aig

ue havi

orti r
gua-

nyat•••
•

:-:\1 segon entrevistat. f'<Ju
f,

t la guerWl, contestà

lt taxatiu. A la pr gunta
ense at.uroar el pas:

- l vostè q~ n~ha de f r11
~

Lidia

- 9i,

u

b qui?

8e _

l, preguntant.

la vaig

~

r.

a

er1can a e'lla.

ei havia
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Amb els que la van perdre.

Jo era, sóc o:rieial d

- Els diaris s' er1caIls diuen que j a tots
- Si, cregui-se'ls el
en

diran qu
Vi t en

h

ho

d'el

ig

ten 1 s ban guany
tot. •

1 cent

:1

s

Lidia no po

- senyor, la

8

qu

:rer

s. l epi

ls

s pen-

s'arreglen co rent?

al.

va àvia era de casa bona i

gona quines coses se les

parlava de roigs •••

ls que no ho el'

&im

tistes. l

pOl'-

• La guerra la v

18 n

1, roigs i separati te ••• l no ho er
tes. l

les q

vosts els ofioials r publicans?

s v.

calla

no alt

l1s, com

l aquest va ser el

e

aquest s m

é dir altra cosa qu ,

Tots eren co
- 1

••• si, tot.a

ri és que no ' 8 d'aqu et pai • Cobrar, diu?

hi ha cos

q

d-rets

ls altres. Quants militars no tres

anant cont

n ? 10 altres, som per
di

ag11Slt

nostres ~ s1 Ha parlat de di aris aneric8tl s,

són 1e

On

República.

\mS •••

diaris americans!. Qnan no en
iguals que

o

ón

l

tots roi

i

eparat.ie-

ens hi van :rel" 'tom8P, sobretot separa-

darrer ho serem

.8 mpr&,

ncar

q

cob IP de l'Es-

tat!
La pSl"t d

sang de

di , sense pOder-hO'

Pais qu
vit

portava la noia ea

,Va be sr la

ent! tocada, i Li-

mà d'aquell home que haVia

p rdut la guerra.

- l sóc americana, senyor••• - va dir eUa.
L'h

e

fUI

l d'amb

nla1re •• o Cose

és p

qua passen.

gunt

so1r e la gu9rra. Va Voler-

d r amb un bon record.
o.

8

l ptmy

no va. vol 't'er cap

I Lidi
q

quadrà miUtarment, com en el seu millor temps, 1 la sa-

m:L a

l j o*tJ n t. Pel jovert

blava que gue:rr

no hi hagu6s h
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gut. Garlnva, reis, corña. La joventut
,

er la 8',olucl.ó d

bla que. ha

t.ot, pe ò quan pot. donar solucions

No paSsa de 8 r e speranç8

J a no'

j

la jov tut...1 la jovèntut. semp

jove, pot' r fí{ que molt

! que conc

empa
.

,

ells

otIles pa

te,. del temps de 1e

rien al di " potser sl que

tàl.liq,ua

es de t'e teJ.ar,

r

~

posa-

t

horaris

' ac ab :ri. n rutin s, aea1

als ministeris, e iteris 1 to

fo

arien de moda, po

cotilles

•

rò part

a jo-

scalaf'ó :t"abricarrt

me-

tàneie.8 o quadrant
balaJl90s•.1 tot a1JCÒ bo i hav n't t"et vagu s
.
.

qUBD

ventut quan deix d ,ser jove s'apunta a un

st.ndiav8 que peI'Q • les t'a la jov ntut, la gent lea troba la n f'..
tea. A la .joventut

ci.

i 1e

t's mal

S9

~et.ea,

ja hi hau à te

s, e

I,desafortunadament,quml la Joventut deix
idees jov

posats.

8

a prenent

i

S8l1t

uu.., nliC8

deixa'!:
ra

q~e

iea

d' aque 8te
a guany r

p

que la
lm

~)

~n

l';'q~,

no fo a dit

de l ram han t'et

una gra oaa a han

ae 1 s id ea.

eor i pensanent jove .ua Lidi a havia

tinent. per a 'trobar-hi una

ja no té

olts llocs h

al !: arcat Comú, els minist!'

berta le porla

•

pens1)tl amb

ulls groSS()S i m tr 8 no se 'n te

l

une

81!lb

Ei

en jove, a

hagUt. de passat" anys pensant d' 8rnag at:. f:f.ns
'1'"

diu, de

de se!' jov

artit. amb els que j

ls que volen seguir p

i de cara a entr

-r.-

li troba ben :ret tot t'aci les aoaea qu

et

lla amiga de son àVia,.

Vell Cona en coses

nt beneeix la ,,;oventut.• Altra la bane i

concurs 'ae ca

pintada decidida a casa d

8

b

f t a, d

n p r

ball, per a fer una

l'alcalde, guenyar un C81QPionat d

ba

qU9't o practicar ~l plur11'"estei , ja se sap.. l Lidia estava a gura

de 'trobar

Fou amb a

~.'arcel.11na.

t

l'àvia Silvan.

est~t

enia ncara p'J"eu jov: ntutp r a

d'esperit qu

.:Ala v lla ja només

parets, amb marcs daurat ,però

th

s pr
r

n

8

ran

sta1'-n'hí.

la ca a pairal de
retrat

a 19,8

cara hi t.robà una ge nuana d

la

46

yora

n., Clolt.

11

conser

da, i. la

que f ia que tenia. la gennana 'fo

,

r-s 'n tingut d'anar a .Amèrica

- ••• i llav

s

p rat

ir un

noi 1 -

ia a la n boda Lidis.

rò la

t.eni~,

si p rò ja no és cc
- La ma

n' stà

~reral l

sa

o

a

i

si l'hagu' s tinguda amb

sentiu, parlo gai

nes i

opa no es tro

e, la v& tenir!
nt d'ací •••

olt de l.Jàvi • Ja volia v nir

ja

set

~o

t1

VifI'I

c'iecidi'r

Ql

lla te

nda-

~

com tots vo altre.

i

nA

una te

sn'

ria gaire a faltar ••• Perquè ja d v: u

ca-

o
ab r

r

Vingut jo, no?

q

- Vols

t'ho digui, Lidia, a mi

- er el pe • Só e d'aquell temp , jo.
a

ri ca 1 lI"

qu

tlmaria rné

q

pas a cercar ma ami

més bon cor qUi

I

com

l'

no

COS9'8

ana~

'acab

at4ni r eri tu

hi hagué sia vingut, a ca trac!,

de la

del compte.

ue t s

va ge

.aDa

qu,

veg

a amiga que ·l1'a conèi

a la pr só.
qut

Anar a la pree' sempre és una mala cosa. S'hi vagi p

i. Ha! s'hi està com a casa a la p

e tar bé.

son par

só. l això que

d'hav

!'

one

el

ecabad

la

ira, pels

agar.

t'a~e.fen,

ja se sap ••• s clar que he

ts, a les pr son

'hi vahi Va

ilva

l i va costar molta quarto , però hi

, ••• Ara tornen a . rvir les pons, c
donav n abast.

s tenia

q~

err

empre hi h
OOt

cartes

.

tbits, la
noves d
la,

qU9

1 ,ja,

iIlor alegria qu

la

a amiga. Fins

la hi en i ssim

r' quan escrivi

11 podriem donar
penso qu

Amèrical Ja
a s11v na

V8ll1

noia al
~

vul-

.&tat8

li

ribar'

bagu' s volgut, d

trobar-

fer

8

ria

no
ri

de ton àvia pa,.lant d'aquesta
ditxosa I\llarcel.lina! 'l'antes que
.

guiso l ena ha dit que després d'havr tingut un

tar

Va •

s

re bavi

8

per a trobarde dir qu
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cercan~la•••

arcel.l:ina no en sabiem res •••perÚ que seguiem

- Però •••

si, què hi vols fer. Quan ma cosa no se sap, no se sap.
-.as

jo' e

J"'icana, 'tia e

a:

- Oh, també hi déu bave" cos s qu

- Ilo

es

Bp

no vol Que les
le

,p J"'Ò 19

toth

que s'ban d

s"'b

ba.ver sabut cos

ha

des

et

's coses de

olguer saber

actes d

d f'un':ió, i del altres

saber, ha t'et p

ing\Í de conprom!s si jo

C'

vull

de Marcel.line, i que no serà anar oontra la llei

voler

A

C098S

J'olp.s, no, ti

- F;n el no tr

p

ta,

n

plega!"

sr Pre 1-

dents. l jo sU?o

abel"

que no baur' d

ica I

s ha de saosr i qu

nt que

no a'h .vien d

qu

9

sap la

t.ot o •

è."i·

saben a Afn

no s

Ro

1

l

an, pa

n C08es molt r

lleis. Algun cop s' ha tingut de dir
pen

q

s

no

s

s per aq

Litlla

u

a'1

lla

1

rò vaj 8,

ue no valen,

notables en

can i

l

s anb les

. eT'D ai t.u t'inte-

d

8

re mtà Qui e a el q

ingut les darrere

havi

no'V8s de

H eel.11na ..
- Ul ••• sl no é

p s l' l ira

et: sa•..11. ,...

t'a més t.enps qu

és la q

8 Vi

68

ite •••

massa 1ot'o

La dita Elvira no port.' p

sció, la veritat,. però al-

portà.

guna

ò, senyo!' , però recordo qu un marxant de

- ... i fa molts anys d;ai
be tiar, 1m qu

dir

va

n'.havi

ni,.

ntit

1, d'ma noia que canta
davant d

el,

u

a

Ba

L s Ser

g

t.. • •

s ....

1rar aquells vedell
rlar de l'amiga de la
BIs àn
? mlI

ls, però qu

• ,sembla qn&

us no e

feien,

nyora Silvana.

no podia cantar
ra de Les Serres,
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Lidia convertí la casa pairal de l'àvia Si1vana en quarter general
r ceptOT de noticies. l organitzà la recerca a 1'americana. A1guns
poblets i cases de munt~ semblen habitacles de pl91.liCL11ea de
a~

l'oest Llunyà d'Amèrica. "rot és ple d'alumeis preguntant per
e l.lina i ot rint. bona gratificació, en
por'tSs noves del parade:r
~

arcel.l1na. AqueU

poble.

la noia •••

nat per _'Q.vira :teia

arxant de b st.iar ana

ulmonia l'avia fet donar de baixa d l c na

tulS

~

Però la noia segui buscant. ITo li
~~de8

dm , vint

ricana, a qui

pre entà a Les Serres. l~ingú no sabi a res de

clar que lddia

s que

neda

alIo

1a rea p

d 1

guntar una,

r te i tavernes de pehle. La trobem a la

Taverna Blan 08.
- Oh, miri, en diem la TaVi ma Blanca d'en9à que la gu rra s'acabà•

deia la

.\bans se'n

sap?

TaV8~n

A casa hi v nia

j~,

ure

8

pftTOÒ el pare no va voler orgues,

nt do tota mena

volia estar b6 amb toth

qu

par oqu1ans que no eren del

• ~è

s us

Ienava

8

ta

p s conèix

1".

m

cant.aVa per la
- Veum

t

tavertl

e

-mt,

CS1-

la ce a.

iri, Ü

és vell••• Vise

sort,

! A veure,

tal Marcel.1ina, una noia qu

?

t v~

Si al

Q?

te o ••• To t'a

1 s de casa

.i

noia que

ue fa jo no la podia

di

olta

ón

'agraò

molt

hi

enien

• fa or

om ta hi hagués

'8 (ue b

mai hi he senti t can al" cap don.

n'hi h8 8mrtides.
n

1" d'Utl~

nb:ll1e, p r qui

aques'ta aviat estari
no, 'for

u

i -tenim el parroquià

tu has sentit parI

8,

en s

nys el got, però'

a tot. •••• Un

Potser algun elf nt v 11

avui és dissab
Vi

••• pel

tUl

r ai que als

i diré, pot

a casa, pagant, sempre s' ha donat heur
tavg per 19

l pare era

ac! i

cridar s1 qu
8

a la

carcar perquè
t i

8

a la
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d'aquesta casa a la qual fa molts anys que hi estic aconductat, i
si vols, pubilla, fti t"ba de fer contenta; et di~ que si que me'n
recordo ,d"tma noia que venia

li

c,antar anys endarrera, però no seria

veritat, seria no~s per això, pe,.. a donar-te una alegria •••
A;[, Viseres, que em penso que avui ja portes el compte 1

-

- No, pubilla ••• e1 què passa és que he acabat els quar"tos.

l comp-

te no el porto mai tal com el còs em demana. I espera" t, això que
m'has demanat.

si,

dona, el Poll, el Poll fa més

8IlY9

que jo que,

corra tavernes, i segur que en d en haver sentit p rlar d'aquesta
noia que dius.

l

ira, si ve el Poll dissabte abans qUf;t, jo, li dius

que, m' espe,ri •••

Lidia pregà a Viseres que si sabia r8S de Uarcel.1ina, que ho fes
arribar
l

al casal dels Amtllers on

~ati:ricarien

segui preguntant per pobleta i t.avernes i

la

informaci6.

cases de CSDp, tossuda,

sense defallir i esperen9ada.
Viseres era un tavernari especial. El vi, que torna bones les bótes,
" , segons ell, bones innuències en segons quines regions
humà.

I

del còs,

Les tmres del vi, si troben bona disposició en determinades

entranyes -ran sentit- els seus bons resultats damm1t la, Voluntat,

~a

memòria, el geni." l'hamonia, el tracte, la inspiraci6;~ l'equiU.bri,
la por, la valentia i la prosòdia. JI aturalment, perquè .~t. auò
,

tingui lloc en bé cal

"

ue les mares del vi trobin en'tr~ye8 ben ~is-

posades. l . Viseres
les hi tenia aquesta mena d'entranyes.
.
,

l'era

~

t:reballadoT, tT'8ballava tota la setmana com si no hi t'os a temps,
però quan cor, pensanent i Vísceres que no vclien retoP sentien la
l '

crida del vi, que és una crida

'

ue no pot sentir tothOm, arribava '

a casa seva, hi deixava en previsi6 quelcom de la setmanada, abrassava la dona i se n' a~om1adava amb un "fins a la tomada,

galana!"
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l la dona ja sabia on anar-lo a cercar si no arribava a l'he:ra el diu1tBnge a. la nit. Però bo i haven1i-lo. d'anar a recollir a
la taverna sempre arribava a casa sdnse dificultats d'anomenada
i

~ent

tota mena de pones contestes a la dona tant a la taverna

davant dêl p:4blic, pel esmI, eom arribant a cas a. No, no era un
bevedor violept, V;f.seres. :.Ira més aviat

lm

beve:lor tassat ja que

a la taverna s'hi presentava amb diners iimitats. Qua'! s'acabaven,
s'acabava el beure. l d'aquí.., no passava. Els companys de tavernejada deien que Viser s
amb molta

stava tan assaonat de vi que podia passar

nya quantitat que altres tavernaris~ Potser per això

per.què havia. de beure menys que els altres, Viseres tenia un beure
tranquil, manyac. I era un bevedor de msnòria. Sabia, a l'edat que
tenia.,

el dia :f: hora del neixement de la seva dona, el dia, mes i

any que s'acabà l'ermita de Sant Llop, quin nom és deia el cavall
~ue

bolcà amb la tartan

da oficial de la

~ilolox

del manescal Puntunet, el mes de l'entrara,

.ls que moriren

foc d,e La Bisbal ••• i aquella
s'interessava, si ell no 1

el sis d'octubre al

arcel.lina per la qual la pubilla

reeo""dava

1

:recordaria el Poll. La

setmana se li t"eu llarga a Viseres esperant la trobada amb el be-·
vedor Poll. Ara, al Poll se l'havia d'agafar bé. Aix1 com ell, V1- 1
sares, quant més bevia, din

la tassa imposada pels diners que por~

tava, més ganes tenia de parlar perquè s'anava recordant de més coses, el tavernari Poll era

1 revés. Fins a mig beure tenia mEmòria,

però, si passva ,del mig e Foll, quan deia

COS6S,

se l'havia de dei-

xar estar p rquè no n'encertava ni troa. A l'home si se'n volia treu":'
re quelcom qu
Això ho sabia
aViat qu

algú no sabia ee l'havia
Vise~

d~aga~

r atemps,deaaa t'einat.

s i per això aquella setmana es va presentar més

del compte a la tavema Blanca. Tingué sort. El Poll es-
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tava just a les primeres de canvi.
- Com anem, Poll?
- Anem bevent.
- "tem de parlar.
_ l no e

- sl,
~ai

_

pot, beure perquè

8' ha

de parlar?

pe ò no podem beure massa.
es beu massa, ViseTes,

ai es beu massa. Almerl s jo. Se

en surto en sed, de la taverna. Almenys d'aquesta. Sort qu

r

n'hi h

d'altres. Bé, parlar vol dir que tinc de parlar jo solo qu"?
_ Parlarem tots. Es queat1ó de

mi

mòria, Poll.

_ ~i és questió de memòria i vull qued r bé, he de b ure més.
- 'gevem, done s •
•••

Podem

co~en9ar?

- PTovem-ho.
_ Tu, abans o al comen9atDEmt de ser parroquià d'aqusst

ca

sentiT cantar o vas sentir a dir que eanté s una noia qu

es

,vas
ia.

areel.lina?
areal.lina?

si.
- Doncs no estic a punt per a pensar fort encara. La cel.lin •••
arcel.lina •••
- Pan sa, Poll, pensa.
- _er què no pots drr, beu, Poll, beu! Jo sé qu n m'ha de venir
la memòria.
_

~u,

Poll, nerò

~ecorda•••

• • o

-

~arcel.lina,

és clar,

~arcel.11na!

Sí,' algú, algú

'n v

parI r.
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oi Valent, l'Hospitaler, que l'hi deien. Ara fa temps que no

'1

l'he vist, però segur que ~ll me n'havia parlat.
_ l on es pot trobar l' {ospitaler?
oi, això ja no és questió de msnòria. Pot passar que l'Hospi
l~ ....

s' ha~i mort: o hagi deixat dft beure.

_ Potser ha i deix- t de beure sense haver-se mort.
-Ho dubto perquè era un d'aquells que deia que beure era viure.
_ Potser sègueix bevert i es t'a port

1'"

el beure a domicili.

us t'eieu amb 1 J Hospi taler, on us t'eieu?
on?

V ur' s •••

_ Poll, ja has begut massa. Ja has perdut la memòria!
i no bec més ja ~iré disbarats. l fins ara, Viseres,. hem be-

.gut moderada: ent •••
•••
_ A on?

Fa molts anys que beviem junts amb l'Hospitaler••• J

ho

tinc! Qui és que h via dit que havia begut massa?
ingú.
- Ah••• Doncs beviem a la taverna de l'Avi Badoret.

sl,

una t ver-

na que hi havia als atores de 'RoUl"'lS Alts. Jo llavors t'eia carbó
vora el poble, i en aquell temps l'Hospitaler ens tombava a tot
bev nt. Phi ha que van al 1svant t'ent cuTses, pintant,
~ava

poble o fent eó rel' don s de bona anca, ell hi
tSli.a segon, 1, si m'apures, ni te""cer

t~nia,

j

arlant al

bevent. No

veus qui er

l'Hos-

pitaler bevent.· T.!!)ai ningÚ. ~~ el V' VeUTe sortir de la tavern
tintinejant. Sempre en Va sortir dret i va seguir el eamí d'on
vivia sense desviar-se d'lm p

• Amb la única co a que

és el c n qu
va un uJ.l tma mica t'osc i que
donav

compte d' qu ates petitt

ala peus

e li <:0-

ra que se li torn

ross gava la llengua. l
contr rietat , ,

uan e

r~d'enraonar

L
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i demanava beure i saludava la gent amb signes.. Potser és e

millor

I

bp,vedor que hem tingut al Pa:ts l'Hospitaler.

s una glòria nacio-

nal l'Hospitaler. l la gent que escriu mai no li ha dedicat cap 11i-'

a l'Hospitaler.

bre

QUe n'has Vist mai cap de llibre dedicat a l'Hos-

pitale)', Viseres?
-

jloma; Poll, tu ja has ~gut. massa ••• Jo, de llibre, ni)" n'he vist

cap dedicat a l'Hospitaler ni n'he vist cap dedicat a ningú.
- No

t'~n:radis,

Viseres, ,que jo tampoc n'he vi t mai cap de llibre,

però si ,se'n t'es

lm

parlant de l'Hospitaler el tindr-ia al caps:al

del llit. R'han' fet· llibre a parlant de geuerals, de ~ d'Estat,
de músics, de dones lleugeres, de navegants..... Qui és d'aquests que'
es p-ot posar al costat de l' Hospitaler?
ràs cap de llibre's d'aquests.

Per això a casa no' en veu"

Tomés hi veuràs el que algú faci pal"-

lant de l'Hospitaler.·
- l perquè no l'anem El Veure?
stà bé, Viseres, està bé. Ara, si t'em coses, t'em-les ben fetes.
Ja veuràs, i si resulta que l'avi Badoret ja no té taverna?
- roll, ehca'J"8 estern bé pe

a pensar bé. Es tanquen gorristeries

perquè la gent ja no porta gorres .••
- Veus, ara que estem bé n 'hauríem de parlar del per què la gent
no porta gOJ'''ra.

-

~!

que en parlarem, però deíxa'm acabar el què anava a dir•••
,

~oncs

tanquen les

~ri8teries,

els sastres, els

sclopeters, els

c:af'ès, ,els burots i les rectori~8 a les ciutats, però als pobles
les tavernes ni han tancat, ni tanquan, ni tanc ran!
- Avui estàs

~i,

Viseres. Anirem a beure

ai saben quelcom que l'Hospotaler •••

~

Cal Avi Badoret a veure
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So

a la taverna de llAvi Badar t.

- '"!lle hi taniu l'avi, me t:re ea?
_ Punyet'la , l' home, devia
que sta casa. L' Avi
_

pau les faci,

I

ador t

molt temps que no entraveu

li

n' -

fa anys que fa mal.ve s.

~estressa.

Vos sou la filla?

só c la jove.

- l o, j

l no queda ningÚ de

-

~e'"

'avi?

- Veniu a beure o a preguntar e ses?
- T'ha mica de tot, tIJistressa. Jo ••• p rò primer porteu beure que bam
~er rnmm~ia•••

de

encara el

Val~n.t,

olt bo••• I que sabeu, mestre s

i Viu

l'Fospitaler q e l i deien?

as dà la po~icia que demaneu tantes coses?

- dóu
- N'o,

oi

olt bé, i

t

stressa. En teniu de bones,

",es i jo sóc

V08.

Aquí és el company Vi

1 Poll. Som bons bevedors, però tenim lD1a taverna

prop de casa, sabeu? Hi passem tot el temps que podem a la tavern •
~eret!

-

l

d~,

tenim visita.

HeretI, puja
enturets

b qui

1st n ?

t~

- Amb aquests dos que xerren molt i
- Ja ens anirem coneixent, mestres

això del beure ••• I

vo~,

euen poe.

a, ja ens anirem coneixent a"Clb

mestre, sou alguna cosa amb l'Avi Badoret?

- 1Ue si hi sóc alguna cosa, sóc el seu noi.
- ,To abans, en temps del teu pa,..e, ací hi havia v1st beure el Noi

.

Valent, l'Hospital. r, que l i deien, com no hi havia viay beur

mai

a ningú.
- Oh, prou, pou ••• Jo e'J'"8

ou que me'n recordo de com b -

nut i

via aquell dimoni d'ho e.
oncs jo sóc

l Poll, company d

n pots dir alguna nov t t d

b

del Noi Valent ••• ue ens

l'Hospitaler?

-

~9

vell, molt vell, però viu.

~ll
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,
pagues ve-

va dir que quan no

nir a la taverna ea moriri , però com que .era el primer client de
la casa,. la taverna li porta el, vi a domicili. si que en té
casa seva, però ell el vol d' ací d
és un vi que allarg

casa el Badar t

erquè diu que

.Els m tges l'han desenganyat

la vida.

di-

vel ses vegades. Diúen que quan la cosa s'acaba, s'acaba, però
l,-rospitsl r beu i viu.

r ls met s han

cabat dient qu

si el

Vi l'hi prova tant com diu doncs que el vagi bevent. Ell diu que

mentres l'hi vagim portant Vi d

casa qu

ens enterr rà a tots.

l el podríem ans:- a veure l'Hospita1.er?
·Si. l el :f'arieu molt content, sobretot si
t~

siu
veur

:t!~s

lm

b la visit

El

a a.mpo1la de vi da casa. Ja, d'un temps, tothom

l'hi po~
ui el va

ho t'a ••• si, ell diu que ha passat dels cnt •••

:feu la visi ta. 1..' amic Viseres volia quedar bé amb la pubilla

de la

ava ma Blanca i amb aquella senyoreta, americana 1 rossa,

la qual volia saber coses de Marcelolina.
t'a un temps, m' hi veig cada dia més. M re d

- •••no, no, ara., d

Déu de PollI
Doncs

ants anys dius que feia que no ens haviem vist?

mi em

Es clar, pe
ve a veur

bla que :ra un

això t'aguante

setmana 1 Tu

e

ix

bevent, no?

com t' guantes ••• s1, tothom que

me'n portso Jo són els baixos que tinc dolents, i no

pel vi, per l'edat.
- Don s· si vols beve

IDla

mica

és a veure si ret'resquem la me-

mòria.

- La

emòria diu ?

~è

la faixa la darr ra v
e18 c 'tÒl1es aea a1'-

lla quan els :fet

vols

e et digui? De quin color port vea

ada que ens vam veure?
'P 1 ·civil?

del Gul'ugÚ?

. i era

Qui va autoritzar
veTn d

~

de M 1i-

Amb qui s'entenia .l'alcalde d
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Vi1acl ra •• • ?
_ }-o).t bit osplbtaleT". Un
r

~mòriR

aix! no és e

v nt.

pot tenir

:3ls anys que fe que ho dic 1
_ l no és me òria unic ent que es té bevent. Tu saps que si n

tingU6ssim glucosa a la sang seria com si sang no tirguéssim.
Doncs el vi una de les coses que porta és gluco a, i àcids i g

ro

8

i e epe:rit ••• l si horl va beng'J.ucoaat, acidat,

e~ omat

i

esp8ri~

tat, què mée pot voler, eh? Què més pot valerI
_ Doncs bé, quan tu eres rei del Cal Badoret•••
_ '1 Baad

Pe'" a ell

t v

t'i perquè era lm al taverner. Bevia P c.
#' i
beure els alt~s. l J·a eus,~
i i J.e
1 vi era un negoc,
'f r ma

.L'"

ja és endn.~t.
_ Doncs quan tu eres el T'ei de Cal Badoret•••
_ l en vaig

er molts anys. No hi ha hagut cap rei que hagi. du-

rat tant com jo. l ara vull dir un r i d ls

J.tres, dels

u

pOl'-

ten COTona, dec1a:ren guerres i treuen i posen ministres. Jo •••

, acord, Hospitaler, però •••
_ Oh d' aco:rd, d'acord...

què estàs d'acord

què volia dir?
_ Per endavant estic d' cord amb tot
ha.s dit co

i en cura no sap s el

b tu. fant de les cose

que

en 1e s que volies dir. Tu no et' recordes d'h :ver es-

coltat a cantar a una noia que es deia Harce1.1in&1
- Una aue cantava 9per8?

No ho sé. Jo només sé que cantav

peT' tavernes i que la gent sen-

tin trla quedava enlluernada.

_ si,

home. _"s a uesta, la que cantava ope:ra. Si m 'n recordo? Com

si la, sentfs ara, ja veus. Al principi quan començava a cantar
tothom tocava el burro ja cpe canta,.. 'pera a una tav -m •••

1

erò

t'illets de Déu, al cap de pocs canpassos la gent ni respirava.

157

é de

Qu

1ia d'a ut, a u st

nia?

h, només escolta ell?

3é aquesta noia •••• Ara si no té els teua m-al.. là tral..lera. Ja
no dic els meus perquè si un bevent ha passat dels cent, cap can/

tant d'òpera s'hi ha ni acostat ••• Rr

un cas.curióa aqu lla noia.

Si veia massa gent, no canta.va. Tal com ho sentsl

r cordo

Et dic que la

l dret, \IDa

eu,. Poll, quina veu!

et m 1bé. Però quina

ica

va enar.:lorar a tots. Ara, jo, malgrat aquest enamorament
deixar la taverna com d' ltres. Jo la tave'T"na no l'h
.'

mai

~,

rfect lent. Un detall, un detall Poll ••• Ténia un

I

S

vaig

deixada'

les cames no em volen portar••• sí, més

er r s, només ara q

d'un la va seguir.

110

s

deia que haVia canta'ti

pa ava, i molt, per a sentir-la, però

en teatres on la gent

es veu que l'aire d

ciu-

tat no li provO. i perdia la veu quan hi volia cantar ••• Que pots r
la busca 1

j sticia a n'aouella noia1 Amb el temps

potser ha :t'et
-ThJB

interés en

u

u

no

meVa taverna, vull dir

te

ui sap on deu parar

tul

gran

ra •••

us mai. Com vols trobar noies si no beusl

dit que hi ha haver gp.nt

dels que la segui

~a

ell. ~s veu que

vaig, p eguntant pe

aber-ne noticies. Pe ò

- Beu, Poll,

pas at

ue cantar òpera. Dic jo •••

noia americana fa poc va estar a

la tavBrna

T'h

u 1com més

ue

u

la

Va

seguir a la cant ire. tb

és :t'ou l' He eu Fana1s. Ara és casat i p re d
on 11 t

t'ami.lia 11a'l"'g , però en

ho Pon

tia tot•• ~si, encara

1 podeu trobar. Viu al, s ~ atiner, a un parell d'hor s d'ací,
i potser ell us pugui dir quelcom a partir d'on jo m'he aturat.

Si hi aneu aneu-hi an no

meu.

cara alguna ve

da em ve a veure.

Digua-li qu

us hi fa anaT l'R spit ler, el que m' 8 d'un cop

v

:fer

l' Et

Aql

ella gent havia comen9at

any

ostes

b~v

i

nt oont a dos •••
1.ID8

cosa i la volia acabar.

ls acom-
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lls o n sà iguan r e, al ~as ~tiner. 01panya, n ~a u
t&S vegades, si els protagonistes de novel.les, obr s de
at
i poemes se sabéssin acompanyats de llurs er adora, segur que di\

ue, se' ls fan di. r.

rien ro ses distinte s de l s
ria que els protagonis

qui

ap

et er

' hi guanya-

s anés,sin a la seva, però hi ha aut

s
do-

qu" es pensen i volen manar i, llevat dels b

ls llibres que s"hi fan sort i,.. ho es i dones s'ass

tats, tots

-

blen. Vostès han t'et algun llibre? . i no l"han ens nyat a ningú
es poden c~eure que ho han inv: ntat tot, però si l'ensenyen

8S

po-

den trobar que s ' ls di~i que t t allò queh han escrit j a ho havien escrit

olt

d'altres, i més

ls llib:r'fts que 'f cin.

se' ls

'. Cons 11: no e

guardin per a vo

~n molt, els ensenyin a qui wlguin. l eo
o no? S'ho pensin.

HelJ1

8.

A!'a, si en

se sap si s 'n

anyat, doncs,

6C

..

nsenyin

8

a-

8

s amics Vis res i

Poll al Ha.s I.{atfner-, i els deixem dir a n'ells.
_ ~e hi teniu l'hereu, mestressa?
_ No, què l'hi v leu?

_ Oh, no res.

'enie

a parlar-li d'una noia.

- Vaja, d'una altra?
o u
Xi

hi am ineu, meat:ressa.~s d'una noia a .la qua

r "fa ma tanys. :"s

1eg tave"n

d'una noia qu

e nèi-

llavors cant v

per

•

_ Ai, t'illets, el m

noies no

t~acta

Va

home en aquell te ps, qu n es tractava de

irava pas si cantaven o no cantav

_ A no alt es en

r t

han asse

u

•

a n'aquell

noia la va s -

guir mogut pel cant•

. ' st.,.. ny • l
_ No ho

ra gu ,a

q

ahe. A nosaltres

_ laja quin un! l vaja quin

et

ns h

noia?
ad

~at ací l'Ho

ita1 r.

dos vosaltres si us "feu amb l'Hospi-
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taler ••• I vaja quin quartet tots plegat I Pe ò heu de pensar que
do fa temps el meu home és home de casa.

- Oh, com q e haveu dit que no ~

~ra?

_ No hi és ara, però normalment hi és sempre. l sobretot
la nit ~l

.u ho e el trobara

a casa

nc r

a Cal

doret?

que

la nit.

igu1 donn1nt.-

hi, p'8Ò el tro ba:r u \a oe

ix! ara no e
_ "s clar q

<leixeu anar
i. va.

1

t1.9.:i.

n hi ha ne oci pel

i

.

.. 1

taverna s'hi

pot anar per a tractar un negoci i s'hi pot anar a bau e, co a
aquesta que es pot fer perfectament a casa.
_ Veureu,

Bé, ei,

mest~es

p

rò

a, també s'hi pod n tractar negocie. a ca
de casa és dif r nt.

f r

_ "'3D1ba és di:t '~nt beure-hi
t'ora de casenc

m:t'i, el

-

~8

a. qu

-r

~a d

sigui e

casa.

1 vi te un altre gust

m teix.

u home no és 91 d' aban • l ni el vi ni les dones el

:r n có rar.!
-

•

..orra p 1 n

'

que es t acta de ne

- Da ne oci? l quina

oci.

cI, n9Rtr ssa.

1.8

de negoci s pot fer un a gent que es

~a

Bnlb l'Hospitaler?

••• Una noia americ na ha per ut ma xicota

eu

f:mllà can
ta qui

'hi

VA

pel' l,s tA.

ant ••• Fanals,. baixa! ••• ~

conài

r t ••• Diuen qu
Una
pit
-

¡

t1C'iR

er?

:i diu qu

dona.~à

qua T'tos llar s

ugui donar d talls.

- Això és dit'

re si va

r ""t1p. ,

a qual anys

r una noia qu
hi

na

qu T'to

cantava ••• l

et

"1"

,

a ui, que venen a v u-

:ra mo ta anys cantava a Cal Badoguanyar..

T'I

no:la ('Iua

uS

d is

a:ntava ••• ? l us envia l'Hos-

8nea:ra'9 viu?

cara beu.
s clar

u

l

cordo.

arcel.lina. l la vaig seguir•••
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tranyI

- Ja seria

- No t'esvaris, Tona.

~cara

no t'havia vist a tu llavors. A mi

el cant m'ha ag adat sempre.

'ra home de taverna però el cant em

t nia dominat. Si quan jo hi e,.oa algÚ cant.&va a la taverna ja no

m'l'n movia.

re- e'n ....ls n

a f?: n enc'"

l

hi podia

i

T

toca.ts" per la

peu. Ja saps qu

hi.es

ca~

t

ls teus concerts dC) piano

a(uell

noia tu qui sa

,.oR de canta

vai

de

t hagués fet

l'

caRa,. amb tu perquè
,
quan
C8S-9.t, qu

quan s'hi estava acostumat,

088

'hi van

etenir.... l quan vaig seguir

amb qui pensaves casar-te. Aquella man min ,t. V ig' ser un

tl!nia

tot el temp

bon ten

el piano. l que al principi d

-ra nés' difícil no moure'

e

e

lm

ou-

d n comprendT'e a-

úsiea no les

questes coses. Jo per a t'er el segon a
la Volta a Fran9a

t,..i ava més a

R

1red r

~

m rt d'ella

que va -rel'" el rodal. l estava decidit a proposar-li

que es casés amb mi. Pós u-v s, i tu pritLer, Tona, al meu lloc.
Pecs an

1"8

gual i qu

na la

q è quan e

ev

ia d

do!'at. Co

'l}q

sentida cap d'i-

propie' ria amb la m a do••• o bu-ris, Ton,

t

assava això e cara no t'havia vist a tu i

s que n'hi havia. \

p l t

si no

si podia conv ptir la

odria senti!" cantaT' cada dia a ca

e, p

...1

u que mai n és

i do inat per tma

vas pescar de gr n a mi, ja ho saps.

la Fast • Jo, aqu:l,.l
molts,

i

oltes l'les

ava a Cal Ba-

pSR

ona, com molt • On havies d'anar en aquell temps

hi havia res més. A la

t verna s 'hi cant va, s' hi jugava i

.r

s'hi b via. Jo sortia de Cal Baòoret amb una colla, serè, això

s1,

er', i tu anav s a l'era dels Lladoners on hi h via l'e velat,
une ~ 8l"'li

a di.r.

• "l. ira

n

a

1

n

ui bo va dir, de 1'99 qu

,

]'O

cordo qu

$=t

ortava

h

U

n veu no ho

no ms ner tu, es igual.. Jo llavers
i clavell a l'orell , i

tampA

en ta!", es

' ••• potser no qu
cader blan c al coll

vaig dir:" Si

ns convideu a

1.61

passar-lo en un altre lloc?!" l la q e Va contestar llavors Vas
ser tu, i vas dir:" Pas nosaltres. Anem a ballar a l'envelat que
no és pas lloc de gent de taverna!"

Els amics Polls i Viseres es van donant compte que l'Hereu Fanals
és home de memòria. Vostès tacbé, no?
"Doncs al ball de l'envelat ens trobar., i a veure qui en ballarà
"més!"

l ja va estar ••• Que no, que no, que no ••• una pila de nos

~ins que arribà un sí i vas quedar parada de veure com ballava un

pa,..roquià de Cal
al pas.

adoret. Es veritat o no?

~stàvem parlant de la cantaire

En t'i, això ha vingut

~arcel.lina. Si'qu

la v 19

seguir, però, llevat de pensar dir-li si es volia casar emb
va passar res.

/

i, no

o t'enganyo, Tona. Aquella dona m'agradava can-

tant. Fisic ment no es podia comparar amb tu. A més tenia un ull
perjudicat. Acabà

és bit la trobada amb tu

ue la trobada amb ella.

La darrera vegada que la vaig sentir, era a les Cases Altes. Jo

estava decidit a emporter-me-la a casa••• Era abans, Tona, era

a-

ns d'aquell ball a l'envelat! Dimoni de don s ••• I potser perquè
em va endevinar la intenció en la manera de mirar-rne-la i perquè
les noies que canten no volen cantar sempre pel mateix, la questió és que l'endemà va desaparèixer de Cases Altes i no hi Va haver
manera de saber on s'havia ficat. sí, vaig passar uns dies esvalotat ••• tu no hi eres encara, Tona! l ningú em va poder donar raó
del pareder' de l aroel.lin • l tot passa, amics. Temps després al-

gú me'n

~~u arribar noves, però jo ja bevia patit, ja m'h via ca-

sat, i les melodies del piano de

ona em mantenien a casa •••

- ?erò ara ea tracta de negoci, Hereu. Per aix~ la vostra dona us - .
ha eridat.

QuS

es que us va donar les darreres noves de

arcel.1ina~

- Ui, pocs quartos t'arem avui d'això. Fa molts anys • •• t'a molts anys.
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potser va ser el jardiner dels Castellnou, ja veieu. No, vosa1t~es
no el coneixeu, però jo sí. Ira cantador també. D'això ens vingué
l'amistat. Feiern un bon duo amb el jardiner, però sempre l'havia
de :frenar.

o tenia aturador cantant. Deia que el cant s'hevia in-

ventat l'!rquè l
no~ no c~idi

g nt cridés.

é

o hi ha e p òpera'l deia, que el te-

que els altres. Totes les òperes que han fracas-

sat han estat òperes sense crits. Doncs el jardine~ em v

dir

i

volia que se'n ocupès de 1arcel.lina, de part meva, naturalment.
Però era el temps que jo ja tenia concerts a casa, sabeu, i aquell
bufarut ja havia passat. Ar , si hi ha quartos a fer i a uesta americana en porta molts, es pot tornar a moure el jardiner de-ls Cas'.

.

tellnou i els jardiner oue convinguin •••.

A la cesa
portant
tota

ai~al

noves de

~atit'icava

de la senyora Silvana s'hi pr sent molta gent
arcel.lina.

Por~en

les que podien. l Lidia a

i, tal com anunciat, amb moneda americana. L'ami c

Viseres sempre la mostrava a la Taverna Blanca.

_ I, si mai acabo els quartos d'aci, penseu que sempre puc pag
amb dòlars que valen més de

quin~e

duros

'1'

cadascun!

Lidia es va donar compte que les ganes de t'er quartos de la gent
del país es podien comparar ventatjosament amb les que podien tenir els seus connaçionals per més ganes

ua en tingúessin.

s pre-

sentaren deu ciutadanes fent-se passar per Marcel.1inao Com qu
els anmcis descrivint la no a
d'aquell ull, les deu

erlaven, per tal de

vice-ra~Qel.lines van

econèixer-la·

compar'ixer mb un ull,

i precisament, el dret, degudament alterat ••• Unes es descuidaren
de l'edat, al tres res no sabien del tract-e tingut
Silvans a la pres6,

due~

mb la senyora

:feren l'ot'ie1 del mut i m1m1cament t'eren

/
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comprendre que havien perdut la veu, i tres ?e les darreres presentades eren

ve~itables tip~e8

ja retirades de l!escena, però

que s'atreviren encar'a a cantar dues o tres
conservada.
ililtre els

Aquestes tres

aspi~ants

cob~aren

òp~res

amb veu

ben

totes.

a reportatges cobrats hi veiem uns antics co-

nep.uts: el e nsell d'administració en pes d'aquella primera societat de pobres, ja lliures de reixes. l lidia va poder escoltar la
p imera història de J arcel.lina de llavis de gent qu .hi havia conviscut.
\

- Nosaltres la llençarem a la

~ama!

- Per ella ho perderem tot, es desfeu la societat i a

mo~ts

ens cos-

tà mesos llargs de presó.
- Però encara, si podiem, tornariem a

~er

les mateixes coses que

per e11a :ferem quan només la coneixiem els pobres.
- Però vostè són uns pobres vells.

To

em pensava que e1s pobres no

hi arribaven a vells •••
- Vostè, senyoreta, està acostumada als pobres de ciutat. De què
vol que visqui un pobre a ciutat? O s'hi ha de deixar morir o ha de
deixar de se pobre.

~ls

pobres de camp, sense deixar de ser pobres,

tenim molts més recursos oue els pobres de ciutat. l tantI
no sap que ac! es

~an

dues collites de taronges l'any?

Vostè

l que pel

bon terr¡ps tenim tota mena de :fruites encara que alguna vegada ens
costin

ga'r'ro ta de s'?

s clar que et peguen, i :fort, si et troben

enjant préssecs o me1ans.
no t'hi atl"'apin.

~ls

si,

t'has d'espavilar, has de mirar que

darrers mesos de l'any tenim raims i bolets.

l el bosc, el bosc, senyol"'eta! ,Al bosc hi ha conills, i llebres, i
encara que tinguem prohibit pOl"'tar arma, conills i llebres s'agaf n
amb ll890S i devegades, encara

ue li sembli estrany, cantant

o
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amb bories paraules. Hi ha conill que quan sent cantar o gent que
enraona es ouede c1.ava1:, al lloc on es tr·oba. Només oal que no et
t'aci pena

lm

conill així, sap?

:ro sempre se'n troben de conills

ben disposats perq'lè els ca~adors d'aquest pals quan veuen un conill. si no el poden perdi onejar no estan contents.

Tampoc és una

vida per a recomanar-la als americans, la nostra. Devegades hi ha
anys do.lents, la t'rui

ve malament, els grops t'an

nyes, no plou a temps i no

9S

albé les vi-

:fan bolets i la gent no et d6na ni

el bon dia. Però no ens morim. l quan les

c~ses

ea posen impo 8i-

roman~os

ble 8 és quan un pobre s' ha de deixar de

i si una gaJ.lina

se lifsa entre cames, doncs perquè s'hi posava••• Ar , a ciutat
no hi .t:robarà cap pobre o ~ hagi t'et vi~ de camp. Ui ciutat és
per la gent que ven diaris pel oarrer,

p~ls

que van a t'er-se visi-

etges, pels que van a buscar quartos als bancs sens te.
,
nir-n' hi, i pels que van a dormir tard. P o no es 110e per potar pels

bres, almenys per

obres que hi vulguin :fer anys ••• Tots en tenim

un record ben perdurable de larcel.lina.

Al' '.

on és avui? De tota

manera si fins ara aram uns pobres q e no sabiem què fer, d'ara endavant serem uns pobres ocupats en una missió meravellosa: Trobar
a~cel.lina.

l la

t~oba:rem•••

s absolutament cert que quan gl Pansit, Trompeta i Bigoti visitaren Lidia, desconeixien on es podia trobar Mareei.lina. l la trobaren. Per què?

Tot va lligat. O és que tots plegats ens hem o-

blidat de la senyora Bonagalta? l de la importancia d'aqu 11 vuitanta per cent de propietats desconegudes'" veuen, dels propis ho~s

de ciència, que existeixen dins la maquinària m~ntal de deter-

minades persones?

fti ha gent que en sap treure més profit que

alt a d'aquest repetit vuintanta per cent. Llegint, no novel.les,
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sinó històries, s'ha vist. El Cid
mo t ••• non

~antiago

guanyav~

batalles després de

Rusinyol donà. presti i, al Greco quan aquest

ja no h~ era, i avui', passats avall ambdós, els
I

uadres del senyor

TheotocÓpuli o mheotocópoulos, per estirada que hi sigui la gent
que hi ha, v. Ien una t'ortuna? •• Per què, si tot passa, a dosee.n'ts seixanta-sis anys de l'onze de setembre encara hi ha s para.tistes1 ••• Tot passa, tot passa ..•per què hi ha tants milions que
parlen anglès, bo i que els que el aomen98TeD a parlar eren poquissima i fa segle s que el co
et una 'enus de

110, mal

n 9aren a parlar? •• Per què només
at

8' ha

'Va hi ha i qui diu que les t'onoes

no són ben proporc1onades? •• Què té el tabac, que metges d'al9 ada
diuen que mata i la gent t'uma cada dia més? Vostès ,creuen que hi
ha canvis de gov~m per uè si?

què són russos?
8!"

l

ue els russos s'aguanten per-

's que no hi pot haver una seny ra Bonaga1 ta

mig les coses que no es veuen clares? lio, no s'ho cr gll1n,

s· volen.

o creiem ne cessari insistir dient que estem en una de-

mocràcia i que segons t' nta ben in'fonnades hi ha lli
saIMnt. Xl

6t

ens ar

1"18i s' havia

all at

tan

q co

tre pot pensar que mai s'havia anat tan ma1ament, i
es pot pensar ni una

COS8

l'tat de p nal', un 81-.
ml

tercer no

ni l'altra. Anara contra aquestes dive!'"-

ses maneres de pensar és anar contra la democràcia. Per, tant, vostès poden pensar com vulguin, ?erò no podem passar per alt uns
eta. :r~(I, no, t'ets, -fets )"'eala, prov :t s, que són' aqui, que no es
poden contradir ••• I són
p eveure que hi bauria

quests: La senyora Bena alta ja devia
areel.lma en la seva vida. >i tma bruixa

sap moltes coses, no li ve de 8sber--ne una més. Pftrquè, és normal
que tma noia q e no sabia llegir, qU9 no sabia res,
vist mai cap tenor de prop t aprenglÍes sis òpal' 8? ••

ue ni havia
~s

nonna! qu
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la seny
rica? l

teni~

a Silv na per a
pa:re~hi

una noia hagués hagut d'anar a Amè-

esment amb la questió de la noia. La volia la

senyora Bonagalta, i la tiI18'Ué. La volia la:-- senyora Silvana 1 la
tingué. l tanca el cicle Ha:rcel.lina que també la volia i una neta
de la senyora Silvana surt d'Amèrica rumb
di'sposidó
\

uropa a posar-se a

8

de farcel.lina. Això no té volta de t'ull.: Però

,1 roe1.lina no podia cantar davant d

públic no brós. Ja sabem
aqueste~

per què. l és normal que si cantant es posava joi s
méssin

si s rt1s'3in del

tI'tJ!

any

H

seguim.

cre-

ria? •• r 9S normal que una noia

cantant òpera guareixi una nena malal.ta1 l p

l'

uè ñ arcel~ lina, la

qual po.dia ha.var aoat a cent llocs distints, anà a parar a casa de

~a

senyora

onagalta? l

pe~q

iï'l Pan6it, Trompeta i Bigoti?

.. la trobaren,

.pe1~uè

la trobaren,

. o, no, d mocràoia, vostès matei-

xo'S •••

11 reportat

que

ortaren els tres oonsellers delegats d'aquella

dissortada societ t de
- ••• i aquella

t'am~sa

a Lidia, t'ou aqu et:

ob

Ha:rceJ...lina, cantadora d'òperes, de sis en

concret, s'ha convertit en una bruixa. Tal com ,ho sent, senyoreta,

ue com ~s? Vella, molt vella, però és ella. N'es-

tal com ho sent.
te

segurs. Encara porta

lles sis

I

òpe~ ,~s.

~qu

o hi ha

11 ull, i de t,ant en tant canta aque-

ni~f!Ú (lU~

les canti com ella i malgrat

,ela anys que porta al damunt, la veu és la mateixa, de quan comen9à

.

a cantar (els seml;>la normal a vostès que una dona vorejant la vuitantena can:tisis òperes millor que la senyora. T~baldi? Si aiD
els se bl

normal, no discutim més). Ara ja no canta pel públic.

Canta par ,8

~il.la,

i

l'escolta el v nt, un aàminant

ocells que paren el vol al s ntir-la.... H tin
sultori 1

v~

aprendre

oltes 'Co es

d~un

qu~

t un

passa i l:ID8
ena de e n-

¡

bJ'Uixa de debó que es deia
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Bonaga1ta .•• ~s clal"",que n'hi han dp.

ruixes ací! l algunes es fi-

quen pel"" tot arreu. Vostè és afeccionada a la politica1

osaltres

tampoc, però si s'està gaire temps ací s ntirà parlar de les autonomies. Sí,i si no lliga caps, hi han ministres especialitzats
en il.lustrat a la gent so~re el tema de les autonomies. Doncs auell consultori li va don r molta anomenada. A Marcal.llna no
li :fallà mai cap pulmonia. Les guarí totes. Però ' s que a més de
era
consultori n:èdic, aquell consultori de debó, s'hi anaVa a consultar coses que res tenien a veure amb migranyes i mals de pedra.
acudia a saber si un marit havia :fet el boig, el feia o el

g'

faria, per a saber ai l'alcalde po-rtava els comptes nets, a oonfirmar si un desig d'embarassada es traduía en l'aparició de maduix s, pr'ssecs, cireres, prunes o sindries en els menuts d'aquells
a-rassos •••p

!!)

bròquils pel
plantats pel
criava

lm

a saber si va tan bé com diuen plantar cebes i
es de gener i si hi h-mria bona anyada pels cigrons

mar~ ••• se

la consultava -referent a si una dona que

espant li havia :ret reti-rar la. llet, si

la hi podia fer tornar ••• I poques vegad s s'erra

tm

nou espant

• 'ls mateixos

interessats ens ho ban dit. D'allà on v a r a s 'n diu la Casa de
les Bruixes. l ella, si no ho és, hi passa.
'esteu segu-rs que és ella1
Segur ? "'és que segurs, seguríssims. L'he

sentida parlar no sabem

amb qui, això no, però
... li hem sentit contar quan la senyora SUva-

na la Va ensenyar a cantar a la presó i per què aquella senyora hi
.va anar, també parlava de la societat que vam fer
ella,
-

l

a-re de Déu 91 és e lla!
'hi portareu a veure-la?
.xar?

- Ara mat ix!

bella ••• s
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an Li ià, disposada a pagsr

O' ,t

aquella in:f'o,-,nació, preguntà
I

als tres Què volién, s'emportà una molt-bona impressió dels pobres del Paia. Això fou el què deman'ren:
Pansit:

eT" a ~umar-

Un puro, un puro enter, senyoreta Lidia,

me' 1 jo tot sol.
Trompeta:

·"Atrenar unes sabates que només n'he portada sempre Wla

de sola.
Bigoti:

Anar a la

rber1a a

:f'e~me

tallar ela cabells, afaitar

i doner propina!

l fou qua

~a~~el.lina acabà de contar la seva hi tò ia

a.

ique-

let i les rates que, cel amunt, una lluna plena a tot omplenar
obri forat entre núvols i deixà aquell c~ap d

bosc com si fos de

dia, un vent tebi diu coses a les branques, i uns ocells,
més que un cant llencen un crit ~'avis perquè totho
com qU~ no se sap què és, invisible, camina
seT

pe

~nllà,

calli. Quel-

bosc i s'ha de

!tolt:ri d'orella per a 'sentir unes passes damunt l'herba.

Hareel.liDa sent aquelle posta a punt de l'aire, el bosc, la lluna i l'apropaTO-se d'aquell visitant o visit
iquelet a

l'e~petlla, d . una

a una

Va

t

inVisible i, amb

cantant les seves s1s òpe-

res segura, aquella nit, que algÚ més que la gent d'altres nits
l'escoltava, i canta com mai havia- cantat. Un caminant nocturn
no sabia si era de debó aquella veu que
A
t

és de la veu ham.léa
a que no sabia

quella ,ve~ de

per

eravella.

goti de :rer ni d
concert.

v~ur

ju!'~t

hav,..

ntia o s'ho pensaVa.

entit qu

una gran orq~es-

n lloc, acompanyav , a:f'inadissima a-

Lid~a

probi i a Pansit, Tro

dir :res :rins que

~eel.lina

h

I

et
S

i Bi-

acabat el
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an 1B
i

orta s' ob.,..i, Niquelat s'escapà bufant al veure forasters,

del teulat de la Casa de les Bruixes s nti una converse.
n'aqu~11a

arcel.lina l'e tenia dA tot, però a

11 a

noia T'ossa i als

tres que l'acompanyaven li costava una mi ca d'entendre. Quan sortí
]r.arce l.1ina,

1.ID hagués dit que porta!l1a aquelles joies que tants

maldecaps ocasionaren al matrimoni Pura-Esteve, però no en porbra~os

tava cap malgrat que coll i

presentaven 11uissors enlluer-

nedores com si hi portés les joies mas preuades.
l és clar que ho sou!

ornés sóu més vells. Però de quan tu :fu-

mes puros, tu portes sabates i tu

V&3

afaitat?

lli?

l dieu que

és la néta de la senyora Silvana, d'aquella q1e m'ensenyà les sis
òperes?
mare?

Està bé?

La va tenir la noia anant a

l vosa tres sóu set?

Déu meu ••• Ai

qm

èrica?

La teva

l com m'has arribat a trob

diuen que sóc 1.IDa broixa!

lls?

Que tu ets la noia

que jo sempra havia esperat, la que m'havia anunciat la senyora
Bonagalta?
a cof'es?

d~

A AmFtrica a fel"
p~rò ••• Que

Però,

i ho endevinarem tot?

b!'Uixa? NoI

treball

Que farem els diners

em amb una bola de cristall

Que els a ericans s'hi desviuen per

històries i llegendes d'Europa ••• Però la Casa també?
ve~ada
U~

es van

mpo,...ta

8

Am'

las

e ja una

rica un castell amb f'antasma i tot?

portar-hi una casa de bruixes, amb tma bruixa viva serà una

mena de què?

,9

be t se11er? l ells?

lls tambéI Si no són res

més que pob:res ••• Que ~s igual i que allà tindran la vida guanyada quan la ~nt vegi corn són els pob""es del V~ll Continent! l
Miquele't, i

l~s

rates?

és clar, d'ehfà,q

ots cap a Amèrica? I

l els malalts?

si,

els metges han deixat de receptar medicines

de mà de morter q e j a en venien molt pocs, la veritat •••
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Tots hi anaren a Amèrica. I totR volem dir tots ja qué. estem se-

gura que la ,senyora Bon ga

a seguI l'expedició. l la se Y'ora Bo-

nagalta sembla que era una bruixa republicana. l com vostès saben

a Amèrica hi hagué

tme8

eleccions i les guany ren els republicans.

Ara resta p r saber si la senyora Bonaga ta ho va encert.Qr a no.

No sempre les bruixes les end vinen tot s. l ai vast' s no hi cr _
uen, doncs els republicans van
I això que al co

n,ament la

anYf\r perquè van t'er més vot •
nt apostava pel

demò crates.

,

no, si tenen dubtes deix m-ho co l'er•••

Palaflougell gener del 1981.
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