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LA

BEL.LI

DE LES ABELLES

ls homes solen dividir-se en grups, en b:t'açQs,- en sangs, en p
tits polítics i en partits apolítics. Aixb ho solen fer quan es fan
ans. La gran lliç6 dels nou-nats, neixent tots iguals, no ha estat
ai aprofitada pels homes. Han dividit el món en Estats, i per colors.
ls grocs han fet Estat~de grocs, elD blancs, de blancs, i els nees, de negres. En els Estats de blancs en els quals hi ha ne'gres,
molta gent no els dóna ni el bon dia, la qual cosa ~s donar molt poc.
l en els Estats negres en els quals hi ha blancs, darrerament aquests
ho han passat molt malament.
ls homes no han passat de fer determinadeo unions dintre cada Estat.
l com que aquestes unions han eotat' diverses, han servit, entre altres coses per a tirar-se els plats pel cap. Malgrat haver-hi partidaris déls mateixos objectius a cada Estat, aquests partidaris no ban
fet, fins ara, tota una nau, una nau mundial. Algú no la deu permetre, vagin a saber per qu~, aquesta uni6 universal. Potser ~s perqu~
ja se sap qui tindria la majoria.
I, ja que els homes no l'han feta, la feren les abelles de cara a impedir que es tiréssin~uestes bombes de les quals es parla tant i
que hi ha qui diu que ho han d'arreglar tot, ainb la saJ.udable intenci6 de veure si els homes s'hi emmiralLéssin. Sembla difícil que els
homeD s'arribin a decidir. l si no es decideixen i se n'han de penedir, potser ja no seran a temps ni a penedir-se'n.
l aquesta ~s la histbria de "LA REBEL.LrO DE LES ABELLES" conta.da,
si la vam entendre bé, per una abella amiga la qual l 'havia sentida
contar a altres abelles.
l, de tota manera, és una hist~ria curta que sempre és un aventatge •
O ho hauria de ser.
Bepes.

Petit índex per una e

·otòria.

pel món amb exces o
lectricitat humana. C~nsequències d'an
falla de corrent.
- Si guanya vost~, anirem a plaça bé?
1 cas de les abelles. Nits de nuvis fatals pels abegots. Relats
de les abelleo exploradores. Les abelles
aprenen a , lleRir el diari.
,
De com els abegots perderen el fiblo.
l'abell mes bella del rusc.
Judici, amb trampa, per tal de procl
Un: "(.Ta n 'hi ha. prou!" d'una generala.
Conspiració ..
ls homes han proclamat la Repúb1ical
1 rusc os fa republicà. L'abegot delator.
Dretes al govern dels homes. Un 6 d'octubre. ElecciolJ.i.;J.
- Què en faría una abella d'un duro?
Una recad~ra parla de la filla del fidauv••
ossa.
Una altra. diu. al rusc que no badi, que so'n prep~a u..l1.a de
epública
Les abelles decideixen ajudar els homes avisant-los que 1
està en perill. Fracàs de l'avís.
Sollevament de gent de tropa contra el govern. El rusc es decI
independent.
Nou intent d'ajud
els republical1.s. La República eurt del PaíS.
1 rusc les abelles o es poden moure de ~es cel.les.
Les reoaderes exp1i uen mis~ries. Un diable, aliat dels que van
erdre
La nova guerra. Un senyar que crida.va molt ho va agafant tot. Els
ericans s'han enfadat i venen a tirar canonades. Desembarca a desdir. A Paris ja parla tothom frano~o. Al rusc es canta La Marsellesa. Aliats a Berlin. Norda.mericans al Japó. Bombes unti-japoneses.
La pau. Jutjament dels que han perdut.
dio Pirenaica. Una vaga de tramvies. El turisme,. Fidel Castro.
La televisi6. Americans a la Llun~.
Coses de la dinamita. El rei nou.
- No crec que el rei nou es faci republic~••
Un cap da govern que les dones troben gll.a.pO. Un;
eina torna al runc.
Gent de tropa ha agafat el Congrés amb tota la ge t a dins. La re
adera :~Iartina diu que el. rei ho ha• arrel"1 at to'c. L'Estat de les
Autonomies. Eleccions.
Les abelles parlen de les bombes que ho han d'arreglar tot. La
an reunió al Puig del Romaní. Les abelles, una vegada més decideixen anar a favor dels hooeo perqu~ aquelles bombes no es tirin
i fan
, 1'uni6 mundial de·-les abelles, per tal de veure si els homes
en ,fan .:::as •••
\

un

ro~al1

no agafen

alemany - els alemenys

ml &:lCeès de

crits 8611 gent, d"organitzaci6 f de mètode, de t.roballes i, a vegade.,

descobrir, fa poc,

Bsa, n'encerten molt8sf-'

si no baladregen

ma de central elèctrica, petita" peJ'Ò cell-

que el cervell era un

s mateixos vata.

1,ral a la f"1. Es clar, no tót.e $1

l'fi hi be que tenen

QJl8. 8

pal i aquest&. dite-

atri

i nove-l.l1

rent energia origina. tges :flJl!los.es,
tel de gran vel. L'eleet.ricitat,

núvo~s,

, no sol

ve d·

, :1 oue

tot va electr1fi
de mal

~1

t.

Jo sol ja

lA t'abric

,

s veu que

,

'ul1.9s

:trea passant

~et

e~

els

O s~u:i~

I

IDa

Ir.nH'\6't'.C

, quan no plou

tes f. he

mil10n

terlo:r.

el

del coe humà sinó

es 'trob

de no

d!ue~

perquè

que~~
:r-j

t

lt

en

cor

,

de

, un bon nèR:Oci

Corr:1m, don
, pf1ixos, pardt:

que

ions i

,
x-

2

dels que n'ban anat m's malament. Es natural que Velàzquez pint6s
pintava, que Pau Casals toqués can tocava,

COIIl

que el Dant escrivfa com

escrivia 1 que la Pavlov8 ba1llts com ballava. Es lóg1c, docns, que
la gent de voltatg9 alt sobre.sortissin dels de 'Voltatge baix. li
tingut

g:t"8'lS

revolucionaris, estafadors sdm:f.rabl'ls, bandits mcdels,

enamorats sublims, reis estupends, polf:tics increib198, tapera in-

signes, pescadors superiors, botifarrers 8lt!ssims, ftloao:f' pro:t\ms,
cuiners superbs, homes públies eminents i dones públiques heroiques,

.

-.

Tota una sèrie de fets que no se sabia per què s'bevien esdevingut,
8

pot Ja pujar-hi de peus que s'havien portat

8

cap per una simple

quest16 elèctrica. Un, ei no pe8sa d'anar a jornal, és que no té prou'

c'orrtmt per tal d'arria:!' a tenir :fàbrica propia; un fa tombar una pila de virtuta perquè tA més t'luid que aquell que no n'arriba a· fer

'taDbar cap; un que no es cansa de fer mis 1» mols ha de tenir m'a corrent Que

tro

aue no en

~a i

oue, a m's 8 m's desafina ••• Deuen Ser m's

que vats, quilovats, per anar a les Amèriques

8

la vela, per a mori r

crwd.:f'icat pels altres, per escriure converses anb gent de l'Olimp,elQuixot,Hemlet, l'Atlàntida, L'home inVisible ••• per

8

fe!' la senyoreta

Venus de Uilo, el ?arten6, la Revolució francesa, la industrial a An-

glaterrs, el desembarc

B

'-Tormandis, l'anada

8

la Lluna••• Quin

no hi ha d'haver en ciutadans com el senyor Kant, el senyor

volt.a~.

Beethov~,

el senyor Goethe, el senyor LincoJn, el senyor Galileu, el senyor Unamuno, el senyor 'Maragall 1 el s8nyor 1.1aw- do••• Però its que 'aquest excés de corrent tamb& l'han
acusat ciutadans :t'amosos en altres activi•

tat. ben di.etintes de pintar quad:res, :rel" este.tues, mis bemols i llibrea, 1 han agal"et anomenada per e matar abisinis, cremar jueus
donar cops de mà en guerres interiors.

1

Arribar a fer desaparèixer

l'electricitat d'aquests elements al món li costà milions 1 milions de
baixes.

3

s veu que tothom té la seva de corrent, 1 un excés de la mateixa tant

pot donar peJ"qué surtin flors de perer ccm carais a la vela. La gent
de corrent nonnal no pot :rer altra cosa, per ara, que estar a
de la de

co~ent

vats es decideix

merc~

alta. Si algÚ, po,..tat per una abtmdànala de quilo8

tirar aQuestes bombes de les quals es parla tant,

la ~nt de corrent baixa no tindrà m'a remei que deixar-les tirar i,

si és possible, mirar que aque'stflts bombes no 81 toquin, coea molt di1"ic11 si aquestes bombes tenen el poder que es diu, que tenen.

embla mentida que la corrent de tots plegats valgui menys que l
d'uns quants. Però totes les bombes que s'han tirat d'en9à que el món
és món han estat mal vistes per la gent. de corrent 'normal. I, :tl n s
ara, a n'aquesta gent enemiga de tira,., bom-bea, ela de.' corren t alt.a
els han obligat

8

tir~les. l tan senzill' que sembla baur!,&. de

que els de corrent moderada, que són els
de corrent alta que s6n els

men~"s.

m's,

Hi ha coses

ser

fesilin fer la lle1 ala
qUè

la gent del futur,

si

el.

~tu!"

No

S~

sabran a.cabar o.ue tothom rénegui de les guerres 1 que en un lloc

va diferent dei pre8ent, qua') les sàpiga s.e'n farà creus.

o altre sempre hi ha~ algú diaposat a tirar canonades, almenys

f'e~

8

ne tirar als altres. 'Trobarmt estrany que un operador de canó no digués a Qui el t'eia dispera'!" que d1spa!"fJ8 ell, i el que hEgUés donat

l'ordre no ho digu's al de m8S amunt t'ins que la. negatiVa arribés a
dalt de tot. Serà de mal entendre això pels del futur, s1 no ''s que

es trobin que els de corrent alt1! segueixin :f!&nt primers papers
t

.

..

i

arribin a treure la poca eorrent de la gent.. que en vagi tJ.uixa sense
contemp1.acions. Si '8 ai:rl, els que diuen qU9 hem vingut al món per
a patir ho haU!"ien endeVil!l "t.
La història del món, doncs, l'ban feta &ls acumuladors elèc1'd'ics d'home 8 i don (l!S', unes va~àde s en bé i al't'res en ria 1.
Quan sortiren' e'1$ pritIB:rs, sembla que ea

Va

a.cordar que l'home ho te-

nia 'tot a J.a seva disposició: els fruits de 18 terra, elaenimal8 qu

4

s'hi
,

r

p88sejaven~,

els ocells que hi volaven i els !)eiX08 de l'aigua.

00911s, fmi~als i pei208 es portaven bé amb l'home possiblement si

.68 veritat que 8.1 comen~n...18nt només n.Jh1 havIa un. Perdius 1 conills
DO devien perillar gaire' 8mb un home sol. 1'To hi bavia

perdigons i

se

bla que dur.ant un t.eaaps 1 'home, dEf8ccme1xedoJ' c!lel foo, era un veget.ariàcoDaumat. Però queloom va esdev&n1t\-se amb l' apat-1ció d'una se-

nyora i segurament per un es:cés de CO!'l"8l'lt amb una poma pel mig, una
bona ¡>ert d'animals par:t:1 pe,..88 amb l' home-. Malgrat això una altra
part. no ho "t:POba"en bé que haguésstn

de Ntny1!" amb el que a e118

,.' la havia dit Que era el rei de tot. l no hi 'NDyi:ren. Els cavalls
ea deixaren domar, ela gossos es deixaren fer mOiXaines, els coloms", amb
el temps portaren cartes d'un lloc a l" a1,'tire,

ren 'D08Sr en

~bies

els c-anar1e

acudits'~ rds

cantaveD marxes reialS: i contaven
~08,

deixa-

i :feren eoncerts pels ,seus senyors, les fures

posaren al .se!'vei dels humans per a. treure conills de

lluts

9S

c8U~

~8

els lloros
"-

per tal de dist.reure

els ossos ballaven quan se'ls 'tocava un pander, ela camells

es eonvertiren en le.a barques dels
1 marfil de ls seus ullals perquè

àe.sertSt~ls 'eléfants

~, home

liot'e,,-iren

hi jugués a bill sr, lleons 1

t.igres, el's quals de mooent- semblava que 's'ho havien de menJ ar tot, ac
baren seient en tamborets 'Pelsc~8, eíe dof'in s, pels homes Jugaven

a basquet., lea abelles li feien mel pe'l"què hi mengés recuits i els con'1t/e'!"8

v1SctU~e8in

bé, les guatlleB perme'tieren que els homes inventessin

le. maxetAts' per t.al

è1"enl1uerna!'-s'h~,

les vaques ea deixaren. mtmyir

en.e p!'otestar, ela boua li llauraven elseumps, les galline$ li po-

nien ous perquè ~s fes truit~a

8

la frar.cesa, els xais es deixaren agru-

par en l'amats perquè quan e!lt.e.ssin al punt es portéssin als matader.,
ela

mC08

aprengueren d'anar en bicicleta, els

1 f'ete:e gros de cara al

'\ma

V'iS!Rda

àne~

mn canvi hi

fof.-gras·~."

es de'12:a1"8n :t'er

ha animals els quals

van renYir BII'.b els homes no hi ban volgut saber mai més res.

LeS' serps, les Ql.lals sembla que' ei f;)11es van tenir la culpa d'actUell

5

excés

de

co~ent

amb l'epissodi de la poma haurien d'estar contentes

que l'home les hagués crgu&ts. Doncs no, si poden se'n passen mestre,
i no sols los de P:J-an 11a?m:'da sin6 le's pos-seidores d~ metzines
quineS

en

pioades mol't~s vegades no s'hi és 8 temps. Tampoc han fet la

pm snb els bomes determinats' taurons 1 al tr8'8 peixos de grS1 tarn any,
i hi segueixen renyits cocodrils i

caimans, segur

,homes en t'en ssbat.es, cinturons i moneders

ls

QUe

no en li: pooen

v~ure

p'e~qu¡

de senyores de

'Saben que 'lla
Caà8

bona.

hi ha els escorpita, sense que de la

va pell se*n pugui fer ni un mooe*' enc'enedor. Entre els nost.res
nemics mortals s'hi t1"'Oben els mosquits, els quals s1 1>6 s6n poca co-

8a 001" ocasionsr una baixa humanA, ens 'fEr! bonys d'e comprom!s. Les
llagostes, a vega.d&s a'uneixen moltes a eop - 'Cosa que els homes no
hal sabut. t'er mai d'una manera semblant-, i deixen plantacions c
i mai hi h~és hagut res plantat. Les formigue, anb tanta f'ama de

t:reballadores. han donat molta feina als paletes de-st.ru1nt edificis
·ncer8-. Les t)ua&8 sembla qU8 van de cala baiX8,~ï no és que 821' vagin
utillar~t.

Del' tal de veure com 9S poden lliurar dels insecticides. l

quedem 18$ rate •• Les rates, que algÚ ha dit

que ecsbarSl amb tots no-

8alt.re'., per la :rabuloee t'acili tat de reproduc-ció qmt ten&n, i sen l!l8
pensar potwer en

p~em1s

a la natalitat.

l!enys mal que exiatè1xen

t'a-

tes de laboratori que ea deiXDll encomanar tota mena de mals en 1>6 de

la humanitat. També, també hi hoo alt:roes animals que pels homes" millor dit, per les: ·dones, s'hi juguen la pell com els pobres visons, i

ei tma bona pa!'t del

~ens

mundial porta ssbat&s, ho deu a elements de

pell apta per a posar mitges scles i talons .•• Ela cucs, només menjant

:fUl1es de morers, f'anseda perquè les dones puguin estrenar vestits
de p:r-eu, les balenes ena fan

"8spe~mes,

les orenetes ens maten mosquits,

,les cigonyes ens port.en criatures.'.'.
A l'home Re li havia dit Que era el rai de tot, i tmavegada 0\)116&t.

quell d1t)Cós accident de :le poma ell seguf ereien 1i-se que bo 'êra. I,

6

durant un temos ho fou. l mêntrestant
m~8

totes sortien iguala i eren unes
In canen9aren a sortir unes d

de dub

Que, ult

p08e~1:r

t'l'-I!

El
un~

oneg,

~e

l~home

a cenaiderar

pes que lee altres

e

a rei,

d~gut

sen

alt voltat«e, corrent

co"''!'''&nt, de

if:el'8nt d'altres

qUalS de moment

I.

n' o1'iginavs entre els ho-

donéS,

S boDs conductors d'.ele ctric!tat.

Al repartir ls corrent no e s va ana.,... a mi rar

BOl<1ats i

homes trcb
done S hi ha

.~e8

9nt~

els

rals,. capellans i a.rqul!bia'bes,. entre les
rrer sénsè provocar girades. àe çap,

que 'Das

d' a1t~s qu

-l

sa prim.. Si

solud ó que girar-

per for9a, aturar-se

i oferir-se en tot i per tot.
l degut a n'aquesta di:ferene1

co

te v:fnmeren els Mis de

debó, i uns manaV9n i altres ereien. l ja s'instaurà una

'desi~altat

eral que durar:f.a sempre puix qu.~ ul;t:r'B els rei8). sorgiren altres.
laments po!"tadoJ08 decorrent pr:lnêipal els C¡U81.s, amb el temJ)1h 8"'-

rien

quers, fab311cants, inventors, pol! ties,

m~ist

~oDietaris

i presidents del Tribunal Suprem, i

caldes,
tots

8q~ests

ciutadans es :f"eren molts compliments amb els rafe i aquests es volt&de gent de tropa dispossd

r

idar "Visca el rei!".

i

a fer-no

ry....

ròel món va aix1, i, com que la cosa eseneisl és mirar da fer tota

nt

passa~

ui no ho cridava prou f'o:!"t.

la repassos bé, la gent., en general. és de qui li pert"Jet fer aquests

reoaasos sense

al~a~se

de taul.a amb gana. sense això els governs

'hauren de sentir moltss paràu1otes.,. Demcc-ràd.a
eia ani:l al'
solució

~~it

al' e1:>aat dels de

aquesta 1 s1 :no e

po~~

sl,

però democl'"à-

cO'J'"'rent. No hi ha al t.ra

ot anaT' a pla98.

raonablement ja

9$'0

oden fer de discursos. No se'n pot fe!" cap dinar d'I un discurs, per bo
que sigui. Qui 'resolgui bé aquestes enaèe~

8

pls98

3i els que 8s1:.ud1en per pol1tics no ho entenen

a1n

ho té tot guanyat.

hanriel'l de Q.p..Jlv1ar

d'ofici. N°o obstant" la gent vol ser polltica, i eneara

1)0

s'hi. he es..

7.

s1,

mO:J:'lzat mai da politica.

'rien de poder preguntar:

11

es fan eleccions, però els electl7a:s hau·

Si guanya vostè, anirem a pla98

bé?" pe-

rò és clar, tota els pclitlcs diuen, eSfS8rgamel1aIt -S9, que si guanyen
ells anirem tan bé.. Algú deu dir 'mSlt1des, ja que no se 8sp de eap po-

111',10 que hagi dit que si guanya ell s'anir'

s malam&n t que

DI:l

i, co-

ue saben molts poli1',1cs malgrat que vsgin Ciiant al revés. Però la
a la politJ.ca, i potser qui la

politi

Va

inventar a vegades se'n

<leu penedir.
l 91 món s'anà poli'tit~t durant anys i p

e, fins que els l'eis per-

daren prestigi i a molts llocs del planeta s'hi posà un rètol de· "Re-

públi'C6H que, de moment, fou mo1lt ben

taren

p

c:anona

r

~but.

Segons a on lés repúbli-

i tornaren els

d'uns i xiulets dels altres.

amb aplaudimen ta

1"918

aouea:t8 pocs 1l.oca la

per èstrany que Bémbli,republlcana-monàrquica, e·at.at que segons qui
diu que no és ésser res. :En alt,res 1100s, sota 91 titol de repúbli-

ques,

IlO

manen els

repub~icans•.

Hi ha molt poques repúbliques en les

quals manin els 'ríe'Pub11eans. 1'tls monàrquics diuen

1"8 bé del tot. :fins Que tornin a
tenen que

ón no hi mirà.
1st; ent,..

111

•

l'

el món no ani-

reis, 1 els republicans

al"

80S-

, fins que 168 repúbliques siguin

d

'Veritables r-eDúb11011es. l aixf es
Com b

que

•

J.s elements que t'reballen per l'home, hi han les

va tastar

:r primera. vegada degui

era una 'Coea eJtcel.lant,

S8.l"

qua era

W1S

tr~

pen a que no-

mé8 servis per a engreixar .ab&11es, i ell que sí, va inventar els

ruscs

~titie1sls

i va

~esult8l'

Que 1

,belles treballaven de t'l'ano.

o a'entrm. gaire que aquests insectes a'Ïlag:f.n posat al servei dels hu-

sense protestar cas.sa. Al principi feren alguns ulls de 'vellut
·-nt.re els homes que se'la quedava la mel, però al final
de rendir ja que l.lhane, el qual per léS

rei., ha t,..ooot 'la mmera de l1iu!'a,-..se de

8-' lles

S'1180

ht€Ut

deu seguir essent el

1~8 pesai~des.

S'han fet molts estudis sobre el comportament de les abelles, i els
que en saben coses diuen que les abelles comuniquen a les seves compa!~es

b~n

les trobades de pol.len, ballant. Si ho diuen els que les sa-

aquestes coses,

s'h~~

de creure. Sempre s'hauria de crettre la gent

que s.ap coses ..
Aquestes abelles, anomenades exploradores surten a f.er descobrimen
per tal de veure quines flors es poden aprofitar. Les flors no tenen
altre remi que deixar actuar a les exploradores ja que per mes que
aldin no es poden moure del lloc, cosa que succeeix a tothom que t
,rrels , condemnats a veure sempre les mateixes coses. Els elements
alats noden sobrevolar muntanyes i rius, camins i pobles. Al€;ú
troba injust

aix~Jperó

Als ruscs hi ha una

mirin que si les oliveres voléssin••

abcll~

ment deixar fer nits de

ho

reina l'activitat de la qual és

n~vig

~rincipal

a determinats abegots els quals, d'a-

questes nits de nuvis se'n fan la pell. Els abegots, doncs,p6n condemnats a mort, llevat d'algun indultat per voluntat reial. L'abegot n
treballa mai, no té fib16, ni fa mel. Se'l
lltL~es

de mel amb la reina. l sóñ

t~

a la reserva ner a fer

tan talossos que donen per entès

que aquest és el seu paper en aquesta vida. Es casen il.lusionats amb
la reina i amb el casori hi deixen les estaques.
La reina, amb la cooperació
cada dia. l en pon,
ten les

s~gons

fut~tres rei~~s

suïcida dels abegots, pon una pila d'ous
els enteeo5, dc dues menes: d'una en sur-

i les abelles trcballadorept el proletariat,

que s6n les que fan la mel, i, de l'altra, en surten els abeeots. Ni
la reina ni els

abe~ots dis~osen

de fib16 i, si són atacats s'han d

refiar que elo altres components de l'eixam els treguin les castanyes
del foc. Es rar, perb, que mai el
que

és

TUSC

vagi contra la reina.

Se~r

la monarquía nés vella del món. Per tal de donar abast a les

ctivitats reproductores de la senyora reina, aquesta disposa, cada
vegada que li plau, de deu o dotze abegots als quals fa decidir a casar-s-hi amb uns fenomenals poderò de seducci6. Sabent o no el qu
ls hi vu, els abegots no
l'cirJ.''''.

pod~n

resistir els

enc~~ts

de la senyor

9
's diu que aquesta

és

una de les lleis més mal '!)csada que hi ha

a que pel fet de passar una lluna de mel, un queda donat

ue

baixa

del cens. S'assegura que namé~ ~s en el camp dels insectes que l'f..1parellar-se origina la defunció del mascle. "8i fos en tots els camps
otser la aent s'hi nirari~més a envestir nit de nuvis.
Les .Jbelles, sempre segons els entaDs, són sordes, però elles amb
lles· s'entenen perfectíssioament com entenen les coses del seu entorn. No s'ha pas de cridar sempre perquè le gent entengui les coses. Les abelles disnosen d'uns nassos i d'uns ulls privilegiats
ls quals les hi

per~eten po~tar

a cap les seves

ctivitats en la fabricació de mel
mes. No són pas

sol~s,

e%~raordinàric~

posada a la disposició dels ho-

ja se sap, les abelles a treballar pels ho-

mes. Ultra molte altres animalIs ho fan homes mateixos. Uns

els fan

treballar i s 'ho !n:tr(l!n, i altres trehallen p'ils quo s 'ho miren. De
tota manera el món fa anys que va malament i els que s'han de mir
els que treballen cada

vegada són més, i no precisament per a fer-

Ios treba1lar. Si leo coses van segummt així pot venir un noment
que els que no treballin siguin més que els que treballin. l si tan
cd:ren els uns com els altres pot succeir que no VU.lo2Ui treballar ningÚ la qual cosa, pels que mai n'han tingut ganes;sería una troball~.
~s

aventurat

predir com aniran leD coses a partir de l'any 2.000

si, é~m sembla 1 tindrem robots pel pare i per la maxe. Si els homes
'aprofiten de la feina de les abelles, també és veritat que tenen
damunt d'elles alroms aventat¡:;es. Almenys és rar que entre els humans una nit de noces

tin~i

desenllacos fatals com passa entre els

obres abegots.
an el rusc veu que una¿,be1la exploradora es posa a ballar la d

..

sa del profit davant l'eixam, surten uns escamots per tal de

veu~e

si la noia ha dit la veritat, la qual la sol dir senpre ja que s'h
provat que les abelles

e~~lcradores

no diuen mai mentides. Aquestes

eixen impregnar a.:nb l'olor de la flor vie>itada, i els escamots,
aJ. flairar-la, la
e~es

i

se~eixen

a 1211s clucs. Les abelles tr.eballen com

cadascuna pot transportar milers de grans de pol.len

el

1
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pel món tan ben informades.

~n

la questi6 sordera. no en deuen ser

tant com a1eú'ha dit ja que es poden assabentar de moltes oonverses
que tenen els homes. Potser no tenen orelles com les nostres
les deurien tenir de mal portar,

per~

perqu~

d'orelles, de la manera que

siguin, se n'han fetes a tothom o se n'haurien d'haver fet a tothom.
El cas és que elles entenen

les coses que diuen homes i dones p

lin la llengua que parlin perquè d'abelles se'n troben a tots
paisos. Les abelles saben que no es naden moure
IUSC. Si

els

individ~almente

del

ho fan passen avall al oap de poc temps d'haver deixat la

comuni tat. l saben que, per tal de fe:: anar bé el rusc hi he.n de po.;JaT

el co1J_ totes. llevat d.els abegots oue només tenen. la missió de

posa~-li

amb la senyora reina

a~b

aquelles nits de nuvis fatals que

coneixelu.
n un rusc hi sol haver vora uns 50.000 insectes la qual cosa presuposa que seria molt difícil que les abelles tinguéssin un nom cadascuna.

~~algrat aix~,

les més principals disposen de diversoo noms, i,

la aeneral és possible que vagi numerada. Hi deu

haver coses que

ls entesos en abelles tampoc en deuenP saber tots el~ secrets, com
no sc saben tots els secrets d'homes i dones, i de com han fet els
quartos la gent que en tenen molts. Si lea abelles, com

~s

de sup,,-

sar. van numerades. lp reina deu tenir el número u, i la numeració
deu semlir correlativa amb les aprenentes de

reina~

les meleres. i

acabant pels abegots. Ja sabem, pels que porten els llibres de leo
abelles, que els abegots no fan absolutament res i que es passen la
vida esperant que la senyora reina els escolleixi per marits. Ho hau-

rien de saber quina fi els espera mentre fan
's fatals,

per~

ja havem vist que la senyora reina té

d'encantament tan grans que
teixi. La

m~lca

cua per aquells caso-

•

~s

uns

poders

impossible que cap abegot s"'hi resis-

de fibló entre els abegots ve de molt

11v~~y.

SeROns

onten les abelles ve d .\,'l..~ judici el qual va tenir lloc molts anys
ndarrera. Un abegot, concretament el nQmero 12.000 es rssistí a
fer l'oblisada lluna de mel amb la reina de torn ja que la reina e
és aviat una reina feta i hi havíen tres aprenentes de reina de la
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rimera volada i de molt bon veure. La reina no hi volgue

passa~.

- Fill, és la llei, i la llei a casa nostra slha complert sempro.
Senyora reina, jo no m'hi veig en cor,
a ·venir. l per

ueda

quedar~

mala'nent, m'ho veig

lamenten u.aa nit de nuvic val

m~s

no for-

a.

tu t'hS3 mirat

que

a~l¡estes

tres

aprenen~es

de

em deus trobar m~jor d'edat. Que jo Aé moltes coscs
del rusc. er al~J~a
_
cosa sóc reina.! has de saber Que aauestes
-res aprenentes no m'arriben enlloc. Jo s6c una. reina amb experi~n
cia. i aquestes tres mossotes els seus treballs tindrien a celebrar
llunes de mel. En canvi, amb mi la hi pots fer tranquil.
ef..,- Jo, senyora reina, si em tinc de sacrificar, tant per tar-t
.b s:ent de la meva edat. l ho dic
b tott3 els
ríria sacrificar-me
respecte •••
.b respecte ,.
una reina
ctar-la de vella. l has de
ract
vr s cas,·
tots els abegots del rusc.
saber q~e jo tinc
.Per
s qu
tinc corda per
enyor
.b
s

reina!, i a

e~a.

i

Com li tinc de dir jo. Amb mi no hi haurA nit de nuvis per

.nes que en tingui
de~

vost~.

Llevat que vostè la vulgui -passar parlant

temps.

l tu et )enses aue una nit de nuvis es pot pass

parlant del ternps'<,.

Si vol parlarem d'una altra cosa. A mi tant me fa.
La reina, per quelcon era reina, té una idea. L'abegot 10.000 era
l'abe~~

de confiança de la reina, el seu espía. ErB

l~encarre~t

tenir informada la sobiz'a:.i"la de la metnera que pensavan d 'ella

de

~elere-s

i abegots .. l per ta.l de porte..r aquestes noticies a 18 reina l"abegot
•

10.000 anava essent inò.ulta.t d'aquells trà.gi.cs matrimonis amb la
reina. Fou

l~abeu,ot

10.000 qui report

per tal de no vassar lluna de mel

la reina que alguns abego

b aquella reina de la tercera jo-

ventut havíen àdhuc deixat el rusc. El rusc ja el trobava estrany
aquell indult continuat i pensant-se la cosa pitjor es mirava de molt
ls ulls a l'abegot número 10.000. Aquest davant la preguntG. direc-
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p(er tal de saber la causa d'aquell indult,

ta que se l i
a con·testar

aix~

que les abelles no solien di

x'i. b ......

entides, que no es

b la reina perquè tenía els baixos defectuosos •. Ning ,

podíA. casar

no se'l va creure.
La reina, doncs, cridà a la cel.la reial a l'abegot número 10.000
- ·Tecessito els teus serveis.
t~,

Sempre, senyora, em

vost~

i

Qu~

ho sap, a la seva àisposici6.

li plau saber del xusc?

No es tracta de saber coses del ntGC

a.tia

tracta del meu proper

casori.
'ha. acabat l ' indt1...l t,. mol t senyora meva?
~S

pot

acabal~

si no treballes

b~.

cle d'abeeot que no es vo

.,.i ha un. taye

·i perquè sóc

passada de moda.
ines coses de dir missenyora!
Hi ha tres aprenentes de reina les qualz ell atu
que jo, i que si ca

~)e

ol dir la cosa que tu. ja

-¡:;

són

m~s

jov

s, 1Jrefereix

que la cosa li passi ccsant-se emb Ulla. de les reines joves. Breu.
un

concurs. En::;; lire'3nntaJrem :'Les ,!uatre, i tu seràs l'escollit

per tal dê jutja.:r' a la
dult. Si no,

j~

mêf1

guapa.• Si m'esculls a mi, seguirà l'in-

sapa el Què t'hi va. M'has entès bé.

- sí, missenyoru •••
L'~èegot 10.000 ja sabia que era
sc~

mal vist per una gran majoría del

perb ara que ja portava molt de temps solter l i venia molt

costa amunt de deixar la pell en una nit de nuvic. l cridà el rusc
a concurs per tal d'escollir la
ue s'havien de present
al

~eure

• .Pe

mé~

la

ê,na

qui fa la orida i q\U

~

.nu.."'lciant les
.-, ¡, escolta un si
to tic

bella

far~

l'elecci6. Tothpm es pen-

sa que la convocatòri~ ha estat cosa de la reina la qual vol se2Uir
gove
•
s t e~ p~ssibles reines es presenten a concurs nomé~ pIenos de joent'Ut.. La reina

an ho fa

a~b

les seves millors gales i despres
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d'haver-se fet fer innombrables

r~tocs.

Amiaues i amics - comeca l'abegot
ics de

qu~?

t~

lloc el judici.

.vOO ..

- se sent.

A callar! - mana la reina.

...

es i amics - seaueix l'abegot-jutge al sentir-se amparat per
rei~lesa

la

m~s b~

-. Se us ha convocat per tal de decidir aui és la

lla de casa nostra, i se m'ha

fet l'honor que fos jo qui ho

decidí~.

De nou se sent el rum-rum del rusc.
- He dit a callar! - repeteix la reina -. l que comenci l'e1ecci6.
er~

el rum-rum no para, i en mig de la bonior oe sent un: uJa

sabem a qui

elegir~

rar alcant el soroll

aquest animal t ft qUé la comuníta:'.;
perqu~

10.000 es posa una mà a la
,ra
~

~e

les quatre

no

~rribi

b~xba i

c~ndidates.

pl~ocura

ho

amino-

& orelles de la reina. L'abegot

passeja la mirada dc l'una a l'al-

La general riu. l l'abegot diu:

Can dubte, 8l!Ú.gtles i amics lli Ningú no es pot comparar amb l.a nostra

estimada reina. Queda, doncs, elegida la més guapa de la casa.
La reina saluda esperant l'aplaudiment que no té lloc. l diu:
- Ja haveu vist que l'abegot 10.000 és home de gust i que no hi h
hagut tram.pa (rialles). l ara us faig saber que la meva propera nit
de nuvis serà amb
~n

l~abegot

12.000 •••

aquest moment té lloc la primera revolució del rusc.

12.:)~a

L'abe~t

es ne@.a en rodó a se~iI' l 'O!'dl"'e de la rej.na.~ l fa més. Amb

les potes davantores fa una :mena de

b~tifarra

l fe, més enc&I'S',. Ofereix el bra,ç a la

m~s

dedica<1a a sa majestat.

bufona. de les tres futures

reines joves i surt del rv.sc amb aquella bona companyía. A la 'Parella la segueixen altres 'abegots partidaris de la joventut emportantse'n les dues reines joves que restaven.

A11~ ~s

nou i s'esdeve un

an enrenou. La reina, amb l'ajut de partidàries que sempre

h&l

tingut els de dalt, implanta la que hauría de ser· la Pl"'ilI1era dictadura del rusc. B1s que reben més són els abegots als quals la rei
ordena siguin llevats els fiblons, i ja sempre més

se~ien

tractas a

carta menys, i a passar 'la vida d'espectadors esperant que la senyo-

ra reina els cridi 81.1 1.1i t deJ. fmcrifi.c:i.. Les

abelle~

meleres sospi-
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toses

m,

p~ssat

ll~rs

de

osaren molts díes sense poder-se

11Ul~S

cel.les.

tempso Gom que les abelles Viuen més poc Que els

espissodis

dictadura tampoc

t~~bé,
dur~

oomparativement u duren més poc, i

el temps que dvxen les que porten

quella
cap

els

homes. Les abelles, al veure que no poden sortir-se de fer mel ain
pels homes, acaben volent fer les coses, segons quines

s clar, que

fan els humans. SeRQns les informacions de les abelles exploradoreo

sembla que un general ha dit que

a manava ell, i com que era un

general de molta'llàvia, es diu

e el rei li ha dit que ja podía ma-

ja que els que havien mana

'ins 11avol's havien m-1 nat malament.

ls abegots ja no :çitltaven per a res lle'lat d'ajudar

l. rusc;. si b

'descontentes~

i els fiblons feien l)rimers papers

proletàries i gent principal. l fou, a imitació
nerala va. dir: "Ja n'hi ha prou!". l n'hi haB:Ué

efer~ndum.

La

ne:l:'ala s'emporta un

an disgust al v

'sis" cren escassos i els "nosu abundantíssims. L
aïren els abegots al precsicl!lar (lamunt mele:..

i

e que els_

ajoría l"aconsee~ploradores.

l.ue s.na,"en desarmatn i no feier. reSIt exceptuant els destinats

sacrifici

nupcial~

es dedicaren a a

per~

al

contra el eover.n del rusc.

an els que van contra el govern són
no els sent,

Ja

~ocs,

eJ. govern fa veure que

quan els contraris s6n molts, el govern té molts

treballs a fer el Gord. D'aoord amb les coses que es diuen a fora,
la reina nomena una nova.generala,

per~

al llit aviat i d'haver de fer coses
~an

el rusc ja estava tip d'anar

d'amab~t.

l moltes meleres no

la mel que havien de fer. El descontent és general. moltes abe-

lles de pea no s'es'tan de dir, ho s€nti qui ho senti, que el rusc

va ~l governat. La reina cr~dB abelles a consell~ i les consultad~
s'arroncen d'esnatlles o Cap ¡~
ir R la reina que la millor c0sa
ne podria fer sería plee.ar•••
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l ara trobem uns abeRots protestadors. Conspiren. Són pocs, quatre,
i per tal de passar desapercebuts s'han posat una ntuneració secreta.
L'un té el número

78, l'altre el 13, l'altre el 22, i el darrer por-

ta el 50.

78.- Jo aixb ho veig molt fotut.
han

~rat

Se~ons

diuen les noies els homes

la cara a la primera dictadura, i a la segona, sempre

se-

ons les noies. se li fan pipí al damunt. l si nosaltres ens have
d'emmirallar

a~b

els homes •••• Jo crec que el rusc oés malament no

hi "Cot anar. Ara, mani qui mani, ni ens tornaran el fibló i si volem
dormir amb la reina ja en sabem les consequències.
13.- Anem fets així. Són coses establer-tes aquestes. l no t'hi
as

batre

po~

b les coses establer-tes.

78.- Oh no t'hi pots batre, no t'hi pots batre ••• Parlem-ne. Per aix~
ens havem reunit. Jo vai~ sentir a dir a l'exploradora 776 que va
veure com el pastor del mas de la riera. fotia una P.:ran aarrotada.
a l'amo del mas. l quan un pastor fot 'una

a l'amo

rotada

éS

que

potser les coses canvien, dic jo.
50.- Jo estic amb tu. Ha arribat el temps de les earrotades! '
13.- Jo, la veritat, penseu que a nosaltres

se~ns

manté sense fer

res.

78.- Oh, carai, sense fer res! Et fan aparellar
fas la pell. Et
passiü
sor~

se~bla

~anera

llussos. l una

la reina i te'n

poc? Jo no crec que aquestes coses també les

els homes. Vull creure que tenen
de la

a~b

pr~u

seny i no fan els ca-

aue els fem nosaltres. Si ho fessin seríen uns

~nt

que han trobat la manera de prendre'ns la mel

sense que les noies els pessiguin, que van pel m6n a cavall de
tanes, cotxes i avions,.que saben tocar el violí,

tar~

treure fum pel

nas, que tenen diputats, que fan la manilla i aquestes cases tan
altes,

no crec que siguin tan pallussos com nosaltres.

;0.- Bé, què penses fer?

78.- De moment ja fem una cosa: protestar. Ja oé que som

~ocs

que

ho gosem fer, i entre els homes quan s'han fet coses els primers
sempre han estat pocs. l no sempre els que han protestat han hagut

17
de nleg

•

13.- Jo he sentit a dir que els que protesten, entre .els homes, ho
pasDen molt ma18nent. l també he sentit a dir que a casa els homes
seaueixen manant els que han manat sempre.
22.- Tu dels homes només en saps, es veu, les coses dolentes.
13.- Què voleu, fer com els russos?
50.- Què en saps tu, dels russos?
13.- Que la gent de quartos els ha
22.- Els russos van pass

~rat

la cara.

fred durant molts anys, i potser ara no

en passen tanta.
13.9- Veureu, vosaltres què voleu fer, conspirar?

78.- To ho has dit, 13!
13.-' Però conspirar i prou, o passar de conspirar?

78.- Ja sabem que, nosaltres no tenim armes ofensives, i que si se sp
que conspirem ens treuran del rusc o quelcom
ber solfejar

b~

pitjo~.Es questió~e

sa-

les noies. Em seguiu o no em seguiu?

13.- Les noies no s'hi gosaran atrevir a an

c!,ntra la reina.

73.- Jo en conec moltes de ben disposades.
13.- Jo he sentit a dir que fa ~olts anys unes noies es van revoltar.
Semblava que ho tenien tot guanyat, però la reina, la qual tema bo
fora, hi va deman
reina té més

~ent

ajut i les noies

Vl?l..ll

rebre de debó. l avui la

a favor seu de la que us penseu.

-22.- Ja sabem que nosaltres sols no farem
això que s'h

de solfej

can truita.

~s

pe

les noies.

13.- Bé, ja tenim, suposem, la truita girada. l vosaltres us penseu
que cap de les noies no voldrà ser reina? l essent reina us penseu
que no voldrà fer els casoris que en aquesta casa s'han fet sempre?
0.- Ilo poses molt difíCil, amic. Si tots ens ho mirem com tu no farem res. Potser es pot tYobar la manera de fer aquests casoris sense
que siguin mortals de necessitat. Es questi6 de provar-ho.
13.- Es una prova que no servira per res.

78.,- Vols que t'ho digui? Valdria més que no t'hi
aquesta conversa, ja

ve~s.

ha~éssis

ficat en

l la millor cosa que podem fer és parlar-ne

1
v~

altre día de tot plegat i

e~b

gent

m~s

decidida. l si ha

d'8~ar ~

~te'n pots anar al botavant, i, si vols, més lluny. S'aixeca la
.,
sess~o.

Passen uns díes i una abella exploradora compareix LU1a mica esverada i sense nortar pol.len de cap mena. Es -presonta al rusc sense
les primeres abelles que
cap pas de be~l i, tota nerviosa, diu
l'esperaven:
- Els homes han proclamat la r€púb1ica!
No fotis!
Tal com ho sents.
-

Per~.

'• • per~ com ha anat

aix~?

- ..·ls diaris en van plens. Diuen que es van fer unes eleccions, i el
rei, al veure que hi havía tants republicans, va dir a uns ministres
els quals deien que no n'hi havia tants com la gent deien, que la millor cosa que es nodia fer era veure si els republicans es veien en
cor de tirar el carro endavant. l

a result

que tothom és republiant s'ha

ca, fins i tot els que eren dels altres. l 1

a~afat

la

vinguda de la senyora república com si fos una festa major, i no pareU
de ballar sardanes.
Potser en pensen que no

de debó aue s'ho

a~afin

ballant.

uen que es faran ministres a

ministre
Per~

com s'ho a

ara la

surti de la presó?
- ",ira, ballant sardanes!

~ent

n'haP-i fet de la

que es facin ministres a eent aue
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ntre els abeaots, com entre els homes, hi ha aent de totes prendes
i gent sense cap. l l'abegot núnero 13 es veu que era d'aauests darrers. Sap la decisió del cop d'estat
la reina.
issenyora,

republic~

tinc coses a dir-vos. l

i ho va a xerrar a

les puc dir amb una condicivo

Vosaltres no feu absolutament res. l la

~ent

que no fa res té molts

poc drets.
- Són coses que us interessen, i molt.

Per~

abans de dir-vos-les hi

ha la condiciv.
- No esteu en situació de posar condicions a la reina,

per~

digue's

la condici6.
Que em lliureu de ser el vostre marit.
Per~

si no serviu per altra cosa que per

aix~!

'Les coses que us tinc de dir són coses que us hi va molt. Accepteu la meva proposta?
a saps que estàs parlant amb la reina?
- Ho sé,
COll

per~

amb el què us tinc de dir us hi ha el carrec.

ho saps?

o se segur. M'a11ibarareu del casori?
Doncs, sí.
- Paraula de reina?
Paraula de reina.
- Bi ha uns abegots que estan conspirant contra l'estat de coses del
rusc i que estan solfejant les noies per tal d'implantar la renública, com han fet els homes.
e no ho

sab~n

els homes que en aquest país les repúbliques no

duren? l qui són aquests abegots?
- Són tres que porten una numeració secreta i que d'un moment a l'altre, si no feu sortir les abelles adictes, es presentaran amb les
noies que estan revoltant. Una abella exploradora ha portat la nova del carrer.
- Veuràs., primer porta'm aquesta abelB exPloradora.• Potser ho ha
ent~s

malament

aix~

que ha dit.
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L'abegot porta l'abella exploradora davant la reina. A les exploradores, que solien ser abelles de confiança, la reina les hi haví
donat un nom.
-

A

veure, Conxita, aquest m'ha dit que al rusc hi ha una minoría

republicana que està disposada a fer-me fer les maletes ?erquè
homes han proclamat

UL~a

els

república. D'on ho has tret tu?

- Ho he vist, senyora, no m'ho ha dit ningú. He vist quan els homes
posaven

U~a

bandera de tres colors a la finestra de casa de la vila,

i es veu que era una bona bandera perquè tothom
nomé~

l l'altra bandera ja sabeu que

salta.va i ballava.

en tenía dos de colors. A més

a més, han agafat rogall cridant "Visca la República Federal!". l
en lloc del retrat del rei, a

l~ajuntament

hi han posat el retrat de

la senyora República, que es una senyora que porta barretina i t
uns davants que li han de pesar molt.
- Ja saps que les coses, siguin les que siguin, la primera que les
ha de sabe

-si,

per~

s la reina?
no he dit res per a no donar-vos

- A veure, ves a

XBRXR

les coses que a tu

t~ha

tes i torneu totseguit.

~al

viure. Jo •••

visitar altres ruscs per si també han vist
semblat veure. Partiu-vos la feina unes quanl tu - diu a l'abegot número 13

no et mo-

guis del meu costat fins que elles tornin, que potser us ho haveu
fet vosaltres tot

aix~ ••• Altres

maldecaps deuen tenir els homes que

proclamar la república. l si es pensen que amb república aniran més
bé a plaça ja estan ben arreglats. Al país hi ha majoria
i els botiguers, que la majori

mon~quica

en són, apujaran els preus per tal

d'anar contra els republicans. Què es pensen els, homes, si és veritat que s'han fet republicans, que no hauran de treballar havent-hi
renública? l que no surti algú que la faci plegar com

di~en

que ha

passat altres vegades •••
Han tornat les exploraàores. Totes parlen a la vegada.
No parleu totes a cop que no ens entendrem. A veure" una després
de l" altra ....
Les exploradores coincideixen amb la versió de la primera. l

algu~a,
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més ben informada, porta una darrera hora. A molts ruscs ja hi h
una república funcionant.
entre té lloc la informació donada a la
gots republicans protegits per una

reina~

es nresenten els abe-

an colla de noies meleres.

L

rei.na s 'hi encara. l diu, altiva i dominadora:
a pessigadora ni fai 6
- Fins ara tot anava bé .• Jo no di:::moso d'
mel, per

ossibilito que vosaltres en feu i la meva feina és en-

andir el rusc •••
Se sent algun crit de "Visca la República!".
-

l

si puja una presidenta de la república no

nodr~

que jo i que totes les que m'han precedit en el c

fer altrament
ec. Que jo esco-

llía els abegots amb les quals m'havia de casar ••• Si u..na reina no
pot fer aquestes coses ja em direu perqué li serviría ser reina.

Algú, amb veu d'abegot rêpublic~, diu:
- Si la deixeu dir us convencer~. Que calli i que plegui!
Veus generals de "sí, sí, que 'Dle.e:u.i!"
L'abegot 78, segur de la majoria. diu:
ateixa manera que fa mel pels homes, està ob1iaat
l rusc, de l
a establir el

r~gim

que els homes s'han donat. Per tant, ara som re-

publicans i no hi ha reina. l com que com entre els homes, som uns
republicans bona gent, farem com ells amb el seu rei i et deixare
marxar sense

plantofade~

Tens cinc minuts per a deixar el rusc.

L'abegot·delator mira de passar desapercebut,perb els sollevats se
que diu:

n'adonen i se sent al

i.

- A veure, aquest que no m
de la reina?!
Li he vingut a dir bon
p,

~

- diu la reina-,

el què has vine:ut a f

e~'..

,

Qu~

hi has vin.e:ut a fer tu al costat

•

entides no. l si no ho dius tu ho diré jo
'ha vingut a dir que algú, potser preci-

pitant-se, havia proclamat la república al rusc, i que a canvi d'a'questa info

ció el lliurés de la nit de nuvis.

- Ni tu ets reina, ni ell és abegot dels nostres.
La reina, dirigint-se a l#abegot delator, li diu:
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- Ja ho sents. Ja no sóc reina. Aixb m'allibera de la paraula donada. Me'n

vai~

a fer un rusc nou i jo sola no podria fer-lo. T'has de

casar amb mi per força. Per tal de fer nous abegots i noves aprenentes de reina tu m"ets imnrescindible. l demano als republicans que
em deixin emportar les noies i abegots que sempre m'han fet bon paper.
n petit eixam es disposa a acompnyar a la reina. Aquesta, abans de
deixar el rusc, fa el seu darrer discurs.
- Ja

sóu republicans,

per~

ja

m'agradar~

saber de quina manera es

porta la presidenta de la república. Els matrimonis s'hauran de fer
amb els mals resultats que pels·marits han

tin~t

fins ara. Això no

ho arregla ningÚ •.
s i2Ual - respon un abegot -. Farem mala fi, nerb la farem essent
republicans !'
Durant uns dies el rusc va fent sense dificultats vistes. Unes abelles exploradores norten novè informació. Diuen que al País es va
proclamar una república diferent de la general, i que una colla de
ministres

va~n

venir corrents pensant-se que el País volia anar per

a e1l •• ~I el rusc s'identifica amb la república que va proclamar el
Pais. Diu que ell no necessita Der a res els altres ruscs i es

dec~

ra independent fent el sord a les abelles que deien que allò era
anar contra l'acord dels homes els quals a la fi van acomodar la seva república particular a la república gran. La majoría del rusc no
baixa del burro i diu que els homes tampoc les encerten totes.S'acorda la

independ~ncia.

Si els homes no s'hi han vist en cor. nosaltres sí - proclama la
senyora presidenta àe la república.
T~

lloc una reunió general convocada per la senyora presidenta la

qual exposa la questió de la conservació del rusc i la creaci6 de
futures presidenciables i de nous abègots.
- Ara les coses han canviat. Abans tot aixb ho feia la reina sense
consultar a ningú. Les nits de nuvis a partir d'ara no es faran com
es feien per antull de la que manava. Es faran per sorteig, toqui a
qui toqui, i no com temps endarrera que la reina escollía els nuvis.
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(Aplaudiments llar~s) Ja sabem que la majoría de la nostra producci
de mel va a les confite~íes, hotels i cases particulars, per~ el
nou r~gim que ens havem donat ens ha de permetre fer una mica de tD3.mpa i ~lardar-nos m~s mel per a nosaltres (nous aplaudiments). La r~
pública dóna permís a les meleres perqu~ es quedin una mica de mel
pel seu consum, de la mateixa manera que la república autoritza als
abe~ts

a consumir més del nostre producte nacional per tal d'anar

més ben peixats quan els arribi l'hora del casori. D'aquesta manera
. sortirem

~.anyant

tots •••

La general es trenca les antenes aplaudint.
La senyora presidenta, quan es tracta de nort

a cap llunes de mel

es presenta tan empolainada com pot. Tant per tant, pensa, que els
nuvis vagin al sacrifici contents. l els abeeots hi van.
Les recaderes porten noves noticies. Diuen que els homes, almenys
una part. s'han acontentat, d'aquella república que proclamaren al
començament, amb una petita autonomía i que han anat a Núria a fer un
estatut. Estatut que ha estat rebut amb mala cara per una gran majoría de la república gran. La senyora presidenta,
està per

esta~

per~,

diu que no

ni per autonomíes. Que si els homes s'hi han avin-

gut, les abelles no. El rusc està convençut que té una bona presidenta. l ja volía anar fent al seu aire,

per~

era un temps aquell que

rusc enllà en passaven de totes,. i les recaderes, trapasseres elles,
sempre en tenín per a contar. Ara es corra per la comunitat que degut a l'entrada al govern humà d'una fracció que les recaderes, no
se sap d'on ho havien tret, en deien de dretes, resultat d'unes eleccions,algÚ al qual es veu que les d.reteu no li feien el pes, proclama
una nova república la qual desplau a la república gran. l la república ,çrran, ella que sí, fa agafar a els que van proclamar aquella
va república i a tots els que hi

combregav~n, .que

no-

eren molts, segons

deien les recaderes.
ls homes han fallat - es deia en una reunió

d'abe~ots

els quals

com que no fan mai res, ni mel, com se sap, tenien tot el día
a xerrar -.

han fallat al no an

a votar units com hi v

per

anar
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els que en diuen de la dreta. Els homes s6n molt savis, tènen molts

.uments, han fet molts llibres, discursos i la Reial

Acad~mia,

i

no ho han sabut veure aue la dreta feia una sola nau? l no s'ho podien pensar que aquell senyor del bigoti,el qual segons es deia tenía un títol de radical, faria manetes

b

els que no es feien amb

A veure si els servir~ d'exPeriència si es tornen

les esquerres?
a fer eleccions.

Les noticies de fora no paren. Les recaderes diuen que hi ha molta
ent agafada, que s'ha fet curt de nresons, i s'han d'aprofitar f
briques de paper i vaixells anclats als ports,. 1 que tothom va a
veure els empresonats. 1 que n'hi ha que es morien de 2anes de ser
agafats i que, al no esser-ho oficialment, s'han quedat volunt
ment

a la

,

eso •••

Noticia bomba! Es la que porta una exploradora.
- Que no ho sabeu? Resulta que hi havia uns ministres, enjo.smssats
els quals havien introduit al país, on el joc era prohibit,

un apa-

rell fraudulent per a jugar-s'hi els quartos. Aquests ministres són
coneguts amb un nom especial, no sé si us el sabré dir,estraperlistes, em sembla. 1 han hagut de plegar. l sabeu de qui eren aquests
inistres? Doncs d'aquell senyor que tenía aquell títol de radicall
b quartos pel mig, els homes no tenen aturador. Al cap de poc
d'haver vingut la república es va agafar a un senyor que tenía molt
quartos.. l es va escapar de la pres6, perè mai diríeu com? Es va
escapar, segons diuen, pagant, amb el propi director de la

~resó!

è us sembla, les coses que fan fer els quartos? Segur que aquests

ministres estraperlistes anaven per quartos.. l les coses que es famn
~ero'

encara pels quartos. Es clar, nosaltres en desconeixem la valor,
potser si els homes ens

pagu~ssin

la mel aleunes farien com ells.

Les recaderes diuen que els empresonats de poca volada van sortint
•

de les presons ja que el govern els havia de mantenir i donava

la

casualitat que havía de mantenir els que havien anat contra el govern.
Veuràs tu

tamb~,

els governs no solen pe.s agafar els que li van

a f"aVor!
Ja ho sabem, perè deuría preferir haver de mantenir els que li van
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favor que pas els que li van en contra.
el rusc es diu que les coses de fora no van massa

b~.

Els que han

sprtit de les presons, que són els agafats del piló, no són admesos
als llocs on treballaven. Els abegots, que són elements de bon cor
com tots els que no fan mai res,

diuen:

- l si portéssim mel a n'aquests que no treballen?
Les meleres ja hi estaven d'acord,

per~

deien que els homes, encara

que no treballin, quan veuen abelles en fugen tement que hi ha .
pessigades. Davant

d'aix~,

treballen va per mel se'l

el rusc decideix que si algÚ dels que no
deixar~

fer encara que es presenti sense

guants ni protecció facial.
l com ho sabrem Que es tracta d'ells? - es pregunt=.
- Si venen en hores de feina, segur que no en tenen.
No se sap si aquells ex empresonats van saber mai la bona disposició
del rusc en9Vrs ells. Hi ha moltes coses que els homes no saben del
comportament animal

fet en benefici i profit d'ells. Si ho

sab~ssin

a cada poble s'hi hauríen de veure monuments a les abelles, a les
vaques, al blat de moro, a les flors, a les maduixes, als peixos,
als pardals, als bolets, als matxos, als

~ssos

i a les ñicades

d'ametlla.
,n els ruscs veíns la majoría era monàrquica
com si no

hagu~s

ca es trobaven
les galtes,

seguien tenint reina

passat res. Quan les exploradores del rusc republi-

amb les monàrquiques hi

per~

í

les

mon~quiques

eren

ha~é
m~s i

més d'una arribada a

a la fi les abelles

republicanes s'haguéren de contentar a no passar de treure els drapets
al sol J1es dels altres eixams.
a els homes ho han endevinat! - reporten les recaderes -. Hi han
hagut eleccions, els que eren més s'han aliat i han guanyat. l ara
•

tornaran a manar els que eren a les ·presons.
-Jo - diu alaú de la ceba -, faría un escarment en aquests ruscs moquics.
Perb els ruscs partidaris de la monarquía i

se~ons

ells de la

d'ordre, quan van saber el resultat de les darreres' eleccions,

~ent

al
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trobar

exnloradores republicanes , tombaven de camí. Les del rusc

que coneixem es van envalentonar i impecliren, durant un temps, que
abelles forasteres usdefruitessin les flors que elles pol.lenaven.
A1PUaa monàrquica va protestar.
stà

b~·~que

no sigueu dels nostres,

per~ aix~

que feu

~s

declarar-

nos la vaga de la fam. Les flors no han estat mai de cap partit

i

fins ara es deixaven xuclar tant per les unes com per les altres.
- Teniu una

soluci~.

Feu-vos republicanes. No

~s

pas tan difíCil •••

Davant la posició de les abelles populars, una -:art de les monàrquiques es presentaren amb carnet republicà, a contracor,

per~

s'hi pre-

sentaren., Perè quan entraven al rusc deixaven el carnet al defora.
Aixè fou observat i comentat per les recaderes populars en una de les
reunions que

peri~dicament

tenien lloc al rusc.,

- Aquestes deuen ser partidàries de la gent de quartos.
No parleu de quartos, no parleu de quartos, que els homes tamb
en fan de la nostra mel.
- Oh, ·hi ha molta gent que fa coses pels homes i no cobra. Heu vist
ai cap home aue hari donat quartos a cap arbre, a cap riera, a ca
cavall, a cap barca, a cap presseguer i a cap tartana?
- No toqueu el tabal, no toqueu el tabal. Els quartos s6n coses
homes i només ells els fan servir. El món
i no sal tres no el podem pas fer canviar.

~s
Qu~

de~.

guarnit d'aqllesta maner
en faría una abella

d'un duro? l una riera,què voleu aue en fes?
l no en podríen passar sense els homes, de quartos.

- Ja

us he dit que el món

~s

com

~s.

Si un home entra a una boti

a comprar i no paga, se l'agafa. Els homes es veu que necessiten

els quartos per a portar sabates, menjar canalons a la italiana
•

per anar a sentir cantar

~

~pera.

erò diu que hi han homes que en tenen molts i altres que no en
tenEn cap.
ls que no en tenen cap, ni porten sabates, ni mengen canelons ni
van a sentir òperes.
- Doncs això és molt mal posat.
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s per això que elo que van blaus protesten.
Qu~

vols dir els que van blaus?

¡'ls que no tenen quartos.
-

hauran de protest

~quest

que en

tingu~

nt de diners, per més

sempre perque I

semnre en vol tenir més. l per això té fàbriques, ca-

ses de modes i dones que no paren mai de demanar-ne.

l han inventat els bancs on s'hi
i nom6s en deixen
Veuràs,

.arden els quartos dels altres

segons qui.

qui són els que són

s, els que tenen quartos o els que

no en tenen.
Ui, els

~e

no en tenen!

ixi ela que en tenen•••
als que no en tenen•

Sí, fan ball
.- l

els homes ho accepten

aix~?

- Oi que sembla eotrany? Doncs va així.
l vols dir que hi anirà semnTe?

De tant en tant, diuen que els homes ja fan
l~cals.

ón revolucions
malQTat

l'ha~n

revolucions, ner

La revoluci6 mundial encara

est~

per a fer,

predicada molts revolucionaris. Es clar, la

de quartos és la

m~s

~ent

interessada que aquesta revolució no es faci,

, per ara i tant,. se'n surten.. l semu- aue se'n sortiran tan com
tinguin més quartos que els altres que no en tenen.
- Ah, jo veig la cosa molt clara. Que es deixin sense quartos a la
gent que en

t~

i ja es tindria la cosa

arre~lada.

- Això és pura teoría, amiga meva. La gent de quartos disnosa
canons en abundància, i la cosa més trista

s que fa tir

des a la Rent que no en té. Qui va invent

la moneda j

de

canonasabía qui

cosa inventava. Al cav de nOc d'haver-se inventat ja nomes

a parar a determinades butxaques. Allò els homes, que per nosaltres
són tan savis, ho van acceptar i ja veus com estem, millor dit, com
estan.
no sería una solució que els que en tenen tants en tinguéssin
~.enys,

i els que no en tenen en tin

sain

m~s?
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s per això que elo que van blaus protesten.
Què vols dir els que van blaus?
- l':ls que no tenen quartos.
quest hauran de protestar sempre
que en tingui¡ sempre en vol tenir

perqu~

m~s.

la gent de diners, per més

l per això té

f~briques,

c

ses de modes i dones que no paren mai de demanar-ne.
l han inventat els bancs on s'hi ro.tarden els quartos dels altres
nom~s

i

en deixen a segons qui .•

Veuràs.

qui s6n els que són

m~s,

els que tenen quartos o els que

no en tenen.
- Ui, els

~e

no en tenen!

ixi els que en tenen•••
Sí. fan ballar als que no en tenen.
- I els homes ho accepten

aix~?

- Oi que sembla estrany? Doncs va així.
l vols dir que hi

anir~

semDre?

De tant en tant, diuen que els homes ja fan
són revolucions
W~5~at

La revoluci6 mundial encara esth per a fer,

l'hagin predicada molts revolucionaris. Es clar, la Poent
~s

de quartos
i,

l~cals.

revolucions, per

la

m~s

interessada que aquesta revolució no es faci,

per ara i tant,. se'n surten. l ses:ur aue se'n sortiran tan com

tinguin

m~s

quartos que els altres que no en tenen.

Ah, jo veig la cosa molt clara. Que es deixin sense auartos a la
~_nt

que en té i ja es tindria la cosa arre.szlada.

Això

~s

canons en
des a la

pura teoria, amiga meva. La gent de quartos disDosa
abund~ncia, i
~ent

la cosa

m~s

de

trista és que fa tirar canona-

.

que no en té. Qui va inventar la moneda ja sabia qui

cosa inventava. Al cap de poc d'haver-se inventat ja només va

~'Y1~~

a parar a determinades butxaques. Allò els homes, que per nosaltres
són tan savis, ho van aoceptar i ja veus com estem, millor dit, com
estan.
no sería una solució que els que en tenen tants en
menys, i els que no en tenen en

tin~éssin m~s?

tin~éssin

2

o t'hi amoinins que els homes són de molt mal entendre. Potser
anys a venir surti algú que digui que tot

~s

de tots, i que el món

se'l cregui, perè qui sap qui ho veurà. Per descomptat ni ho veurem
no saltres ni cap dels homes que a'V1J.i va amb èalces curtes.
- Si ho veu algÚ,

per~ •••

Les recaderes treuen informació d'on poden. Ja sabem que han apres
de lleeirel diari, i s'assabenten de les converses que té la

~ent

pel carrer, i, per la seva condició de voladores en poden escoltar
una pila. l com que ja estan avesades a portar noticies al rusc,. si
no en poden portar de transcendento, en porten de les altres.
- La

noia del fideuer no surt de casa. Es veu que no hi pot sortir

perquè segons ha dit la recadera

M~nica,

va relliscar.

nica, diu que va sentir que el pare de la noia

nom~s

l segons la
bruelejava:

"""'i ha estat!".
s clar, les noies d'ara van tan lleugeres de roba que ja ho veig
jo, n'hi deu haver d'esquivats que no es poden aguantar. l se sap de
qui

~s

la culpa?

,

- La Mènica diu que va sentir un altre día com el pare deia: "Enc
fos republicà••• " l es veu que el culpable no ho era. l el pare de
la noia

de~

la noia

s~havía

que ell de cap manera volía un enemic a casa, i que si
de casar que es

cas~s

i

an~s

a casa el que la feu

lliscar. l que si la familia del culpable es pensava que

perqu~

la

noia havia rebut ell deixaría de ser republicà a l'emparentar amb
una familia que no n'era, que anaven molt errats. Ell deia que er
federal, i que els federals no claudiquen per

m~s

imprudències que

els facin les noies •••
El casori es va fer i a

~'hora

dels discursos, diu la M6nica, els dos

consogres es van tirar els plats pel cap, primer de paraula i després
d'obra. El pare federal va convidar a tot el cens ni-i-mareallist
del poble, i l'altre pare a tot el cens contrari. Hi va haver un P.:I'an
espès i menut i el casori acabà com el rosari de l'aurora. Aprofitant
les txmpades, els dos nuvis deixaren el camp de batalla
bracet i mirant-se als ulls.

A1~

a~afats

de

que s 'havia declarat neutral va
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dir que

all~

era el fracàs de la política i

el~omf

de l'amor,

questa cosa invisible que quan els homes i dones se'n senten tocats
fan el sord a partits politics, a volums de cartera

i

a sistemes de

locomoció.
Aparentment, a dins i a fora del ruoc s'anava tirant i amollant. Peró sobretot fora del rusc una

~ent

no estava quieta. Els homes, entre

altres coses les quals han donat mal resultats, inventaren escopetes
i pistoles. Si només les ha

ssin inventat sense fer-les servir,

ira, però es veu que precisament les inventaren per a fer-les servir. Una

~rotada tamb~

pot esdevenir fatal si s'aplica bé,

per~

normalment si un no és aarrotejat abundosament se'n sol sortir. Ara
d'una bala ben dirigida hi ha molt poca gent que se'n surti. l es
veu que es tiraren bales d'un costat i de l'altre, i allò provoc
malsdecap, amenaces i prevencions. Aquesta fou la informació d'una
recadera que arribA al rusc tota sufocada.
- Una·recadera de l'altre rusc m'ha. dit que no badem. No és dels n
tres però som amigues. M'ha dit que li consta que algÚ que no sim
titza amb nosaltres en prepara alguna de RTossa.
- Oh, que no badem, ·que no badem ••• Qu~ hi podem fer nosaltres si e1:
homes d'aquesta recadera en preparen una de grossa?
lla tira, segur, per les abelles no republicanes del rusc.
otser, si se'n prepara una com la que diu aquesta recadera dels
altres, ens deixin en pau i tota la mel sigui per a nosaltres.
illa, si això

s'esdevingu~s

potser ens hauriem de posar a

diet~,

que éS una cosa que fan les dones quan tenen el cul massa e:ros.
- ·)iai estan contentes les' dones.
s que s i una dona no fa planta els homes no se la
Oh, mira,

n~hi

ren massa.

ha de tots d'homes. El masover Peret, un dels que

ns a&afa la mel, vol que n'hi hagi quan es tracta de dones. Diu que
les primes té por que se li trenquin.
età molt de mel el masover Peret. La majoria amb les dones 2Tasses hi passen de llarg.
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ixò tampoc

est~

prou bé. Per què si una surt arassa els homes n,

se l'han de ~rar~ l ~enera1ment les dones erasses tenen molt bon co
i

són unes

ans cuinares.

Sí, nerò necessiten molta roba.
- Oh, algunes ja van

m~s

curtes que les d'anys enda+rera que tot e

roba, de coll a turmells.
-

aquelles calces castes que portaven fins a sota genoll i plenes

l

de pun1;es.
carreRades d'enagos!

l

endarrera

-, Jo no sé els homes de te
nt de roba. l

c

qu~

hi trobaven

en portaven les

ta~ta

uest

b

asses com les pri-

es.
aquest c

vols dir que no se'l treien

egament?

Bsin estat inviolables.

Si no ho haguéssin fet ha
NoiS, que hi ha roba estesa!

arlant de com s'ha de treure la roba a les dones ens havem
l aquesta ens ha dit que no badem que se'n_prepara

oncretem. una de
-

Se~ons

va a

~ossa

dels que manen

OSSa.

què vol dir.

m'ha dit la recadera del costat, hi h

com~as

a d,

desvi~t.

ent aue no

olt

a., i que ha fet una entesa a'11b gent de

tropa que tampoc hi va.•
hi haurA canonades.

l

Si la tropa actua, se

a"!lent.

Una canonada ens not esnatll

el rusc. l si nosaltres hi som a

dins •••
Jo penso que contra nosaltres aquesta tropa no hi té res.

an es tiren canonades moltes no se sap on van a

par~.

- Llavors havem de deixar el rusc?
La recadera m'ha dit que no badéssim.
Hi h

e decideixi 1

eunió. Els abep,:ots són partidaris d'avan

tig exempl

,.

-se i fer un cas-

en els ruscs monàrquics veíns.

Això serla an
aleres.

.

aJOr~a.

contra la nostra mateixa

~ent

- fan observ,

les
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- Altres vegades s'hi ha anat per tal de proveir de mel. Ara hi podem
anar perquè nosaltI"es som republicans i elles no, i, de pas, es podría proveir de mel.
- Abans de ficar-nos a casa les veïnes, ja estem ben segures que a
casa nostra no hi ha elements dels altres?
- Ja se sap que n'hi han,

per~

de fa temps que no se'ls sent dir ni

xiu. Estan acollonits.
Parleu com abegots, dimoni.
stan acoquinats, o espantats si et sembla més bw.
Jo sería prudent en cercar les pessigolles als ruscs veíns. La recadera em va dir més coses. Els contraris de la república es veu q
se n'han assegurat i tenen la paraula d'uns de fora que els han dit
que tiréssin endavant i que allà on no arribéssin els d'ací hi arribarien ells.
diu un

- Oh, car

abe~t

-. Si s'hi pos

potser no ens servirà de res el no

ent forastera pel mi

bad~.

S'estriculeja durant uns dies. Si al rusc hi ha algú que pot fer perillar el

r~gim,

no es manifesta, i els republicans no poden pas en-

galtar gent a les fosques.
~

diuen els homes? - es pregunta de tant en tant a les recaderes.

er ara al defora tot est

uiet. ,l!;s

oca de festes majors i la

gent està per assistir als envelats. l nosaltres no tenim pas mane
d'avisar als homes que algú

n'est~

preparant una de

oss. ,l!;ls

quan ens veuen, només miren de fer-nos desaparèixer pensant

home:..~

.b

s,

leC!

pessip!:ades.
Un abegot, els abegots si

~é

es passen el dia sense fer res, pensen,

al revés de molts homes els quals quan no fan res tampoc pensen,

e~

posa una idea a la general. Aquesta:
- Vosaltres - diu a les recaderes -, que sóu molt trempades, us acosteu, sense fer soroll, a gent que llegeixi el diari i us apreneu de
memOris aquests tres mots: la república perilla. l quan els tingueu
ben apresos, torneu. Es tracta que una bona colla aprengui de dibuixar aquests tres mots i es presenti

b el dibuix davant dels homes.
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La idea és trobada bona. Tant, que una melera diu:
- S0U uns bons elements. Llàstima que no feu mel.
an tornen les recaderes es fa un assaig ~ener~l al defora del rusc.
S'ajunten més abelles al ballet-avís el qual mereix la conformitat
de

l'eix~.

Les noies prou posaren tot el seu

inter~s

per~

sin compte del perill que corríen,

en què els homes es dones-

els homes,prenent

bc~des

refrescants a la plaça del poble, no van veure altre perill que el
de nrobables pessigades. Alguns s'amagaren al veure l'eixam, altres,
més contundents,

allunyaren les pobres abelles afumant-les.

- Aquests homes no es mereixen res! - van declar

les afumades al

tornar al rusc.
Nosaltres havem fet la cosa que hem

cre~t

era el nostre deure -

digué l'abegot el qual havia tingut la idea de l'avís -. Si els homes no ho han volgut entendre, que es fotin!
l l'avís era un bon aví.s,es veu,
l~exploradora

que, efectivament,

perqu~

una recadera va reportar

del rusc veí estava

carre~da

de

rau •••

- Tenim sollevament!

SeRons sembla ha

comen~at

en un lloc conegut

per Marroc, quin lloc normalment és ple de moros, i hi ha qui diu
que els organitzadors han donat carta blanca a n'aquests moros

si

troben que la gent no els aplaudeix. Segons els diaris han atravessat l'Estret de Gibraltar sense que els anglesos els diguéssin res,
ix~

deu volgu.er dir que els anglesos tampoc són republicans,. i j

van fent camí Espanya amunt. l segnuixen dient els diaris que la majoría de la tropa s'ha passat amb els sollevats ••
Al escoltar aquest relat, una petita part del rusc fa causa comú amb
el sublevats,

per~

els

republic~ns

envesteixen els

insur~ents

a tot

envestir. Els que més envesteixen són els abegots els quals malarat
no disnosar de fibló inutilitzen l'enemic pel nombre a pesar de rebre més d'un pessic que els deixa fora de combat.

Per~

on queia un

beeot se n'hi posaven d'altres al lloc del caigut. Les meleres, amb
les faccioses immobilitzades pel sacrifici dels abegots. les cusen
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amb llurs aaaúllons una i altra ve~da ïins que les faccioses es
rendeixen. La ~1.li6 ha estat dominada. El rusc s'envalentona i
orta la ~erraals ruscs veíns. Però hi va a la babalà i el front
s'estabilitza. A més a més, als ruscs veíns no para d'anar-hi eent
de fora i els republicans comencen a suar.
- l els homes,què fan?

- No ho sé. Se sent gent que diu que les coses van malament, que s'ha
implentat l'amor lliure.
~

vol dir l'amor lliure?

ira, que tothom tira al dret.
- Veuràs, i què vol dir tirar al dret?
s diu que hi ha casats que canvien de dona i casades que muden
d'home, i que uns solters han inventat una cosa que se'n diu ajuntar-se.
l s'ajunta tothom?
No, sembla que no, encara que hi ha molta gent que

~otDer

en te-

nen ganes però es veu que no són prou modernes. l també es diu que
hi han subjectes que malden perquè tot sigui de tots, i tenen molts
aviats. l que s'han tancat les esglésies.
l la u.ent que hi anava?
- Va a missa d'amagat, en cases particulars, perb no poden oir misses cantade$.Els capellans

les diuen sense alçar la veu. l es un

temps que els sords no es poden confessar de por que alroí els senti.
ls que manen ara" tenen molts agraviats. l les coses s'haguéssin
fet a petit pic, mira, perb

se~bla

que s'ha anat massa de pressa i

molta gent no ho ha pogut païr •••
l es veu que aquelles abelles tenien raó perquè una recadera, l
•

qual era l'encarreea.da de portar les darreres noticies, va dir que
els altres aRBfaven cada dia més territori

lleial. l que del costat

republicà, tants caps tanta barrets, que volia manar tothom i que no
manava

nin~.

l que els altres eren més i teníen més aines, i que si

la cosa durava potser hi havía república per poc •••
.
.
, . • S6n republicaUnes abelles republ1.canes volen ajudar la re'DublJ.ca

3
nes convençudes,i no volen que els republicans perdin

i deixen ple

de bonys, a fiblades, de tota una companyía, malgrat que

aix~

hagi cap histbria que ho porti. l bo i aquesta important

no hi

interven-

ció d'aquelles abelles, no se'n surten. Elles només poden afalcon
amb efectivitat una sola vegada. Després s'han de contentar en fer
por i prou. r feren tota la que pogueren, perb l'exèrcit al qual intentaren protegir no s'aprofità d'aquella intervenció. Les abelles
tornaren al rusc desenganyades.
- Nosaltres havem fet tot el que havem pogut, perb als republicans
els manen mestres d'escola, boxadors, paletes i conductuvs de grues.
ersonalment són molt valents perb de coses de la
neixen pas massa i, després, no volen

creu~e.

~erra

no en co-

l tampoc creuen els

nats. l ja no es fan aquelles envestides del comencament. Hi ha lleves que passen de l'edat i' d'altres que no hi arriben. A darrera hora han fet un arreplegament de gitanos pensant que si a l'altre costat hi havía guardia civil ho passaría molt malament. Però fins els
gitanos

han fallat. Al sentir la primera canonada els gitanos

han

escampat la boira a tots els punts cardinals de la rosa dels vents.

r ells, els altres, no acaben mai els canons, ni els tancs,
avions. l hem sentit que els nostres
altres és

~ana,

ni

els

la cosa que tenen més que els

i molta més gana que menjar. l quan no es menja es

impossible treballar bé •••
Les abelles han estat

rebud~s

amb la noticia de què un exèrcit ene-

mic està voltant el rusc i que gent de fora ha fet claudicar els caps
de pont que les republicanes havien obert en un dels

TU.SCS

monàrquics.

Aquella guerra la qual havia començat tan bé, si va seguint' així es
pot arribar a perdre, cosa impensada
•

quan

s'inici~•

Les recaderes diuen que passa exactament igual que en els fronts dels
homes. Diuen que a fora han dit que se n'havíen d'anar tots els estraners, i que uns creuen i els altres no. Els que han cresut anant-se'n
diuen als republicans que no tinguin por que estan a punt d'entrar
molti~sims

canons. Perb no n'entra cap, i que, en canvi, els foras-

ters de l'altre costat han deixat als rebels canons pel pare i per
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la mare •••

L'exèrcit que voltava el rusc, quan es veu valent, es decideix a
atacar. Tenen lloc

~ans

batalles, batalles mudes, sense els espe-

tecs de les que fan els homes,
tes. El rusc

republic~

per~

batalles

amb moltes baixes vis-

es veu la cosa mal parada. Hi ha quintacolum-

nistes i algunes abelles s'esbatussen elles amb elles en lloc de fer
un front úñic. Les que ataquen se n'aprofiten i porten

m~s

elements

a la contesa. Es comence. a cedir rusc.
Les recaderes diuen, ja a una petita part de l'eixam, que els

hom

euublicans van dient prou a molts llocs, i que ha entrat una mena
de passa de marxar del país i carreteres, camins i caminets
enen a Franca, aquell país de la
el senyor Chevalier, v

¡lens co

que

illotina, Madame PomDadour i
no hi havíen anat mai ni abans

ni 'després de la Revoluci •••

Unes aspirants a pre9identes de la república del rusc, fan com els
homes seguides d'una nombrosa eixam. Van a fo
fora del seu. Les que restaren del primer
decidida~ent

són els

TV.SCS

sollevament, es posen

al costat de les invasores i xerren a n'aquestes qui

caps de colla republicans els quals no s'han

i que són

independents

castigats

exemplarissi~ament.

mo~t

l el rusc acaba

del rusc

dissortad~

ment convertint-se en un rusc monàrquic. Les recaderes, ja per entrar-hi han de dir que s6n del costat dels que manen ara. Ja no poden parlar

en veu alta. Ho han de fer, si volen dir coses, amb veu

de falset.
ls homes estan llestos, noies.
Així nosaltres també ho estem, no?
Ja ho veus. l no alcis la veu que mai saps qui et pot escoltar.
B~,

algÚ ha quedat de tota manera •••

Tamb~

ha quedat algÚ entre els homes, pero pe

tra cosa que mirar el vent d'on ve i

.ar bra

ara. no pot fer als a cada moment. A

nosaltres ens deuran fer alçar d'ales •••
ns tocarà patir Qolt, ja ho

vei~.

Al rusc ex-republicà no hi fa l'entrada cap reina. L'hi fa un ele-

ment que diu que és
lle~eixen

el~ana
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més de tots. l els que l'acompanyen

un ban en el qual es disposa que s'ha acabat la república,

que s'ha acabat l'estatut, que

tothom ha de llaurar dret i que tothom

ha de posar els peus plans. l que cada vegada que es presenti

al_~

del nou règim, tothom ales enlaire. l que les abelles, cadascuna a
la seva cel.la, a fer me.l i llestos. l que si es veuen més de tres
manen i manaran

abelles reunides, les quals no siguin de les que
sempre, sortirà el bastó •••
s clar, les abelles republicanes han

si s'és abella com no, s'ha de callar,

perdut i qu

es perd, tant

a se sap. l el rusc durant

un temps només fa mel i les republicanes muts i a la

,bia. En canvi,

les partidàries del nou ordre no paren de fer concentracions en honor
de la que mana més.

All~

feu que les republicanes poc decidides, al

veure com anàven les coses, es passéssin. Les decidides no podien
fer altra cosa aue mirar-se-les malament.
Les abelles exploradores

alRTat que saben coses, no les diuen

que el rusc és vigiladíssi • A
quals

perqu~

ve~ades,

però, hi ha noies a

calléssin les haurien de desproveir de la

j

les

llen~a,

gunes d'aquestes, anant per pol.len lluny del rusc es conten

i al-

les

coses que saben.
- Al País tothom ha de parlar la llengua dels que han

,nyat.

Se-

gons a on si anant pel carrer et senten parlar com abans t'agafen o
et posen multes.
-

Aix~

ja s'havia fet altres vegades. No és pas el primer cop que el

País perd. Es veu que és la seva feina. Es com una maledicció Der
no haver fet temns endarrera, les coses tal com s'havíen d'haver fet.
- l tothom corra amb boines vermelles. l tota la gent que va al cinema, al sortir té 1 "obli~ció d'alcar un brac enlaire.
l l'alca tothom?
Sembla que sí perquè hi ha gent que té

l~ofici

d'anar al cine

veure si tothom aixeca el braç. Ara, al País ja sabem que hi ha
ant tossuda i hi ha qui l'aixeca poc i qui a l'hora de les alcades
es moca o es grata el cap •••
n noves sortides de les exploradores, les meleres que les acompa-
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nyen s'assabenten de nous epissodis.
- Sabeu, hi ha molt poques coses. Al principi, els que han guanyat
entraven als pobles amb camions plens de pa,

per~

aixb s'ha acabat.

No hi ha corrent, i la gent que viu en pisos alts a les ciutats només Dot baixar i pujar un parell de cops a la setmana. No hi ha benzina per a tothom i uns homes, els quals a vegades se les pensen totes, fan anar els cotxes amb esclofolles de tota mena. l

no

mal~at

haver-hi res, amb quartos o amb tabac es troben coses. Han sortit
oficis nous. Hi ha

els quals mai havien passat de menj

ciutada~s,

arroso que ara, amb màquines al capdavall de l'hort, l'esclofollen
i es fan uns bons jornals. Altres es dediquen a vendre oli barrejat
'amb

~igua,

altres es posen calces especials adequades per a portar-hi

dotzenes d'ous, altres emboliquen pernils amb bandoles. No hi ha tabac~ per~

hi ha uns ciutadans que se'n diuen contrabandistes possei-

dors d'unes americanes amb butxaques com rebosts, els quals no

dei~n

patir als fumadors. Tothom ha d'anar al llit a l'hora que vol el
govera, perO hi ha gent que si hagués pensat tan bé quan hi havia
hagu~s

la guerra d'altra manera

acabat. l aquesta gent, si bé tan-

quen a l'hora que disposa el govern, com que per obrir no hi ha res
establert, obren mitja hora

després d'haver tancat ••• I els quartos

de la república diuen que no valdran. l a la eent se la classifica
n bona o dolenta. A els dolents els donen un paper que hi ha una
"D~, i

a els abonats al

r~gim

els donen un altre paper que hi ha una

".. Ja veieu les coses eom van. si, malament per alguns i bé pels
altres. l es veu que

u~a

colla de paisos ens han retirat les amis-

tats, i els ambaixadors •••
ntre els que han oerdut n'hi ha que encara no s'ho saben acab
l les abelles han

escolta~

•

converses variades. Els conversadors

diuen que s'ha perdut una guerra que no es podia perdre, que si tothom hi hagués posat el coll bé i que si s'hagués cregut als que s
bíen com s'havien de fer les guerres. el resultat hagués estat tot
un a1tre ••• I que si havien guanyat els que havien guanyat n'havien
tin~t

sort dels forasters ols quals els ajudaven en llengua i mans.

,

.....
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l que en el costat que va perdre, se l'ajudà més amb la llengua que
amb les mans. l ajudar amb les mans, volíen dir els discutidors,
ajudar al menys e,mb tants canons
ajuò.ats els altres. A mid
que d'un moment

i

altres eines d.e

ue s'an

erra com eren

perdent terreny, algú deia

l'altre vindrien canons a desdir,

per~

els canons

que havíen de fer bon pes a la balança no se sap on eren. Ganes sí
per~

que en devia tenir algÚ que vinguéssin

no n'hi ha prou en te-

nir ganes d'una cosa •••
ment una d'aquestes conver-

irebé iñte

Una recadera va renroduir
ses:

- Si, i de nosaltres deien que teniem un diable d'aliat

perqu~,

se-

gons ells, actuàvem com a dimonis.
adaría saber quina mena de diable er

- ..n diable d'aliat ••• Ja m'
aquest que diuen que es

liar amb nosaltres. Els diables deuen

ser elements amb poders especials per a fer coses de compromís, n
turalment coses dolentes ja que si un diable fes coses bones ja no
sería diable. D'ells deuen haver sortit les ideeu
a vegades han

tin~t

homes i dones.

diab~liques

.an algú fa coses fora del co-

rrent, complicat, extraordinari, es diu que fa coses
an un e:eneral

que

diab~liques.

guanya una ba-talla que es considerava perduda, quan

un davanter-centre fa un e:ol

acrob~tic,

uquan un consqusitador

caure una virtut a prova de bomba, quan un

convilat~

fa

salva un all-

i-oli negat, quan Maquiavel salvava el pressupost de l'imperi

angl~s,

quan a 1I1artorell troben un pont fet que la nit abans no hi era, de
tot

aix~

se'n diuen coses de diables. Ara, es veu que de 'diables

n'hi deu haver de tots. Diables de primera divisió i diables de re•

·onal. Diables que saben bé l'ofici, que no el saben gaire i que no
el saben

~ens.

El que va venir

quí, si realIflent va venir i es v

aliar amb el costat que la gent es pensa, devia ser un diable d-estar per casa, un aprenent potser, i va fer les coses al revés. O
qui sap si ens va tocar un diable de dretes, de la manera que van
les coses ••• Ta~bé hi cap que fos
les coses

m~lament i

anés

V~

diable fluix i entengués

favor dels altres. No

~s

parlar

per
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parlar. Vegem-ho ••• On era el diable quan es deixaren anar les lle-

ves de les caser-nes el 18 de juliol? O

~s

que ja fou idea seva

aquell licenciament de lleves? Si no ho fou, ho sembla. On era el
diable aliat quan es va perdre Terol? O quan ens empaitàven per
Seno i Castellote? On era el diable quan del Toro es tornA de buit.
l quan ens feren sortir de Bordon, de Morella, de Barraques, de La
embrillera, del Ragudo, de Dos Torres, de Villalba, de Peraleda,
quan es feia un cop de mà a Extremadura amb una lluna com un cove?
Se

n'~s

o no se

n'~s

de diable, i si de deb6 en teníem un,

qu~

feia?

l no parlem de batalles unicament. On era el diable quan els polls
ens fulminaven? Es que teniem un diable tan poca'cosa que no podia
ni matar polls?

l quan la gana depauperava la gent, aquest diable

que segons es diu teníem, no era capac ni de fer unes males truites
la francesa?

l no ens podia fer baixar la febre o treure'ns la

sarna que patíem aquest diable? l quan l'artilleria un dia va acabar les bombes apuntant malament, no podía, aquest nostre diable,
fer jocs de·mans i fer-nos posseir mitja dotzena de
les?

Aix~

s6n diables? Que no

di~in!

caixes de ba-

Que potser se'ns en va enviar

un en lloc d#unatre, es podria acostar més a la veritat, perquè
d'intervencions

diab~liques

se'n poden contar algunes, entre altres

quan se'ns va treure del paradís de Sot de Ferrer i d'Olba. AlIa on
no hi havía cap mena de dubte que hi actuaven les penombres, era
la cuina de

Tra~smissions.

que era una cuina infernal servint dies

seguits llentíes i bacallà sec sense oli. Tot l'oli es veia
tit del cuiner el qual ja feia una cara que no va

ves-

al

~adarmai

a nin-

GÚ. Si hi havia diable, segur que intervenía en els somnis dels ca•

sats, i en la manera de fer-nos veure les noies de Requena, de davants il.lustres. Potser era un diable sexy el nostre. Ara, qqè
dimoni hi ha de fer un diable sexy en una guerra plena de bombes de
ma i obusos del quinze i mig? Jo ceec, vaja, que si teniem diable
era un diable retrassat mental o un diable de dretes. l que per aixb
es va perdre la guerra•••
Una recadera arriba tota trasbalsada.
-\Jh, noies, no ho sabeu? Es parla d'una nova s:uerra. No com la del

40
s aran en la qual hi pot entrar tota la p.:en-t

ls, no, sin~a de
que tingui ~es de

erres. Un dels que va fer venir

erra d'aquí porta la batut
mil anys de pau. l algÚ, dav,

ro~11.

ent del seu país se'l

se~ls

creu als que

ent discursos

es veu que aquest home feia temps que es pre

l

a la

i diu que si se'l deixa fer hi haur
t aquesta promesa, el deixa fer. ~s

un home que agafa rogall fent discursos i la

creu. Sempre hi ha gent que

~ent

aaa~en

.va i nin-

" no en sabía res •••
- Sabeu aquell ho
que ho agafa tot,

que us deia? Doncs ja ha anat per feina i semb
per~

no a crits, sin

canonades.

- l ací també hi vindr~?

No.. Era un dels proveidors dels que van guanyar. l ara molta d'ac
hi van

favor.

guanya?
,
Potser sJ. •••

- Perqu

- l si perd?
No ho sembla pas que hagi de perdre fins
se li

a.

Per~

si perdén, doncs

iría en contra •••

- Sabeu, a

~O~~a

ja no parlen francès tots. Els diaris d'ací noméS

orten lletres grosses parlant de les vict6ries d'aauell element
s 'hi ha ficat també l "altre que proveía a ne 'ls

dels crits. l

anyadors de casa nostra. Ja hi ha canonades pertot

reu. A Angl

terra ha sortit un senyor que fuma molts puros i ha dit als

analesn~

que no s'espantin, que els alemanys són homes com els altres i que
si se'ls apunta bé fan la mateixa
per ara guanya es un

car~-girat.

mal~

fi que fa tothom •••EI que

Primer va dir a ne'ls rusos, que

són aquells de la falç i el martell, que hi era amic, i ara result
que se n'ha desdit i ha portat canons a Rússia.
- Ja ho sap que a Rússia hi fa molt fred? Si els soldats no hi van
b bufandes ho passa
11 es pens

molt malament.

que es pass

a fetben
altre..Cl.sar
mana.es

estre de

, .
.ussJ.

t

dc press

co

ho

tindran oter.l'os de nre.urustes, que segons

1

sembla

són uns elements que tot volen que sigui de tots, de cara,

probablement, amb els comunistes que hi havía a Alemanya.
m~s

ser a Alemanya van sortir

Per~

pot-

comunistes que" del compte i ara l'ho-

me diu que de comunista no n'ha de quedar cap en lloc. l els d'ací,
que segons diuen tampoc se saluden a.,b els comunistes, han fet anar
ent a Rússia a fer baixes entre els de la iaIo i el martell.
A canvi de

qu~?

Hi ha coses que els di
qu~

del

diu la gent.

is no les norten, i ens havem de refiar
s clar, segons qui l-es diu les coses hi

~,

posa més formatge que pa.
er~ qu~

en diu la gent d'aquesta anada a Rússia de eent d'aci

sense que se li hagi declarat la guerra"?
- Ui, la gent! N'hi ha que ho troben molt
la guerra nostra s'hi va anar contra els

b~

i que diuen que ja amb

comu~istes i

que qunts menys

n'hi hari millor. Altres diuen que si s'osca a Rússia tothom en sarà
de comunista, i que a Rússia hi ha comunistes molt guapes, i també
hi ha que diu que a canvi d'aquesta anada a reduir russos, aquell

senyor dels crits

treur~

l'Africa del Nord

ser~

els anglesos de Gibraltar i que part de

de casa. Ho diu la gent, sabeu •••
b~

- Les coses no van tan

com es pensava aquell que havía ofert

mil anys de pau. Quan França esti! amb aigua a coll, aquell senyor
ang1~s

que fuma tants puros, proposa a França que s'uneixi amb An-

glaterra,
per

qu~,

per~

el senyor Petain al qual es deixa manar no s-e sap

prefereix rendir-se als alemanys. L'home dels crits ja fe'

temps que tema els americans enfadats i, per acabar-ho d'adobc::w.,
•

uns japonesos atacaren d'amagat l'esquadra nordamericana un dia que
feia festa, i

Am~rica

s'enfada de debó i declara la guerra al Japó.

I els alemanys ie els italians la declaren als Estats Units. l ara
ja es fa una guerra general. Si els homes volíen una guerra de debv,
ja la tenen. Al pais, com sempre, hi ha
De moment, els

aliad~fils n'ha~

fent la manilla.

a1iad~fils

i

german~fils.

de ser d'amagat. Anant a passeig o

2

- Fent la manilla?
Sí, quan hi han oros al rec, com que

~s

el color nacional del Ja-

al damunt la
té la manilla la deixa an
taula acompanyada d'un gran cop de puny •• '. Quan no es poden fer altres coses, es fan aquestes. Sempre que veieu que a1~ fent la
, si el darrer de tir

nilla pica fort daount la

tau~a

és que a la seva manera aixafa ja-

ponesos •••
ls aliats,

d'enç~

que els americans s'han enfadat, han agafat

agalles. Diuen que han desembarcat a l'Africa i a Itàlia. Els ales no s'ho creuen,

per~

sembla que és veritat. Els russos, si b

reculen, no s'acaben de donar. Els diaris no tenen prou planes ner
tal de parlar de tots els fronts. Es una gran guerra, n 'hi ha que
diuen. l és una guerra

que hi peta, a més a més de la gent que hi

va al davant, la que no s'ha mogut de casa seva. Mai s'havia fet
guerra així. Els historiadors, quan en parlin, podran dir que el
m6n no sols ha progeessat telefonant i fent calces de dona, sinó que
erra del pro-

ho ha'fet fent guerres. Aquesta serà, sens dubte, la
s ...

- Ja hi ha hagut més desembarcs. Ara s'ha desembarcat a la costa
francesa del davant del Canal. Un canal que els d'un costat en diuen
el Pas de Calais, i els de l'altre l'Estret de Dover.,.. Els que no s6n
ni d'un costat ni de l'altre en diuen el Canal de la t'Iànega. Diu qu
ha

estat un

desembarca~ent

mai no vist. Els alemanys deuen estar es-

pantats. La gent que sap coses diuen que
fet a Pearl H bour, tot Europa
elosos de parI

va fer unes RoTans

com~dies

els! alemanys no s'ha-

ússia i els japonesos no ho

guessin embolicat a anar a
on estan tan

s~

laria
an

2~s

alema.n~~dhuc

nerqub ei

en aquesta llengua.

crits crida més que mai i davant del desembarc
enerals i

es desfà d'altres. Es comença, diu,

ja no se'l pot contradir. Algú li vol
convéncer

perqu~

ell crida mes que els

Anglaterra

se~or

Shakespeare
,
qUel~senyor dels
\, f
a \,
]'ranCa
a ple
a",des~rien·tar.

fer(veu~~ q~e

ha estat una tavernaclada, i com que amb

ha~éssin

l''\nada a Rússia
\

aule~

bon~s

al~res,

es

l

no se'l pot

'~~

a un i~tent de

\
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suprimir-lo. Es veu que no se'l tocà bé i se'n surt. Els que no se'n
surten són els que volíen que no se'n sortís ell. Davant
n~

d'aix~

ja

el gosa contradir ningú. l serl deixa fer. "Per ell va el pollas-

tre!-" diu que van dir uns generals que s'havien fet srrans estudiant
com s-han de fer les guerres •••
.... La guer.¡-a es fa més gran i es veu que encara queda guerra per estona. Ara es fan llistes negres. Si un ven als alemanys, els aliats
el posen a n'aquesta mena de llistes, i, si ven als aliats, qui el
posen a la llsita s6n els alemanys. Es clar, els aliats són
comerç
no està per punyetes,
.

per~

m~s

i el

encara
hi ha gent que només ven
I

a Alemanya pensant-se que és la què guanyarA. l que a Alemanya les
coses no van tan bé com algú es pensa, se sap

perqu~

s'envien b

callans dintre bales de taps •••
l

m~s

desembarcs. Ara els aliats han desembarcat a Franca per so

l uns elements coneauts per la resistència, els quals ja esgarrapaven tants alemanys com podien, ara s'hi veuen més en cor i cada dia
reristrcn nous adeptes al moviment. Ja tothom va contra ells. El rei
i talià, el qual fins ara no podia dir gaire coses, al veure com va
la guerra diu al senyor Mussolini que ples.:ui. l el senyor

~lussolini

b els que el volen seguir, fa una república al nord d'Itàlia.

l

tot comenca a anar pel pedrega1. El rei d'Itàlia pleaa. Els alem<:U.L.v::J
s'hi pensen. El senyor

~Mssolini

decideix entrar a

Suissa~

peró algú

el coneix i fa la fi d'unes calces estretes •••
els aliats s'acosten a Paris.

Se sap que una ràdio anglesa no

s'està de dir que quan s"acabi la guerra s'hauran d'arreglar les coses d'ací. Els que abans no saludaven a segons qui, d'ençà que la
guerra ha fet el tomb ja fan saludades amb somriures i tot ••• La gent
ja gosa dir públicament qui gv.anyarà. la ¡guerra. S'ha entrat a Paris.
Ja tothom hi parla

franc~s.

i

es fa una Q:'I'an rebuda al EteneraJ. mes

llarg de França. Aquell que va dir que França havia perdut una batalla. perb que no havía perdut la guerra •••
1 renublicanirnne del ruscs davant d'aquelles noticies va guanyant
adeptes. Unes abelles han

apr~s

de cantar i canten La marsellesa.

•
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Unes de més decidides canten Els Segadors. Les treuen del rusc,

i

elles els segueixen cantant del defora. Les abelles, al sentir-les,
t'ornen a fer mel a gust e,• •
O, no en tenen prou els ~liats d'agafar Paris, i

cap a Bèlgica. Els russos f

córrer alemanys per

envien soldats

l'al~re

costat.

tots posen proa a Berlín. Un darrera l'altre els paisos ocupats
tornen a respirar amb les finestres obertes. Els americans treuen
faves d'olla per les mars japoneses. Aquell general que va dir al
sortir d'unes illes que hi tornar! a, hi ha tornat. Es veu que s'està celebrant el darrer acte del drama. Aquell cridaner que segons
nt té la cu1na de tot, veient-s'ho perdut, es casa i es fot un tir.
Els atacants el volien aRafar viu,

per~

l'home es veu que no es va

veure en cor de declarar que ell era el
guerra

El.

en culpable ••• Ja no hi ha
Europa. Perè n'hi ha al Jap6. Els japoneDs són tossuts i no

es donen. El sev_ emperador per ells
plegu~ssin.

~s

un déu i els ha dit que no

inventen les bombes humanes. DaV'ant d"aquest fet, un

president dels Estats Units fa sortir unes bombes especials per c,..pantar japonesos i

fa tirar dues damunt dues ciutats japonese

on hi peta tothom.
gent que no

lb els japonesos ho troben massa fort, i molta
e .
japonesa també, pe
els japonesos pleauen. r- la

rra s'acaba.
que han guanyat no en tenen prou d 'haver guanyat la guerra. Aconsellats per qui sap qui, volen que la

~ent

s'hi miri a tornar a fer

rres, sobretot a perdre-les. Abns el que perdí

erdía , i fins

hi ha, es diu, grans quadres en els qUl\ls s 'hi veu que guanyadors i
ven9uts ts fan W1es inaeabables barretades.
veurà mai més.

hi havía,

per~,

r

Aix~

sembla. que ja no

es va fer un procés contra els que

cap japonès. Al Japó s'hi va deix

dor que hi havia, al qual la gent no se'l podia mir
ti

nor, ara se-l pot mir

van perdre. No
el mateix empe
i, com a

c~s-

thom que vulgui. Tampoc, en aquell

procès, es va dir res d'aquelles dues bombes que van fer plegar els
japonesos. Els jutjats foren condemnats a diverses penes. Onze fo-

5
ren avisats que serien penjats. Dos d'ells no ho foren. Un s'eromet-

ina durant el procés, i l'altre quan el portaven a penjar. hls @ueus
cremats van pesac molt en aquell judici. Les baixes que feren els
aliats, tant als camps dc

batalla com a fora, no van comptar. Si

les guerres futures acaben com aquella, ai del que perdi!
Les abelles, com els homes, no duren pas sempre. l el ru.sc va canm~s

viant de personal. L'abella que mana
guir manant complint

l'enc~rrec

ja actua predisposada a se-

que se li deu haver fet. Els incon-

formistes, meleres i abegots, en segueixen essent per transmissió
de

c~l .• lules

inconformistes. Aquests reben en gran contentament les

noticies que porten les recaderes que diuen que han escoltat Ràdio
irenaica.

Tamb~

alguna exploradora la qual ha passat la nit fora del
r~di~

rusc porta noticies de
placions al

r~gim

estrangeres que aperrinen sense contem-

del país. Però el

quelles ràdios i va

r~gim

es veu que no les escolta

seguint. Les abelles saben que s'ha fet una

Societat de Nacions i que hi ha paisos que volen que
nos~re.

La Societat,

per~,

r~gim

es pensa que el

hi figuri el

no pot durar i acor-

da esnerar que n'hi hagi un altre. Però el règim dura. El que mana
mes

aB

donat moltes medalles a la Rent de tropa, i la gent de tropa

es diu que li té dit que vagi fent i que

t~

sabres i canons a la se-

va disposició. l com que la gent de tropa del costat que va perdre
va marxar tota, ara el que mana més

t~

la totalitat de la gent que

porta sabre al seu costat. l les abelles exploradores no poden fer
altrament que dir que la cosa

va per llarg, i reportar quelcom de

ràdios clandestines les quals, com totes les coses clandestines, fa
temns i temps que van dient
No ho escampeu,

per~

que el

r~gim

trontolla.

això pot fer un tomb. Han apujat els tramvies

i la gent no hi puja. l s'han posat uns cartells pels arebres recomanant als ciutadans que vegin a peu que

~s

molt saludable.

~s

veu

una segona intenció en aquella vaga de pujar als tramvies, i aques
s-omplenen de tramviaires vestis de paisA i fins es diu que s'acaben
d'omplenar de policies. Però la

~ent

no hi puja. Els diaris no en

parlen d'aquella vaga, i es posen nous anuncis pels arbres dient

6
que no es comprlbn els diaris. Es clar, els diaris, si no es venen

perden quartos, i han d'acabar parlant de la vaga..
cosa que feu

decidi~

Sembla que la

a parlar-ne fou que un diumenge que hi havía

futbol, un lloc en el qual la gent hi podia anar a cridar ja que no
ho podia fer en altres, llevat de cridar a casa amb la dona, a l'hora del partit plovia. Els tramvies van pensar que havia arribat

la

seva i van portar una gran flota de vehicles a tot el llarg d'un carrer de vora el camp. A l'hora de sortir plovia a bots i a barrals,
ero la ,!;tent no va pujar als tramvies. l à.dhuc gent que sortia amb
ple~

paraJ.gua al veure l'actitud de la general va
1l~

com tothom.

All~

l'estri i es mu-

afluix~

feu decidir els tramvies a

•••

- Per ara no hi ha tomb. A fora, al veure que 1 e.. cosa va per llarg
han fet tornar els embaixadors els quals temps endarrera havíen m
xat. Els manadors d'ac! per tal de que els embaixadors s'adonin que
el règim va milloran·t¡ han tret les cartilles de racionament i les
targes de f

or encara que hi hagin poques coses i poc tabac. l

em penso que

a11~

que es deia

ns han volgut a la ONU .•
ha~

Aix~

del -tomb es deia per

de dir-ho.

~es

vol dir que estèm b,en llestos. Els que

fet govern a fora protesten,

per~

qu~

es veu

a la ONU hi ha més

~s

d'un 'Daís que va guarnit com el nostre. 'El sol

ha salvat. L

~ent diu que ens han adm~s a la ONU perquè els'for~sters pu~n ve,

nir a parar el sol a casa nostra. l hi ve tothom. a

p~ar

aquest sol,

dels aue venen de fora se'n diuen turi¡Btes',. í el tu~isme
ha passat a
\,
ser la primera màquina de fer quartos del país. \~a ge~'.f~e diners
\,

a hotels i apartaments a tota pressa.• Paletes i

'\

no dOnen

m~~obres

;-.,

r

l abast. S'obren botigues a tot el llarg dé ~a costi~A les plat2es
no s 'hi cap. Es venen i .compren terrenys de v~reJ 'm.?.r ~ preus escan..

dalosos. Els que volen saber coses diuen que ja

\ ~ \~
fàb~ ~,què

ens han

volgL\t a la ONU. No pel sol, sinó perqu~ els nor&amer\ean~volen te\,

nir bases a casa nostra...

.

\

1

\;< '.

\. ,

\

l"; \...\
(I. ~

",,'"
.
Potser quan es va dir que aix~ anava per lla\r~ es ~\ dir lnassa de

pressa. Se

sa~

que hi han hagut

va~es

a Astúriès k a
\

Baàc~nia
~I

\

....

" \1

i al
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Pais. Potser després de tant temps de no fer-ne de V8RUes no se'n
sabrà, perb els esquivats diuen que tot és comencar4O.4O See:ons

els

diaris, els vaguistes n'han sortit amb les mans al cap. Ara es diu
qu~ fer vagues és pecat, com robar o fer e1 salt a la dona.
- \Jue vols dir que
Veuràs. noia,

aix~

darrer no ho fa molta gent?

són coses dels homes aquestes. Tampoc haurien de fer

erres i les fan. D'homes n'hi ha de tota classeo No sOn com nos
\

tres que només fem mel

-

Es'qu~

jo tinc entès que aquests salts que dius, si les dones no

volJtuéssitl saltar••
- També n'hi he. de totes menes de dones. N'hi ha Que no han saltat
mai ,. i n 'hi ha que diuen que no se'n poden est~.
',meu entendre a.questa mena de salts han de fer oblidar altres co_ . Jo!.'

~

ses

~és
\

importants. l potser el m6n va com va, ja veu

- Pels àfeccionats a

n'aquest~

salts, són la cosa

m~s

important que

hi ha. No hi ha sindicats,> per drets que siguin,ni partits polítics,
~sociacions

clandestines, ni juntes de defensa quan hi ha aquests

sal'i;s pel mig. Per tal de portar-los a cap, es deixen reunions.
perden trens i es compren

col~nies

franceses a

es

Ando.~a •••

ls homes ara tenen un juguet nou que ells en diuen televisió.
principi només en tenía gent de casa bona, i ara ja en va tenint
tothom. Es diu Que hi ha ,gent que n'ha fet un ofici de mirar
leVisi640 l ara el

~ver-.a

la te-

quan diu coses les pot veure i escoltar

irebé tot el cens. l fan uns serials que les mestresses de casa
per tal de no perdre-se'n cap deixen llits sense fer i es mengen
olts arrossos agafats. l s'hi poden veure partits de futbol per

4
que ti

11

n lloc i per m

ue faci, sense moure's de

casa. l ara. a-nb aquest aparell, sñan po,gut veure uns americans
que s

taven per la Llu
ent s'ho ha cre

l

Ho' vais:

•

t?

veure jo!

Deu ser una història perquè se la

cre~.in

lea abelles.

ls homes no s'ho creuen pas tot el que veuen a la televisió, uer
ix~

s'ho van creure la majoria.

que va

ense~yar

l no va ser unicament la televisió

de

aauells homes ve3tits de blanc portant

calaïxera a l'esquena, els diaris n'anaven plens •••
l et

e el

.ada

ca.. Es

la

els

lana. A mes a

s, els americans anaven end

era de fer quelcom

que encara els russos no havien fet.
ix! no -di
una qt7.esti

s pas res més. Els americ

han

t

la Lluna Der

lítica

Vosaltres sóu exagerades. punyefla!
Si els americans s'hi hap,uéssin

trobat or,

co~ al

hi ha2Uéssin tet

quedP~

a la Lluna, hm haauéssin

principi a casa seva, petroli,con ara n'hi troben
~atacels

coberts

hi hagués pOP.llt anar a deman.

amb una mena de aàbia i la

~nt

divorcis, no haurien fet altra cosa

que diverses nacions feren quan es repertiren la Terra en quin repartiment els americans

fe~en

tard. Perb un

viat~e

tornada com ara han fet només perquè els russos
pri~er

únic d'anada i

no hi havien anat

que ells, no és res més que un fet polític. Agafa-t'ho com

vulguis.
- Deixeu-se de parlar de política••• mireu quines noves porta aquesta!
-, Les noves són les del diari. El president dels Estats Units i el
general de Gaulle s'han vist pels carrers de Madrid. l aquesta gent
si no ens fossin amics no vindrien. No hi van els que no són

amm~s

a fer visites. AlgÚ diu que les fotografies que portaven els diaris
eren fotografies d'imaginació. En temps del senyor Prima de Rivera
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va aparèixer en una revista a doble plana una retratada perquè els
·radors

veiéssin la gent que segv_ía aquell senyor. i a cada nl

na s'hi veina la mateixa gent. Jo no crec que ara es tracti de fotos trucades • Més aviat crec que les coses del país han acabat yer
ser ben vistes per francesos i nordamericans. l tampoc crec, pels
ocs dÍes que ambdós personatges

han fet estada a la capital, que

harin vinP.:t\t un a enseyar-nos l 'ands i l'altre el francès. J

\,/

e

enso que la cosa va per llarg
- Ai'xi 'hem de tenir paciència. no"?
in remei toca.

t si l'acabem?
aciència se'n

a.n es t

t~

sempre. N'hi ha que n'han de tenir

tota la vida. Potser estem destinades a ser republicanes sense tenir
república,sem9re més. Jo no sé si el gover:.'1. ha pagat el viatge

a

n'aauests dos caps d'Estat, perb ho sembla perquè tot s'apuja. Els
diaris ja es venen a duro. r pot:Jer

perqu~

la gent els segueixi

compra'l'lt, els diaris porten que s'ha demanat per entrar al Mercat
omú_ l si ens hi volen tal co
acost~v~at

·a s'ha

Han anat canviant

ne

D'll~Y"nits

vol<h"à dir que el mon

ue simleID tal c
leres,

,begots , manadores i recade

s, i la part

banya-ricard del rusc veu que haurà de tenir paciència a pe
saber, per les
nn~~ista

Si

recad~res

que s'havia fet

a~istat

aillb la

etuïtat
na

00-

encetant-hi relacions diplomàtiques.

t~mbé

som ammms amb els comunistes, ja serem amics amb tothom

A veure, si les coses van seguint així, si els anglesos ans regalen

ibraltar.

sí, dona,
Oh,

i

veur~s,

tornarem a tenir vice-reis a Sudamèrica!
si la Rent ens estima

t&~t •••

Noies! Noies I - diu ULna recadera tota sufocada -. Hi ha alP.ú que
no ens eutima tant com sembla••• S'ha dinamitat el cotxe del cap del
vern

a~b

ell a dins. l el que mana més de tots, diuen que fa díes

que rep més visites de metges que d'altra gent.

ixí potser el movinent s'acaba....
o ho

SIOi_

a ni ha molta gent espantada amb aquest us de la dina-
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ita. bs diu que molts grossos no es mouen de casa, i si se n'han
de moure ho fan a peu i disfressats. l tant potser que l'espant dum~s

ri com que els doni per estrényer

la vaga .••

- Sabeu aquelles visites que us deia dels metges? Sembla que s'ha
aconsellat al visitat que no li convenen malsdecap. Es diu que feia
34 anys que en tenía.

- l ara

plegar~?

- Sí, perb els que es pensaven que havía de durar sempre li han aconsellat que només plegui temporalment
amb algun ciri trencat. Perb tot
t~

preparant al
e, i els

n~t

perqu~

est~

els partidaris no surtin

lligat i ben lligat i ja s'es-

del darrer rei. Sembla que tocava manar a són

mon~quics

amb carnet diu que no ho veuen gens
m~s

que s'ha fet. Seran uns

b~

aixb

a protestar. A veure si protesta. tothom.

- Aquella protesta que us deia no ha passat d'tina protesta oral. l
no ha protestat tothom. El malalt s'ha mort, i la televisió no
de fer sortir la gent que el va a veure. Aleú no s'ho acaba de creure
i diu que encara pot ressuscitar. l el que es preparava ja és rei.
Aixb vol dir que els republicans ho tenen molt malament.
- Els republicans i nosaltres, perquè ara deurem tornar a tenir reina..
Si en tenen els homes •••
- Abans n'hi havía nertot de reis. A Europa s'acostaven a la trentana, i ara potser no passen de mitja dotzena. l avui que n'hi ha tan
poques, ací ha tornat a venir la monarquía. No l'enten ningÚ aquest
nostre país.
Jo voldria saber com s'ha de fer ací perquè les repúbliques durin.
Es que es diu que la

~epública

lligaven massa. l es veu que

i la gent de quartos al pais no

els quartos volen seguir manant.

La

gent de quartos són com les dones guapes, que en fa cas tothom.
- Així, de girades de truita, res.
De les que voldriem nosaltres, res de res. No crec que el nou rei
es faci

republi~~••• Ja

- Jo ja no m'hi

hagu~s

no ens podem emmirallar amb els homes.
emmirallat mai. A nosaltres ens han pres la
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el enmonarquía, en república, en revolució, en dictadura i ens
la 'seguiran prenent ara amb el nou rei.
- ·~ani qui mani hem de fer mel pels homes. O fer-ne per a ells, o
anar a fer-ne per a nosaltres en ruscs independents i qui sap a on.
l dubto que sigui possible

perqu~

tot el món sap la mel el gust que

t~.

- O no fer-ne de cap manera, fer vaga que diu que ara en pot fer
tothom que vol. Però jo vull dir fer

una vaga general, no del nos-

tre rusc unicament. Els homes no han passat mai de fer vagues particulars. Encara no s 'han .sortit mai de f er una vaga universal.
- Si nosaltres no fem mel, els homes són molt capacos de fer-ne d'artificial. Ja hi fan moltes coses artificials.
~ B~, b~,

els homes han inventat moltes coses davant auins invents

nosaltres, pobres abelles, ens hauríem d'estar treient el barret c
da dia, però mel amb

~st

de mel només en fem nosaltres.

ira, ara diuen que fan unes pastilles que substitueixen el sucre.
l una gent que diuen que han anat i toznat de la Lluna, que sense
mou~e's

de casa seva telefonen a l'altre costat de món, que conver-

teixen una senyora carregada d'arrugues en una noia de prillera volada, que pesquen amb radar, que congelen gambes i tunyines, faves i
p~sols,

que cada dia

fan sortir detergents nous i que si volen pin-

ten a màquina, us penseu que no farien mel? Vull dir que si nosaltres
deix~ssim

de fer mel no influiriem en res en fer fer Rirades de tru.i-

ta entre els homes.
i

sap •••Un día n'haurem de parI

a fons de tot això.

- No és per alarmar-vos, però potser la cosa va anant

b~.

Els diaris

•

diuen que es va a reformar l'estat de coses que fins ara regia. El
propi president del govern ha declarat que tindrem una democràcia a
l'espanyola. l com que algú se n'ha rigut una mica d'aquesta mena de
democràcia, aquell rei nou ha nomenat un cap de govern al qual les
dones el troben molt guapo. Quan hi hagin eleccions

diuen que tot

el votaran.
erò aquest rei no el va posar aquell senyor que deien que manav
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tant?
- Sí,

per~

potser

~s

un rei a la moderna. Els diaris diuen que quan

va venir al País va fer un discurs en català.

Despr~s,

els d'abans

van fusellar el president de la Generalitat, i aquest rei nou n'ha
fet venir un que feia molts anys que s"esperava a Franca.
Perb aquest president no era

re~ublicà?

- Sembla oue sí, verb si el rei l'ha fet tornar •••
- l si també en fus el rei de republic
-

Aix~

només ha passat a França,

ievoluci6 que

per~ al

revés. En teops d'aquella

van fer, un que va començar essent republicà tirant

canonades per la senyora república, va acabar essent rei. Ara,

a.J.X

només se sap que hagi passat a França que les dones ballant el cancan ensenyen leS calces, que tenien fantasmes a l'Opera, un cardenal
monarquic que volía implantar la república
ajudar a deixar el País en cos de

m~egues,

a casa nostra, que van
i que parlen

franc~s•••

Altres abelles també saben les coses dels homes, i al rusc s'hi presenta una. rein(¡¡¡,.
- Noies, els homes tenen rei. Es just, doncs, que el rusc torni a
tenir reina.
Uns abe

s li fan cara.

- Amb reina o sense, nosaltres seguirem essent republicans!
Unes meleres es posen a primera fila amb els fiblons a punt.
- No sigueu bledes. No sempre s;han d'arreglar les coses a plantof
des que sempre que s'hi arreglen s'arreglen malament. Ara els homes
diuen que tot es pot solucionar parlant. Parlarem de tot" el

qu~

vol-

gueu. l si, com sembla, segons a on tindran estatut, també en tin
•

el rusc. l podreu seguir essent republicans. Sereu republicans morquics, com els homes. l us podreu sindicar, fer vagues i

treb~

llar vuit hores. l tothom es pot fer del partit polític que vulgui.
1 discurs de la reina es veu que no va convèncer a tothom, ja que
un dels abegots més considerats va deixar anar:
. penso que s'està fent una

~an

ensarronada•••

La reina, dirigint-se als abegots va dir:

,
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- r vosaltres seguireu fent nits de nuvis per sorteig. No treballant
com no treballeu•••
- Oh,

veur~s,

reina, si ultra aquestes nits de nuvis haguéssim de

treballar vv_it hores!
Al rusc, com al defora, les coses han canviat. Ara de tant en tant
s fan vagues, de segons quines cel.les en desapareix més mel que
del compte, i les recaderes segueixen portant noticies de l'exterior
les quals ara ja diuen a la comunitat en general.
- •.• ,i hi ha guerres peti tes a molts llocs. Els jueus, amparats per
uella anomenada d'haver-Ios-n'hi cremats tants, no es volen moure
de llocs en els quals s'havien

fic~t

a cononades. l cada dia es par-

la més d'aquelles bombes tan importants que tenen els dels quartos
els que semblava que no en tenien

i

per~

que a l'hora de col.leccio-

nar aquestes bombes se'n gasten més que els que en tenen. l ara que
parlem de quartos, els bancs no saben per on girar-se de la gent'
que n'hi va a buscar sense tenir-n 'hi. Al País tothom va en cotxe,
i per més

~e

el govern apuja el preu de la gasolina, cada dia es veu

és gent a cavall. Es clar, el govern deu pensar, a l'hora de nOsar
nous impostos, que mentre la gent pagui la benzina al preu que va•••
s diu que és la única vegada que s'ha donat carta blanca al ministre
ue Dosa impostos •••
- Atenció!

Atenci6! Les que escolten

la

r~dio

dels homes diuen que

gent de tropa ha agafat el Congrés amb tota la gent a dintre, govern,
diputats, periodistes i taquígrafes ••• Hi ha gent que té xampanya en
fresc a punt de destapar, i altra que prepara maletes i crema papers.

r

al

Congrés s'hi han sentit trets en lloc de discursos."

l nosaltres

qu~

fem?

La reina reclama calma.
- Si el r ei no era al Con
Ara, si també l'ha2Uéssin a

s, alguna determinaci6 deurà nrendre.
fat a ell, jo sería la primera de dei-

xar el rusc.
- Vaig a veure si us puc dir més coses! - diu l'abella recadera emprenguent el vo~an de pressa com pot.

Les abelles no porten rellotge
per~

portar mai,

ni

~s
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lègic pensar que n'arribin a

.sempre saben l'hora que

~s,

com saben quan ha de

loure o fer tramuntana. Perè malgrat no portar rellotge hi ha nervis

,

perqu~

els minuts triguen a passar. Els abegots i les meleres

renublicanes s'ajunten per si passa la cosa pitjor i s'ha de deixar
el rusc. Els reis, pels republicans, no són mai de fiar, .i abegots
i meleres temen que la reina, segons com acabi aquella entrada

al

Congrés, es desñ.gui de totes les coses que va anunciar quan va fer
el discurs de

presentaci~.

La recadera triea a tornar i la general

pensa que potser ha escoltat coses gruixudes i que ha preferit no
tornar al. rusc. AlgÚ ho diu,

per~ a1~

altre surt en defensa de l'ab-

senta.
- No t'ho creguis. La Martina és una recadera de confiança. Es el
seu oficii per tal de fer-lo com l'ha vingut fent fins ara es deixaria tallar una entena abans de fer-lo malament.
-

l

si abelles partidàries d'aquesta tropa que ha agafat el

l'hagu~ssin

fet

Con2r~s

presonera?

- Aquests republicanots sempre penseu malament.
- Hi han homes que diuen, pensa mal i no erraras.
er~

nosaltres som abelles, carai, i no hi pensem

com els homes.

tan malament

Normalment, acostumades a fer mel, només tenim pen-

saments dolços.
- Vosaltres sí, perè nosaltres no en fem de mel. l la Martina tri
assa.
s una bona recadera i

se~r

que s'esperarà fins que ho hagi sen-

ti t totüxIDIXmIKXJlUnmxbrtBJtumti:ixliWàax:rUJI1
Hi ha una nova intervenció de la reina •
•

o us poseu nervioses, noies. l seguiu treballant.

sí,. qualsevol fa mel amb el

Congr~s

agafat!

- Desurés haureu de fer hores extres.
Segons per qui s 'hag:h de fer, ja les farà qui vulgv.i les hores extres!
er primera vegada el rusc deixa de creure la reina, i no treballa
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ningú. Davant de la situació, la reina es treu la corona. El temps
camina poc a poc, com si n'aprengués, i el rusc és una comunitat de
nervis esperant la recadera Martina. Algú proposa marxar. La reina
ho sent i es torna a nosar la corona.
D'ací no es mou ningú! - diu.
Per

qu~?

Perquè ho mano jo, que són la reina.
erda! - diu un dels abegots que hagia proposat marxar
Qui ha estat aquest porc que ha
i ha solidaritat amb el porc i

~osat

nin~

dir

aix~

a la reina!

no el descobreix.

- Ha estat una veu d'abegot que com aue no tenen res a fer es n8ssen
el dia deixant anar paraulotes. Qui ha estat?
Silenci generaJ... l mentre dura aquest silenci, arriba

esbufe~t

la

recadera Martina.
l rei! El rei!

El rei ho ha salvat tot. L'he vist i l'he sentit

per la televisió. Es veu que la cosa havía estat molt ben preparada.
Un gu:ardia civil amb bigoti ha fet ajeure a tothom. Hi havia un ministre molt

~as

que els seus treballs ha tingut a creure's el gu

dia civil. Al sentir els trets tothom ha

cre~t,

llevat del ministre

de defensa que com que havia estat militar i estava acostumat a sentir canonades, s'ha encarat amb els dels trets. l un altre s:u.ardia
civil ha dit ,que dintre deu minuts vindría el que sería el nou cap
del

~overn.

l es diu que els de la televisó se n'han emportat

un

èxi t perquè tenien una mà.quina amagada la qual ha retratat tots aques'
esdeveniments. l mentre tot

aix~

tenía lloc, aquell rei nou els qual

quan va venir al País va fer un discurs en
constitució a tots els

~o~sos

catal~,

va fer jurar la

de la trona del país. l quan tothom

li va dir: sí, senyor, .es va.dirigir al poble per ,tele i va dir que
tothom

est~s

tranquil que la cosa 's'havia aturat. l els aaafadors

del Congrés, els quals es diu

~e

es pensaven que el rei nou s'hi fa-

ria sopes, s'ho han hagut de deixar córrer. l els que tenien la xampanya en fresc no se l 'h9.n poguda beure, i els que fien les maletes
ja les estan desfent···
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- En aquest país la gent sempre s'ha queixat del govern, manés qui

manés. l ara la gent es queixa del que mana
de ministres hi ha un senyor que no riu

mai.~

• De cap del consell
Segur que les dones no

el votaran quan hi hagin eleccions. Com que al País a la capital no
el poden veure massa, ara,

perqu~

no s "envalentoni amb l'autonomia

que li van donar, la donaran a tothom la vulgui o no la vulgui •••
s aquella ensarronada que jo deia. Ja la tenim aqui. l la major'
de les autonomies d'altres lmocs no podran pas dir que la volen perquè parlen

d'una altra manera que els que les hi han donades. Aixo'

no ho enten ningú.
- Pel govern és de molt bon entendre. Ara l'Estat es

convertir~

amb

l'Estat de les Autonomies.
l si no en sap segons qui de ser autonomista?
N'hauran de ser per forca. Ser autonomista se
pa~

obli,¡re.tori, co

les contribucions •••

- S'acosten eleccions. Tothom fa uns

s discursos. l tots els ora-

dors diuen que ells ho faran molt bé i els altres molt malament. l
s clar, la gent ja no sap a qui creu.re's. Segons les dones aquell
senyor que no riu mai

nom~s

farà els vots femenins de la seva familia.

=ls que volen guanyar diuen tan mal dels que- governaven fins ara, Que
la

~nt

vol provar si és veritat •••

mes diputats que en les altres eleccions,

tamb~
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ho diuen que gover-

naran un altre dia. l diuen igualment la mateixa cosa. els de mes
enllà dels socialistes. No se sap com ha d'anar si

tUl

altre dia han

de manar tots els que ara han perdut.
l la vida va seguint. Malgrat el nou govern uns poden sopar dos co

i altres no poden sopar. Els diaris es van apujant. Ja

nom~s

els pot

comprar gent de casa bona. Les mestresses de casa gemeguen quan tornen de plaça. Abans de les eleccions els que han guanyat feien uns
grans discursos en cos de manegues. Ara tots els ministres porten
corbata. Segons les dones n'hi ha algun de molt bon mirar. Diuen q
no es pensaven que els socialistes fossin tan ben plantats. l

joves.

lles creien que els socialistes eren gent ja feta, amb ulleres i
cara de patir, i que no sabien enraonar sense cridar. Es clar que
segons les dones no tots els ministres són per a tenir-ne un retrat
a la tauleta de nit,

per~

en general són uns ministres que

B~u

n'hi

do. Aquesta afirmació, l'1aturalment, la fan comparant aparences fí.siques, ja que les dones diuen que si ser socialista costa
ners que nç ésser-ne, elles no juguen, per

gua~os

m~s

di-

que siguin segons

quins ministres. l si ho diuen les dones •••
Les recaderes que ara trobem diuen que els diaris cada dia parlen
m~s

l

d'aquelles bombes especials.
els llegiu els diaris!

perqu~

s la costum. Potser alguna vegada en diran una de bona, nerò
noies, de fa uns dies- que no saben parlar d'altra cosa que d'aquestes
ditxoses bombes. l si es deixa fer els homes, estem fotudes.

sí,

qu~

podem fer nosaltres?'

i

sau!

_~

vols dir, qui sap?

Que qui sap. Que si'potser es fes una reunió internacional d'abelles •••
Boja!
' ,_a
'0
0 '.•
o t ser serl.a
un:.Lca so1
uc~o

No fotis!
No foto. Escolteu. A mi, com a mig món, aquestes bombes que els

homes

estan fent compliments per veure qui les tira primer, em treuen

el dormir, i si mig món no dorm pensant amb aquestes bombes, s'ha de
irar que no es tirin.
Com?
- Si els homes no poden· fer altra cosa que estar espantats pensant
que les bombes es poden deixar anar demà o demà-passat, nosaltres hem
de fer quelcom més. Impedir que es toquin aquests botons fatals

que

donaran llum verda a les bombes.
Nosaltres vols dir nosaltres?
sí, nosaltres, les abelles.
erè si nosaltres no sabem fer res més que mel!
Una abella sola, fa poca por. Un eixam ja en fa més. l una plaga
d'abelles, calculeu la por que pot fer ••• Anar a les
és questió d'hores, com ho

~s

Am~riques,

avui

traslladar-se als llocs més apartats

del món. Molts avions hi van a n'aquests llocs que us dic. Es tracta
de ficar-nos dins aquests avions •••
er~ •••

No ens ficarem al lloo del passatge per tal de no esquivar-lo. Els
avions ara porten uns departaments on els senyors passatgers hi deixen
les maletes. M'enteneu?
ficil per

~ent

~ntrar

en aquests departaments no és res di-

alada i diminuta com nosaltres. l no es tracta de fi-

car-nos en massa en els maleters, sinó que de moment
avisadors

a~b

nom~s

ho faran

la missió d'anar a avisar abelles de tot el món a reu-

niv.

l on s'ha de tenir aquesta reunió?
- Si la convoquem nosaltres, s'ha de tenir ací. Perb no al rusc que
no hi cabriem. La

tin~em

a l'aire lliure al Puig del Romaní. A la

capital fa dies que en té lloc una de reuni6 internacional,
dies passen i no s'arriba a cap acord. Com a

m~xim,

ner~

s'acordarà

e

tOT~

nar-se a reunir, com sempre. A la nostra, de reuni6, s'han d~_prendre
acords i s'ha d'actuar•••
Per tal d'evitar alguna pessigada imprevista, s'encarrega als abegots
la feina de viatjar en el departament de les maletes dels avions i
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d'avisar a les abelles d'altres contrades. l els abegots, tots cofois

de Jortar a cap aquella transcendental encàrreg, s'entafuren a pleret als maleters d'uns avions que volen als paisos

m~s

apartats. l

porten l'avís a les abelles dels cinc continents les quals troben
molt encertada aquella convocatòria.
l

la retunió té lloc al Puig del Romaní.

Les abelles forasteres després de baixar dels avions, no es poden
estar de dir:
ai, aix

s viatjar! Sembla estrany que els homespodent viatj

d'aauesta manera es dediquin a fabricar aquestes bombes que diuen,
i, sobretot, a voler-les tirar.
Les convocants han obsequiat les forasteres

b mel de romaní.

Sabeu que feu una mel molt bona?
- Oh. no n'hi ha pas a pertot de romaní. Els homes, els quals se'ns
ueden tota la mel diuen que aquesta és la millor que hi ha. En voleu més?
ca més si que ens vindría bé •••
- Dona, una
Les abelles forasteres ja hi feren el vermut amb mel, la feren servir de plat fort i, naturalment, de postre.
Obra la sessió l'abella convocadora.
ics ••• Sabem, com ho deveu saber vosaltres, que els ho- Amigues,
es, els quals a vegades sembla que qui sap on tenen el cap, s'ho
sten tot per tal de veure qui fa la bomba més

~ossa.

·cans i russos no paren de dir que han de fer mes bombes
altres en tenen més.

Per~

és que

Nordameriperqu~

els

a ja se sap que hi ha bombes d"a-

questes en altres llocs. Es tracta, si els homes han perdut el seny,
•

que el m6n vegi que no l'ha perdut tothom, i que nosaltres forme
part de lesq¡e no l'han perdut, i que no volem que aquestes bombes
en les quals es té tanta confiança, s

ribin a fer servir.

l com ho impedirem
Privant que els

ossos polsin els botons fatals llençadors de

bombes. Serà la vegada Que els fiblons ens serviran pel
humanitat. l en

~quest

b~

de la

cas ja no actuarà un senzill eixam, hauI'

o
d'actuar,

~otser

massivament, totes les abelles d'un país. De mo-

ment, els efectius més importants s'han de portar a casa dels dos
ns que

~s

on es diu que hi ha més bombes a punt. Jo em penso que

si no les tiren aquests dos no les

tirar~

ningú,

per~

per si de cas

hem de Dortar forces nostres a tots els llocs en els quals hi hagin
bombes

d'aquestes, i ara que hi som potser a tots els llocs on hi

ha2in bombes normals, ja veieu
homes ho

rGcon~ixen,

qu~

us dic. Si ens en sortim, i els

potser a cada poble del món hi haura un monu-

ment a l'abella desconerolda, manument que ja ens haurien d'haver fet
els homes si tinguéssin.vergonya, per la mel que els fem. La meva
proposta es passarà a votació. Les que ho facin favorablement que
alcin les ales. Les que no s'hi vegin en cor que hi fiqin el ca
dessota les ales
Les abelles, donant-se compte del que s'esperava délles, votaren
totes alçant les ales. Ni un sol vot en contra, ni una abstenciò. La
un~mitat

fou total. Davant el resultat de la votació, l'abella

convocant diu:
Amigues i amics, aquesta decisió és més que fer mel pels homes,
a evitar aquesta petada general que es prepara, i a nosaltres ens
cabrà

l'or~l

d'haver-la impedida malgrat que uns elements, pocs,

com sempre, estiguin disposats a fer una embarcada mundial. l ja q'
els homes troben pegues i més pegues a unir-se tots plegats, els deostrarem els resultats Que es poden obtenir si tothom ho fes. Potser a la fi aquests guilopoS obril'l els tLlls i vegin els aventatges
d'una unió total. He

d~t.

La totalitat de les abelles convocades fan uns vols d'hOïlor damunt
la convocadora de la reunió.
e nou un petit exèrcit s'enrola als maleters d'uns quants avions.
ap home en sap res d'aquell acord.
A l'hora de fer aquestes ratlles les abelles van camí de llurs objectius disposades a jugar-s'ho tot en evitació d'un desastre universal.
Si aquell·s bombes no s 'han tirat potser elles, complint els acords
del Puig del Romaní, ho impedeixin. Si ja s'han tirat i les abelles
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an fet tard perquè els homes s'han anticipat ••• Si s'han tirat les
bombes i ha quedat algú, si el m6n torna a tenir un cens humà, si
no el té de rates, mosquits o cabrots, i hi ha qui sigui tan intel.
ligent que entengui el llenguatge de les abelles, potser es dongui
compte que si elles van fer tard, la unió mundial que preconitzaven
era la solució de la majoria de problemes que el m6n futur
tenir, llevat, llevat que aquest món futur no
roblemes de fotut que

est~s despr~s

arrib~s

pogu~s

ni a tenir

de la tirada de bombes.

l si les bombes no s'han tirat, el món potser encara sería a temps

a fer aquella unió total acordada al Puig d.el Romaní, i privar ell,
nlloc de fer-ho les abelles. l'escaldada general en projecte.
Bepes

ig del 83

