Ea molt curt

e~

temps que va eles de Santa Margarida, Festa- Ma-

:w-de la vil's, al sis de setembre, dia d'Arrossades a Sant sebae;..
i òe. 'Vt1g8 de futbolistes, per 8 t'er un llibre, ja se s'ap. Però
jo, de fa tempa, tinc la costum d'escriure unes planes cada ~~. ,Quan ne tinc, una colla, les ,aplego i en faig un llibre. N'hi ha qu
passen el temps fent la manilla, jugant als escacs o fent novenes.
Jo escric, ·coea molt menys mal feta, em penso, que rapt3:t" mènors,
no llaurar dret. o fer moneda t'a1sa. ~scric com si tingu6s por d·'·
fer tard, de pressa i sense ana't' a mirar gaire r..>rim. no s~bria pà
què dir~hi. Hi haurà planes que hau:b!:f1 sortit bé i al tres que h'wran sortit' malansn.t. 8egtn", més qe les segone·s que de les, primers""
:¡o està a ~, abast de tothom de només :f"ér planea ben t'etes.
-,
Q.1è volen se·!' "LES ESCRD'~S DEL NOTARI - COLLFORTtl? ~ Res. "Ganes d'escriure que té un. Potser si ·que en alguns. p~ssatges a un' se n'hi
ha allet una' mica massa la mà., per,ò ai a 'lm que 'alteriu de la- maner
que ho faig jo, sense pensar si problemes e(il torials ni en problemes de púb~ic, no se l i poden permetre de tmt en tant aJgunee' carregades de mans, Ja em dirm 1!l qui es poden' pe~metr8~ Hi ha' eOses
que un les porta a dina i ja qU-e tïo les pot 'dir ell, -o no lea vol
dir, les :ra dir a personatges inventats que són els que vm O16s b6
per a ~er-loa !itr tota mena de disbarats. O no?
Es parla una miea 'de tot. en lilES ESCRIPTt,,'RES DEL nOTARI' OOLLFOR!'" ,
i deixant a part que se'n podria MW!' parlat més bIS,' no' hi ha- altre re.! que, agafar-s'ho de'-la t18tlera que ·se'n perla. Es l'a'r1a '
d'un tIlE\trimoni rondinaire, nen'a d'un, i pansina vostès que tis paria have!' parInt de centenars. r de ~deraJ;s. Ciutadans, segons 81glma que jo he conegut, inefables, producte a casa nostra', de l'estament tape:r'. Aqua1la gent que ho eren tot., que posan¡n in:f'1ni tes
pM.Im raB ped~s per bo viure- b', que inventaren els cremat.s, l'arròs
negI9, les· picades d'a:retl1a, i les trobaàés a ]es platges; 1 que,
a Dí6s de tot això eren :federals i tenien dones ql.B els anav~ a
missa. Els pocs que queden en seguiran essent de- federals i en
ran sempre hi hagi o no hi hag:t República Federal.
Ja en alt~s llibres he demanat disculpes. No hi torMm. Ja S8 8SP"
ls ptmt"s que e s calcen. -La vaea- no d6na per més, que deia aquell
pagès quan algú l i deia que anava nuix de llet.
.Doncs ac! tenen "LES ESCRIPTURES DEL NOTARI COLLFORT", i qUi tingui més que sopi dos cops •••

tià
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•
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1.
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1mnens&o
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•
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una

i el noi se'n v.

Silvestre per

•

e 1« serventa Tomasa obria totes les cartes. 95
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109

Sant J sume' i ela moros.
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t~

\

~ •

la senyoT8 Elvira.

~

t

otari

,.t.

128
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8
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146

'ada que dis cut:l
•

tari :federal Benet Collfort. 152
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,.t:re t e-tc •
s

ob

•

t'i Cali quenyo.

159
·1e culleres.

l#Estatut._

llans ho a-rreglaral tot.

vegada.
t. d'tm

, que

mossèn Ant!e 1.
aq~

8'

noia tan guapa

aI> éacriure

joV,g de la colla: Manelic.
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La l"8f'orma pol! ti
El :rei norrtèDa &1 republicà Tarradellas president de l
ne ral i tat de Catalunya.
Elecci.ons.
\¡Q, •

L'1]atatut.•.

darrera 8scruipt.ura del notari Benet.
liquenyo ~a un discurs federal,
'Vant1a
de tota la familia.
aursde BBnet.
La gran ab!'a~ada.
arIs mos sèn An[Jt 1.
l Virolai, La Santa Espins, l'
grant, Els,

trobada

Se~àors•••

184

'ls antecedents del matrimoni

vira-Benet., ella botigue

i ell.notar1, s6n aquesta. Les dones primer, naturalment. S'han
qt.eixat mot les dones de competències, descr1minaa1e:ms i pl~t~
fades, però obrint portes, tenint criatures i en ~~frag1s., _.sempre s'ha donat preferèrr1a a les dones. Les. dones. p::imer, do~C8.
D'anys 1 anys, les dones de la bot~~, s'ha~ss~. casat ~ o

malament, no deixaven la " bot1g8. La .
botiga
havia aalvat.
mol-te
.. .
...
situacions provoc~de8 pe~ esdeveniments variats: decrete m~iste-

rials, guelTes, cremades de conV8nts, vagues generala o mar! ta :t'embrers o jugadors, entre altres.
La :f\mdaQOnf de la institució, la senyora Rena.ta, a l'hora de ~ir .

adéu a uns quants fam11:18í'S que 11 voltaven el llit, ja ve e stabl1r
les ooses,que amb el temps serien inalterables,

s'havia

de l'a:f'ecci6 qUi

de portar a la botiga. Es pot dir que la senyora Benat.s'

fou la ','~readora oficial del gremi
dels
botiguers,
gremi escaq>acUs"
-.
",.,°_

.

.

0

- " -

..

aim arrep dèl pais. Esdevel1ir bot;1guBr ha e~t8t ~~ afany de la. maJ~
ria del cens nacional. Comprar una cosa

8

dos i v~nd1'8-la a quatre

amb permis de l'aut.oritat, és encara el somi daura~, impa~a~le,

d'una pila de ciutadans. La ClEaU de que ~ gent. pagu6s a ~~:t. c¡uatre per dos, han estat els complimenta. lh boti~~r .s«1se ~C?MP.11.

,

ments val més que pls81i. serà un bo~igue:r de pa.rròquia redu~~~.
U'1 botiguer nom6s poi:: vendre sen sit compliments en tamp s del~~.~t8

i venent coses que no, es ·poden Vendre.. IJ.6vors el botiguer ven
amb cera de misteri jurant que amb aquella venda li va la. p~~ó i
potser la vida. DavS'lt d'això el qui compra) compra sense ~~P. i .

al preu que sigui.

l

quan el

QU.

compra ho fa sen. que el venedor

..

li taci complimenta 6. que lea cases

Val

molt malamct.

La senyora Renata, don.-, deia amb &1 llit voltat

faniliars, mes

2

o menyS això:
tanc,~

- .•• i pensèU que si mai s'ha de,

la botiga, si voAa1tres la

porteu com s'ha de portar, sers que tot
"

I

n'haura B.'"lat en

.

,

88

01"11.c.-

A mida que ea vagin tancSlt bQUgues Its q~~ 8S vaaeostant el dia
del Judici Final, dia que }Jegon s , d.i~, nt? en qu.~arà cap de boti-

ga ••• I la ~tiga, ho dic en

~t.a.mênt., sémpre anirà de

ei

_

_

_

fiUea. PéDseu,. a l'hora d,e casar-vos, que "'r'

8

•

mantS El
~.

f_

•

lri oontJ.nuaoi6 de

la botiga è'hm de tenir no~e8.. No serà res • .xtraoro1nar1 que ~n
t,in~u

ja que per ara en aquest món :noet19 hi ha moltes mIt. dones

que homes. Això va així, diuen ela' hOlDl'8,

perqufl e~la pu~ e~co

llir. Deixeu-los dir als hOO8à. Han manet durEmt mol ta

8e~~ s.

però

'ls acaba. Si hi ha demooràcia i hal de man~el8 que .t6n
,

sabeu qui manarà

\

Wl

dia o

~~;io

Aixi, doncs, l'heren'ela, la boti-

ga/anirà de marea filla; ~,' ,si alguna s'aparta de la refP-a univeral i troba lluna de noia, la botiga 8'1111à de'

mare

:8 neboda., .~ la

que hagi de 'regentar la casa ensenyeu-li de ¡menuda a· eer botiguera.

s

lm

ert Que a 18s escoles no l'ènsenyen'.
. L'educaci6 :1 el rentar-se'
,

ls peus oaBs doa mesos o trel!t no -té res a ve~m 'n com a'h

un client ni en com

"S8

1:1 han

ra que no en tingui. Tot això

de
8

:fer venir

gatt.e d.

oomprar enca-'

estudi no s'apren, s'apren

tiga •••QUe es 08si, que s' ajunt.:t, cosa què 'es
. va po sent.
.
que faci.

e~

c»

8)_.8

b0-

moda,

._.

què vUlgui, però què pensi que' la bot.iga 68 pr!!

que cap ,.:K,tra cosa. Si algÚ U: f,a 1.' aleta que 'la' hi vingui a fer
8

la botiga. Pen_u que es pot

oue

.8

,.*"••

.1• •

:festejar tot depatxant

\.ma cosa que posa a prova la pacièn~fi. ~l p·reten~.~ ~,

si conv', quan si81i el moment es pot f'estéjar

a. la botiga 8I1b la

porta tancada. La bot.iga primer. Penseu qu. jo hi, vaig tenir

.

~

i aue avui aquesta reunió m'agraèla'rfa podel'-la-hi

ten:fr. I.8 bot,iga 69

botiguerS, en el nostre CUl per le8 bo-

3
tigu~r.a_,

l'arca sagrada, el tAtmple, la S~Eg~ga, .la ~n8X'~1t~t.,
-

,

la pàtria ••• Ara, n~

UB CMeU D,1

-

,anb CIiI> bot1~ .. el qual. VQld'r18'
'

.

.' _

......

w

_

_

. . . . .

ho'tigUejar .a la seva menera. Cueu-vos anb qui. 'Volguea,
anb Un ad.
,

un general, 8Db un esnàlic,snb .,un meat", ~rb. n~. us

ni.tre t . amb

eixeu enlluernar
maL pe r un bot:'-gu•.~. I, si. ...mai ten~u mala
p.ns8.
,
.......
.~

:em. S

tsn~-V08

a la

boti~.'

Jo, ja

w,ie~ ~ue

a tenir aquesta trobada p_rquè

68 t"$àtade

s'han de respectar, però si ~1

,lm

.'

•

..

•

-'.

he •.ap.rat avui

~.cepW",
Le.~
"~~,~
-.'
_.
..
'.. - I
o'

_

d1ade t'esta podeu venc})." aJgu. '

. . . .

p

••

- .

F

na C088 de preu, altres pecets . . t'an en d~e., ;tlt.tiu••• ~
'ant. nneracx1.oDs, de la botiga se'n t~ el con<JlptA .<P~ en tè-

nia la i\mdadoi'&. S1 alguna hereva, t:l.np dubtè",~ '..~ tancava a la
botiga i els dubtes s', e
la qual

un

bo'tigue r :tei

andien. ~a d'el~., ~ ~enyora .~r~

.8

l'alets paesà' sis' mesos
sen••
sortir
d
."
.
..... ...

la botio., i no en sort! fins que ~'. va veur.' en cor de fe;r':~~ sord

mt.neion

l boti

e'l". Es casà amb la oon8c1èn ala tranquil.-

la amb el marxant (te beet
la

Wl 8liJP&Pa1'

a l'en gròs senyor .Po~.1carp el. qual.

re el defora de, l'establiment. tant de te.-tejadòr

com de casat.
U1a de lea darrerea d'aquesta g8n.ració

dé botigueres era

ra Dolors, a ls qu~ :f'an1l1ars i coneguta l i ~i~

¡

la aenio-

Dol0!fJ~.~.~.

lore'tee campl! al peu de 18 lletra les disposi <xl on s ele ].a.....fundadora
.
'~

pas.ant

an~

seguits embotigada.

Aqu"t~1::x)'ti~entcon~inu~t

li

endOmanA una notable ·bJ.an~r de lliri, blanoor 1101 t de mode .un .
t

, 1 que t'eia 1'88so1 tal" encara

m6

,

la neg!rol- d'ulls i cabi1i
.
~

~,.",

de Doloretes-, la qual cosa .;s traduia en que f'Qs envejada de, dom 8
i admirada ,d'homes. tíl d'aquests era el metg'. Fo1"'tuna~ el qu~_per

atzar entrà Un .. dia a la botin ,cercant una tulipa
de' Vidre
-.
~

trobSlt que Dolorete. portava
- nunyorete"

~u.at.

refredat

1m

blaU,

refre68't ae tionl!lllerac16.
l'ha de C!Uidarl - va dir el dòetor

4

Fortunat.
- Ja

ho

.

fah'! pltrò rio puc d~i~r

.la

bot.iga," s~Yorr

- Uns quant.. dies de Uit li anirien mo1t ~'.

Ja ho

~,,,a.nyor,, ~rò

Jo

no em mob dels

botiga

""f!'edad

queestig-tli.
n:s epe aquesÜl tos, senyerata , 1:1 pot fer per?r8 011e.1I1.

- '!.'ot .1 qUe vulgui,

pe~~ 1é bot.is;l.'a

"

.

'Iii la boti.w;a1f
.

"

.

_. Jo li dic aiXò com à me'tge ~ po com a 'Client. l ei no

.·8

_"., . ~

de la botiga, $i vol'la vis1tar' 8ene>moure-ee'n.!.

r

pot moura

1& bi visità.• l guar1 t que fou
el refreda~l
el- doctor Fortunat
'.
.
-' ...
.
~.-

vi,aitant Dolorete8, d'tma cosa en

vi~gu'

l'alt':8 i aq:ue;~~

'tos inicial :U ,vaJ.gult a Dolorotea caaa1'-8e amb el èJc?c'tc:?.r Bo~a:t.
e~l ••gui t~n,~ ~~p

eguí ,a· la botiga sense cOIip1icae;t0Ds' i

tes sense d1f'i aJ.ltats. La, c l1en1:t.ela , de la botiga anà en
I

•

ls malll1 ts

abundaven, 1 el

•

ma:tri~on;f. anav~

~.Dt,
•

ven t en popa. Mai Do-

lorete. pre~tà, al doctor For~nat. sj. els .,me~t'8~. posav~ ~
i mal el doctor

mirar i prou. l

.8

preocupt1'\'l\ si ela client:a anaven a la ootip
I

Ei e~tone9

i Fort\D'lat malalt.

.

."."

peJttde.a, quan Doloretes no

entre mans,

l'0!'~ren el

mn.

la

•

"..

~i8.,1?o~ga

pJt.:f. ta

El,v1r

la qual ai no hi vingu6 a la ~~iga b4!ll poc! se'n 'V!1 t'altar j~ ~.

la dona d'acord amb la llei .d'herència spro~i:t.~ a est81'-S'~ ~,

el darrer moment,

t~t

:tins a1 darrer

mom~nt

,que la .enyora lleva-

dora .t'eu t:qUesta telefonada a 1a botigas
-

Dolor~~es,

yinc a la bot-iga o 't'espero ,a casa teva?

,I complint igual.ment les disposicions teet8T!lentàri:e~, la p,et~~

Elvira fou portada a cap edat
tapleU i

gnb

~

la botiga,

e~

,la 9u~, da~ra ~~

parròquia vi va 11 :fou en .nyat tot ,allò que

ge.s Carmelites no U h8Vien enaenyat, en

I

tion

3.e. mon-

lora:r p

5

De la mateixa manera Que hi ha esco1

b

àU"' t

t

de neriodtatlUJ i de t'usters, hi hauria d'haver una ••col

:te1g. No

p".~h

8$

donar ¡'ll:f.~ona '8 1,' AQn1n1$t~c16, é~. clar, p

què tamé :f8rièn falta escoles de-' festeig, d'anar a plaCa ,i de no

peacar en 11-ocs. prohibits·, però si que .er~8 bo que l' ~ie1;.l'a
ció h1 donés 'la imJ)Ortànc1a que ,tnerelx a una escola cit RegatA..."..•.
Esta~lert8t

si

~trlolt

per dmnunt/ela antecedents de la boii!guera

,Vim, anem a establir també molt per d-eldUlr~ éls del not6J'1 ......
I

nyor Benet •• Ell venia de notaria de tota la vida. La notaria pairàl la t'undà elsélnyor Deoadat anys enllà. L'at'ecé16 als .~p~~
I

l i despertà a cap edat ,.. Ell
sabia qui era .on
pare i qui. havia
.
'"
.
estat son av1,pU'Ò no passava d'aqu!. l ho volgu' saber. E
~.

.

. ¡

anar arxius

de8~brint quI

a la f8lDill

vegada hi havia més ·notaria.. Anys enllà èJ4t notari én pod1$ H):t
,

•

\

.'

•

..

_

Jo

molt.a gent.. Si algÚ feia note-s ja èra no~ar:l•. Fina que un ~i aragonès, el riti Pere, en feu a ne'ls xeactora. El Ni Pere :eonsid.J'à'
que ,una senyors oue

es 'P8ssaV~ la

eat.a ,quan la gen te j mn:f'e $88V
dir., eren un s
'lsdiecl:l'tia poqu

vida ".coltant 'tota

pe e ar,. que era pecat tom 8l'-J.o
éeió 1>rov «la, En 8Que1ls 'temps

xeis aragonesos. Deo8dat aoabà

6

la seva informació quan s'acabaren els papers. Ve un mOIIlmt qu,
els papers s'acaben 1 quan això s'esdev6

~e8

informaoions s'han

d'invetltar i ja se aap que no tothom 1nVtB1ta de la mateix,a mane.ra.
Hi ha 1x>ns inventora i mala inventora, i quan

lm

venta :feta històric8 aense papers •• ~.·I

t.robà, però, papera

De~sdat

mal invento r in-

canten. que 'el primer notari de la t'sn¡Uia. havia è,utat

rrer, jueu -COnverò nat
il'iptur'é~

nomes

Ab~ Fe-

va:n't. ml senyor Abmb..~ ~8 dedi~

al.

s

tl8!'

propietats que tenia

sah

o.. a

n't. Ell no en t

iên ben

fIl

$

~mp~queta-

t'i. No tothom deia

a wr1 tat en aquell temps al .dil'r les propietats que' ·tenia,

~i

al

notaris. l 8e sap Que un que no la digué :fou el senyer BaldoDBr EscreoU. No la d1guft¡'ni al fer l'êsc1'1ptura ni al far

el~~.em8l1t.

ibdós T.)8l)8rs feu n11ò que en terme 8 de te.u1a de joc '8 cone~t

]. nom de "catxau. El dit Baldomer feu fer 'una &8cr1p'tura en l
ual éJ'b1. rerlstrà l.U1a prop1état eone1derabli t i, acte aeguitl feu

iUs els

qu~.

tres Dendeaues que havien donat, al pobnt Baldotner un mal
ida.

Quan

eren

p~~8a~

d

Baldomer arribà a ~es acabaU$s, :reu cridar el, ~~~ar1
tal de f'eI'-U ·llegir aquell testament en ¡r.sèn~a del

al1fardeue. A mesura que &1 notari anava anuna1ant propietatD
.
,

els

tN8

presumptes hereus no sabien com 1ltr-ho per a

'b el uobre vell malalt.

,ixi bé, l'altre 11

alè ja

C1l8

.as 'Dro'

T~

.V

8a'í1a

J.F.

mà~

-

No

po8à!'-8~,

b6

l'eltre 11 posava. el' .

roba al lli t. El notari, qu~ p~n!a

a1\mi8rades eren llarguíssimes, si

la mirada a:L senyor Balèbmer 11 veia un so
dent.,

'

~_z:1g!a

f_ta cent per

acabat l'extenea .1ectuJ'8., pregunt.'

vell:

se'n desdeix, senyor Baldcmer1

- No en tregui ni una coma,. senyor not ari. No eJi tre

ni una comal

7

cosa

,La

ce~t8

tal18nt res de

és que èl senyor
l~s

s'.

Eseorcoll no

~~ia

absolu-

de1xè. qUe ~gu~aven al t.estsnent. Fou,. ISt~ ~,~.
«X>!n a, 8X8mP1e a tots el,s pendeque~_ del-

ro ai t.stamen t" però es posà
pd:

'~~o~

Malsmt aqu.st tnagni:f'ie ;~.x8mp~ e~s p~.,~e.

no

s'han s'Ct\:oo.t.

Llevat d~aqu'eii 'testament ,1nven:ta~ pel clien~, no ~; ~ot_ari, 8:1
enyor Abraham feu :te. ~ d'e8er1p~ures i darreres voluntats qu
..,
ningú hi tin e res
dir.
l .'e$&tv1ngu' que s'aoo8tà el temps q~ el 8,enyo,r Abrahan j a_!1~ poo.r~pture•.,

àia fer

:t un , bm
,

à~a~
.

per el3. un mal di a, .reunint

els desCttlldenta s'e,xpreaeà d'aauesta 1"&80:
\

illpr que bo tossiu tots de notaris, però almenys un a cada

ració 1.6
l'obligació
de ser-ho. Això 's el meu mandat, i ser notEl",
.
•

•

1_

••

_,

_

~

l'i 6& pr~mer que tot. un pe,ixat.er, si un dia s' ~~.sba.1 peix deixa-

rà de ser-ne; un

ge~ral, quan s'acabin~8 guerres, haurà de I?~e-

r, de .la mateixa manera que, ha.'tran de plegar les
no hi hagin modes" els banqueI'8 quan ne hi, hagin
rreta1res
l

,

QUBIl

la gent

.~.emp:re, per invents que

'v~

sense res al
_.

q~r~s

C}\1Sl

1 els ba-·

Els notaria existiran

CE¡>,.

_

facin i per ~ a

88

!Dod1e8~~

_

'

•

cp8 ..~ ti~,

i. ~er .

A~XÒ tin~e~,:,ho

:t'er ,eacriptul"es de la sent que anirà plegant.

:ren

present. Un. poble
que no ting1i notari, planyeu-lo.
Penseu" .q~e - en.
_. . altres activitats tothmn que vol ,vendre un mcmen t o
.tre aVi sa rebaixes. Jns notaris no n' avi88l?-

~ de

nlbaixes.

un

notari. Pc;>t s.er'

monàrquic, carl!. o républicà, però les escriptures es

f~.

de la .m~

nera <pe el notari vol, i, sab el preu no s'ha de conèixer de quin
•

-règim

s1

~s

,"

partidari.l qui 1e s t'a. A casa nostra ha de pag!!X'

i del parti.t ql

sigui. Abans, de testament

rica. Ara ja s'acosU1ma a fer-ne t.othcm i
~

gent

.,J..

~o

vol

qu~

s oose

no haver-hi escripture

caaa

._

~th~

om6 s en feien els

dia

~e'n f'~an més.

gin a psrar a l'E~~at., ni. qu~, _per
ereU8 hagin de, demanar diners per a

8

entrar en 'possessió de l'herènd.a. Tot s'ha de lligar i b4l'l lligat,
.

i qui ho ,lliga

'

"¡j rél notar~. Cada paia que s'estimi

t.lt Notari Ma--

jo-r. JL1 m6n hi l1a.rÍ hagut anarquistes, inventors, bi.gams, band~le.1's.

literats i

:ria.

perWrtiè1o:r~

U1a bona part

de '1J1è1':lors, però sempre hi han hagut

nOT.R-

de le's històries del món les trobareu 8'l.es

teria". l si algÚ, 8 'hagués pr&ocupe:t de rer

,ls

nüt.~s

1'10-

m6. aVia.t

t5..ndrlem tota la història dels. homes i les den~s
..
- dàs del '.eu. comenament j:'ins els nostres dies en els arxius natarials ••• La notaria
~.

' .

I

.

.

'

•

•

~

~.

..

~

-

.-

ha d'anar de pares
a fil1Jj,. Caseu-vos amb qui
volgueu,
1 si
.
.
... .
-pot
... .
,

,

r caseu-vos bé, però no de,ixeu l'ofici per qU!l::~s i relacion
~

oc1als que puguin tenir lés 'Vostres don ea. Un notari aellp 11J

un notari. l no hi ha ca:> notari t)obre, o

que" no ho ta•. l penseu també

qU'e els

':'enim tan,tes criatures per tal que

_ .

notari es som gQ1lt

prol!~\oiQ.

o &ltre sogue1x1 l'ofial.

l~un

lan tm notari su rt al carrer voltat de criatures pròpie 8, la
creu qw

~8

tracta d'un

?<%l

notari i d'\.1l'1

•

hi veieu o no us hi veieu,

C[v.8D

n.~nt8t

ï.llor qua millor amb

res així, està conven9Ut qUi

n~~ari~

gua, va

~_ I,

d'or. El client.,
lm

,vmt. unea U1lê-

notari. da ca,tegoria.

l m'asnoadar1a Que ja a1s(l,de v,o al tre s comen

I, durant

raciona,

ooses~

~ta l-ia

la casa

p~guntava:

Veuràs, noia, i quin
-

":9

Et 8criptU.l'88," ,I~9~

dia que .'ht:gué. de mudar d'estat,. no sorgi cf4)

Quan una noia ,arribava a. casa S'eva i deia qua
~eta,i

anà passant.

del se:

•

el

olfa,

<pI

de pares .a fills segu1tlt 'l'atàvic manat de fer

rribà

notari ... dei

us

f,'eli escriptures poaeU-V08 ulJ.ere

les heu amb

a :fer-ne una ttatariptura". de le

~n t

of'i~ tA aquaat

Jove

neia.

Ah" si 6s notari j a podeu tirar endav8'lt.

lm

pro:t>l~a.

jove 11 feia

~,

9

Tingueran de passar
convert1.~

Climent no eB
la

~oltes

cos

abans la senyors ta Elvira
.
-

el caaa.r--S9

a aquest 111

ta de posar darrera el cognom de l

ta.ilts an-"s
"

Coll-rort i Dl vira Cli

••

aquel~

.i sort1 t de l

"-

sr pr&p

matrimoni ..

r ........ ,'1....

pas

••

t dur ant

i la vall

t

.

~e,r

lea muntanye

, i

~

B

1 7 alt

Fran

yes de mol.t

volia pesar. Ela t·,

·¡OJ.RUt, i mai els he.

'"Ire

volR.Ut

quaD amb

:e quan hi en"

8ll

r-hi

'anc•••

cosa qUe 1

creure.

res hi. havia
'nt

e

Vt:a

veu que encSl'a el
plèns d~ fruita ena els vol-

con tent..anent d

$O:"eD

oa e1.8 hS1 p

v:ln~t

treure, enfadat.s. del Ross.Ub'
dura j

mgm

d

no 8'ho acaba

medievals fan comentar la h1Btòr1a en

Noi. el da l'erca, quan desp

.•uós aiguat de moltiss

:muta

, la mar que tspantaya molt,

d' ara oues'hi banya ·i hi. barqu

hi8~iador8

r·

o ñe-r que la cosa

ail1ada

gon

e

fer-s'hi

tl8r

neus, Que durent molta en
mal. p c:n:lQ~'

m1~ni. ~rqu"

s i ana.des de forastera h

l'8d:re~

ri.me'r6•• La gent p

ibè-ri

o

la v.inguda dèls ibers ala de

L V\.,I.tl\.L

·ò, hi :hall tro bat

aroo .Tottl ,

de

Comp~~,

cie tat Anònima, o, ai

t

es v.

d

tintuéé 110c
<.~trat

Potser la cosa idl'

tal d'evitSL' mals ente

Societat

R -

durant

tat anunciar el matrlmoni.Renet Collfot't i

hc.url

....:t

,t la pn>os1 ció ,tde ".

h~

'cosa 'tatnb6, agu8

M~~a

('t..ol11'ort.

~enYor

~en.t Co~f'C?rt,

b el S'ênyor

del

quadra't,

Dilu~,

?D. fa-

mbarcà
a
.
~..

l':armenia pic d'

qua són un
1:f. h

uella historia-

lO
dors, doncs, d1ue
'.

el propn1tor

laven un

d.l~.

-molt tnal et;rt.,oore. 8emh1.a qui

, tou

~

no els eti, eni a ningÚ,

a ne'

ai ..

Ullastret

, J

mS'1obre 10

l'ajut- de

'1 t'eren e 11

encara. a~,.

~'_

cm .. ea de3CC!leix qU~"1 a mana de gr¡¡nàt1ca

)tav

t,. " •

asa8Y'en de cose

~

etAva

tia

d'tl$t.e~u~r

s que del
que

G:rècia les &nea

on passaren

e~s

d

.,te, perquè la
tnOlt

gtlP..p

e

d.i

h

dé la

tuas àmenine

funi ac.:f.ó d' lfl...laaJtret 1 Elà

'1 l

elèf'antlt del senyor Harmibal fina

n no n ','havien Vistos Y!lM;
i

:U'8ntat arri> N,

1001'8-, f'undadors d'Ullastret, 1 els quals pal'-

JJ.é~latge Qe

'ha dit

,

nvor Tub

que el

e1s~ns 9i3::fl:t ren

arrib~ 8

l'!-èlia,

c..sseo

ensenY!\'Nm als a.letmEr1:y8 com ~'oovia de fer PP' f.lliar

1 moro Joan 8Rafà gran fE.ma du.ran t les Ii'es"tas M~ors <pe

-1:- mu.

entrà Tsal:e l. la CatèI.iea i els qut -ta
, :les

t,

carQ.

Ferr
sempre teia sol

C!ORftR

om hèi1rien d' alar; l

Vê pogutS

un lloo

ble sen

di r qua ten ia

lt

eri en

<pal

constru! l' Ar~a.da Invencí-··

ls mar una de lea C'Osea dUe hi ha s6n ~o-

, aQuell francès

ral.;

nomes l'a

~i

del

atit del Pe.1s en

ixà

i encara sense botan 8: el een:vor Bo1.!"&r ells va

foragi. tar d'Ameri. ca a canon
l

\111

Ib-

Ottetl

AmadeU,

i

ara tot. és la ma...~ patr~~~ .vin-

uell rei que :reu aqu ells dur os 'tl;ll b Cl'l S; una

útllc8/1a qual no passà d'anar en calces c.urt.es;

Alfona, ?U~~-'

de reP.hat ràpid, diu8'1, de Ie8ult.ea de visi tal" malalts ~se 8~r

metge; Alfons XIIlè, el rêi m6s reprodu:it, a itMundo Gra1':f.co u setmanari del t.èmpà, i que plegà, diuen, pel"què la gtttl't tio an6a a

plantofades; una altra {lIpüblica, que eembleva que s'ho haria de

11
InJar tot

Q.1an

nja

i se

tot ~

a ella•••

saevingu t,·

s'h

~b

de la senyo ra ElVira

pa

•

_

• I"

..

w

donañm ia mà deia noi~ i tota alla, el s.nyor Benet. Tenfí> un
r .

1.fAl.tra

taVElli

acoatumats

l\

m8J1s-,

l~un

a la notsr.la i ella

J.a bot.iga. À la notaria el not2.ri era com e-1 l'ei"

in 8..'

botiguè1'
~ e,Ta un

notari :f-ed~I'E.ll,

&1.8

enamorada

p-ot~a

er-

l>re8i~nt

i pr1n

stai~

part" hi

fervent

.. I, al seu t'es-

Te

;U~g

curts. 1m festeig

roforldit. aclareix moltes coses. t.l1 :festeig

nr altra

1

~a

ps, infarltes i

teit7. pati el mal :Ja tot

use 8cla:ri r.

da òe mSluda

...

es revist

"sants II de

dè~8is

la

q~e

,net.. com

ls s(myol"'a Elvira t

de 18 Repúbli (;:,.,. En el d

mirar

e...

1'::11

a la bo~e;¡a,

i

:en

t

clà~ules

ix.a

ala

1

~oltes

mat~oni8.

Al costat à"sllò de 1If!n.a que la m(JJ"'t us sepa.ri" 11 hi han-1a. de fii'èV:i~r eOUIDliea.cions, 91 p8rt1 t politi~_

r ner Anar bé

ontraent..a, cu'!'SOs da cuina,

decJ.a.~·9ció de

dels

:resteiga

tif"icat de :tOrmaci6 deu'locràt,ica per t~l è.& 'tol.eraI'-59 tAlldèna:1es

-

bl'U.Stos

:t

tificat mèdic o

to

rwi

pel.ll er !I

~e

ttH:rle!'

qui 1:'

,1;'

8

,

r a

rveis s' han d' esp ..ar deJ.

,

di.q

matr1mo~,_ cer-

apta

coe:rpte

nin't

caso ri .•• Es

"¡tal qua s' :;porta ~i

-

eió

i

16. Per man-

ca à'inf'omB~6 han trontollat i. fal18t molts matji~on1.a.l ~bI'~-'

.

tot, in:f'ormaci"Ó sobre
GI caràcte-r \1elf& nuvi s. Un punt
important!s.
.
elm que 8.'bil troba a TJé'I1Car en 1e·s clàueules matrimonials és el

frenar
ql

qu:n

Ull

dels d

ha

- Ací hi

l'

611

~

quest1ó manal~. E

mma i l'altre creu

creure.

pOS8n:nn

un quadrè,
:

diu:

atrimords ideal ~ són
sigui quin s1gu 1

aqu~:Ll~

d,t!t~8

d os el

12
- Molt b6. Acr! hi posaft,m un quadre.
,I

Això .e

,\Dl

exempl& de bon

llan U1:l diu:

... AC~'.

hi

ma tr lmoni .'

. .,

POS:M...1~lll

.

un qua:ire,

1 manteniment del m.atrimoni

&11

P&u. ltQli p

a dir. També aqm) at.a prepoaic1 Ó aju eh u

»

e facin falta. Allà on

imania. Si

t:"a1t

un dels dos paga·. m~.J"1.arà 1 ea p9nj aran o ao
l~s raeoma'P.ac:tons

nj a'l.'"811 ols. quad1'l
da més mel fer

HI

qmm tots dos estan acostumats a roma.%' 1
aportaci. otl8l e oonòt:üqu

ta.~oc

ma.-;..

a.lmenys :rins f'a

POC

vol di l'I
~a.bi3

se

a

penjar quadres

~

,1Y~

.

que

UI atrimoni

l'existèncib d'3

S'ho deixen

e6~'6r

per un b

fat o per a vuu.r a
p~esi den

pels presiden

s' hagi d'e

c:asa~s que

'ml tvemps a n'a-

.t~l

tions de

ortants. AbXl;' 1.._

nia més paciènci a.. Ara els que

casen

ho

e f'oto

1"10

t

casaV

sabem ql ..

e mal (roi t., dis cutir~t el vent, qu

t. diversa. en

ta

ps d'eleccione. Lea don

,cin bé o calam al t. Això é8 un aV
i èS

que

compt

bel

vot. :t'emei"!! •••
l la qu

.,....far-

~-

osat.

onl. iS queden

1

questa p·al"t qu

~t

,i

nas entandre' s durant anys i penye-...

t1aV

\Tolen

trimotiÍ hi han

oomy ta matitat.

l'ien gustos i conviccions diferent
Òl"e' s

'sentit

a1a" h

p

nta el matrimoni. Ja

13
sap que un home és distint d'una dona. Hi ha casats que tenen
cur1o~a,.. el matrimo~~.8~gueix. en. pe?~

reaccions violentes i, cosa

I, cosa mi s c~iosa encara~. se s~ <:IUe hi ha hagutcas~des tan. acos-

'tumades . 8 n'aquesta reecciODJ
de
violènaf.a que veient que s'havia
.
.
.

'

~..

. "

passat una temporada sen. rompre hostilitats, han dit:
_ l'ianet, que estem prop de la
•

•

••

no t'has recordat de mil

QUare8ll8 i
~

•

_

v

•

.

.

'

••

l de la nova estomacada el ~atrimoni.en ~ortia m6s ~:f'et q~~. ~ i.·
Algú ha dit que, cas poc mrrent però veritable,
~.

o

guna vega~ ha es~at 18 dona.

Fm

•

qu~

•

•

elles no

•

qui ha pegat al-

...

-

•

•

pe~in

•

. . ' .

' .

tant _~s

ho~

mes cx>m aquests ho h81 t'et a elles, que no s'esperi massa osni pel
feminieme totalitari.
D'enqà que. la .politica s'ha posat de moda. t~b~ influeix en deterneg~~

minats matrimonis, com hi inf'lueixen les retmions de

i ela

vestits de la senyora. Les. 8fecc~~ns poli.tiquee., si 8'~~6.s~n .
declarat previament abans de l'acte no portarien l!ts

8O~X'!tse~

que

porten quan se sap que ut) dels membres 68 addicte al senyor Pneto,
•

•

• •

_

.•

••

....

i l'altre es desviu pel senyor Gil. Robles •.

••

•

_ . v'

_

A~esta. ma~~~~.s.,

~

es poden des:f'er en temps ele ctorals o permanèixer per a mantAtnir'
. .- .
posicion s.' La cuina tsnbé

pot esdevenir

W1

equilibrador o
•

-

saquilibrador de casoris. No 6s la mateixa cC?sa. qu.e
es mantingui a base de croquetes

__

lm
o

ds-

........

.1.matrlm~n1

semi-manu:f'a~tur8de8, o ~~.

!*.8

faci gr8l'1 snb estofats de 8u:t.regits de llarga 1 acurada durada.

Si un matr1moniat

~'819a

de taula dient:

¿

- Noia, c~a dú ho fas més

bé J

l'estufadora pot estar tranquil.la. El matrimoni farà anys.
Ara, si l'home es veu obligat a dir:
- Si m.'eng¡anyes

altres

8

la cuina, em puc creure que també m'eng81yes en

C098S,

el matrimoni, si :f'a anys, els farà de mal passar.

14
",

U1 de~ perills m.és .sabuts , 1. ~~ .per' això sol~cionats, 6

lde

la .'o..s amb t'illa' única. El. ,tn&rt1riolog1 de g'èriè1res
sens
-

tOlmar

,

moderna" és infinit.-. Per una

p~rt. ibjustamen~ en el&!l' 8entora1~

:gra que 110i ,gendres;
t,r1qt8n~

-

se'n

que en &tapo-

i miler

senten miler

L8 1'ra••.:

me n'emportaré la nena a casa l'

l

'm'res di r: '

m6s v~~~ea 9.U& la ~è

s'ha 8c-olt.a't molt.

- Mira, que vingui ta mare a ,casa a pas8ar-hi un parell de mi 80S f
Eren dos elelll9nt.& de conViccions Elvira.. ...i Benet,
i 'degut a -la po...
ca durada del t'.88te,1g bo ~aren de.seobt'int q1l.SI'1 ja hi hav~n ~~.
~

ques coses a t'er., ml senyor Benet. no establ en . oap male1"8 d'acord
~

~

•

~

O p '

~

_L,

- - - -

..

_

.....

amb la teoria dels savis que diuen que de la· barreja dels foraa.

I

\

,

, ~

~

t,

•

... ... ...

•.

_

..

Iol...

..

ters que ens han t'orastejat segles i 8egJss n'ha 8,:>rtit l'actual
Pen1nsula

Ibè~iaa,' Penksu18 ~e

algú

~

que se'n

~iu 8Clue~

afe~ei~~at
a
. .
..

.

nom perquè un temps,

dir
~s~~
- . .
.-

.

di~

no hi havia vede

.9US1

de csp mena, era plena de con'ills a l'engròs.
Però el not~
Be..
-' ...
.....
net sostenia que ell no hi tenia res a veure,.~b la barreja gene'"

"

.-

":,-1, ell era

l ' '

indi~t,

n'estava

•

se~r

••

i,

-

-

-

-

•

cos~ m~~. ~portant,

en'

volia ser.
De la teoria dels
grecs
que traginen
empor.
- nessos
,
.
.... els
. "" ......
danesos,. no en volia saber res. .
Ell deia
que passejava
un nas..no
. -...
..
.,....
~

-~

és grec
un moment o al~,. a Ate-_.
. . . . ....
manera que '. els m~sl1ma aJ.men~ lm cop 8 la Vi-

mal,.
i ultra
' això que, si
nes de la

,ma~ixa

ml

~

",",..

da s'arriben a La Méca. l ell no sols no havia
estat
mal a . AJJenes
.
. .
...

sin6 que . ni pensava
anar-hi. Ell '
odiava.
les invasions
i als. .qui......'
. -'

•

les feren. ?'ils rom al s no n'~i ,parlessiu. QUan estudiav~_, ._~. l'ho:ra d'aprendre
el llat! s'hi negà
en rod6. Aprovà
..
. .
~

l~assigatura
. .. .

ben

'

bé per la in:f'luència de son pare al qu al el catedràtic de torn
1; deVia unes e8e~11ptures èle t\tia .temps. ~~<?Il.s. el not~_ ~~~. ~
Roma tin.gu' tma bona :f'lorada de generals convertits en emperadors

15
i quan aquests vingueren

!1 menys,

ROl:D8 ~~ l'autobús. Q18tl llar-

l.ava de Mussolini, déi:xava les dues darrere,s sil..labessen
pronunciar. Dels a1.arbs no en volia saber r.-.s.

coltar deia que d'una gent
no

88' n

qu~

mai ha

po~t.at

se a.'l volia

es-

calaas coml'al.t

podia e sP" rar :re 9 dit bo. Frui t d' aque .tes canvie ciena fou- .

que el senyor Bene't- ea deelar~ federal a ultr8D9a, fo

que: ell oons1:derava la ideal
cJ.ime, -d' id1:oma,
ga~

d~

~ntn.t

en

comote :L

cantar i ball.-~ da vesti 1', de <mina :t de

nxloo

oontribueiona peninsulars.. Fer-ne tot. un a OOSa és un d1ebarat f

deia el 's4tn:vo~ Benet, '- ~ooept.'8J'I aqu«l..1a barreja de race.a en la
nal. trmt a-'

'8

del peis C9m :f'oT.'aster. l ",U no ell. vo.l1a &er Ci

foraster .. QUe tothom nengi bacallà al seu ai~. Ara, V&tl~ per-

què t.oth<D en pugui
A la senyoreta

~j8rJ

Elvi.:ra~

b4l'l

ja .ft"ris més eu""onst•••

&J.JJ.~onada

des de la seva

edatt no la p1'8'Oeupava altra cosa que la ootip ila reiea.a qu
havia pennée que la botiga funcionés' durant e.8g],eS. La :tV1dadf,)
tt

n'hagué'J sentit orgu].lofJa de la s8nY0r&ta ElVira. Era un'a b6t1-

-gutrra sense cap àe8c~tê,. ~ere~i6, per ~tra par'b, aue 1iEIDDOe

:t'aia a cap comprador.De cara a la parròqu~è em un somriure

Delma-

nent. Era una bot181er8 q~ feia. v.r:dr gents, de. comprar i ~" ..atlb

:t.zem de· compliments al damunt", sabia fer paga:r el pn!
que vQ1ia. l tothom sort,ia de la
gran canpra

B

c~a

cqrrYltn9Ut. d'haver :fet

preu regalat., I;.·n aturalmeri..,J d. la m.ateixa tnanera,

que sabia vendre aaoia comprar. Eh Vi8tJ~~ que llavor

incomptsbles,je sabien que qUm1 entraV8:O

l'eta Elvira, en sortien

hsVMl~

venut

8

al

la bot-1ge de la, aen.vo-

preu d& co.t. La noia vi-

via amb sltra t'au,11ia, que' els bot1gue:ra tat'1bé· tenen dret
ne, tres portes més avall de la bot.iga.
V1ngu6'ssin al país o
' .• ~. . . . -,.1'"-.:)0

8

;r,

pe:r

CQG&S

$

tenir-

qua. e;

fors<t e lla., a les vuit del mat.! obria l
o

'.a-

16

tabllment i t'êia la seva t'ein~, de vendre i de

ndre b6.

- si, és c., és lam&nt!lble qU' ls. mor,
'hi ,t~:m~
qu"· '
..
...... ••• però
'... "'.... -. - .
l i stmbla
d'aquesta gErr1"a
senyora Eln111,s'. uNo la t.roba una, precio...
.
.
.
...

~

"

.. I

~

_

•

aitat?' La hi dóno a' n' aqu t preu pe rg,uè

....

_'.

~,

• ...

.~.

vostè •••

~Jo ~oc ~;h~ hagués pensat tn~ qu!t el aeny~r Ma.:r.~~alt ~_ ,qual

tot.hdm el tenia en' un altíssim concepte, .1~'8 embaroat. amb
•

I

l.

I.

ke oferint Ulla veritable

•

uella donota ....

_'

.'

1 . . . ' ...

' ...

j,01a,, senyora M1-

quela, una veritable joia•• 41

.

~'.'

clar que són tossuts
J

li

:mblltl\

uadre

vo

ls, alem

I

nyor Darniu.."

t

tothom. ho' eap ••• p.erb .9.!1~,

re, eh? Val

m~.;
...

e11
cpe - quaJ....
..
,"'~

hi vulgui, posar. Q.1ed1-se'.l qQe jo 86 que

q'

dOQl

~

l'à

una al4lgr1a a la senyora_ ••
•

1 . -1•

:- Ai, si. ja ho he sentit a dir. To,ta els diaris ~n Val plen.s .~_',a.:L

xO

de :ttIssia,

que

diu que n',ha. tingut, de ~r_ t~ta la ~t l!l~~~~!

Li juro, senyora :rom

\questa co~~la h~;perdo._qu~.toa.

No

d~na.~~ _~st,. I_.pe~si.. ~~ ~~ "

"~d..,...

,1.'

l' ha mirada la

r~g1dor

Bcmacam,&.,•• Ja ho sabia que

la quederi",.
-_._~'

.•

_-

Cadascun pel 8èu cant6 era una fortalesa, però festej
l

~_nyor

,

•

Bebet se

•

li~

coman'

p~~.

_

:lv1t'.

Al

dma
àe
to.
.... - -~

~8

• guap1~8~ma, 1.a la ~~1~_ "

gual!~t8 i a

senyor
.

~et'
. . ' "era
.

li digu6 que el

un bon part.it, un molt b<ll partit. Ella. la noia,

nome6 t'eu aaueat comentari:
- Per h:>n. parti:t que
I,

ant. ca<Ïas,Otul

si~i,

jo, a la bot,ige!

eva. vingui' el casOri.
Els pr1me~s incGn-.
- - _.... - - -. . '- - - - . .
rt
sp
faI~i
Ja on
~

venients d I lm t'est

~.

...
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la cerimònia. ,l!:lvira es yolia .casa.r ,a ;.'ermit.a ~. B.oo Bep~8!. Benet sostenia que a ciutat hi havien es.sies pel pare 1 per
~

~

• • •

...

-

-

M

mare i que era una bogeria :fer anar el convi~ ~. a;J..ta 1lUD~y'.~ ..

meva gent - deia el senyor Benet -, si s'ha de casar. s mun-

- La

tanya no es caea f

.

- Doncs la meva no 88,. ca8a - deil}
la senyora
,

casar

8

...V1r$-, s1

8

'ha de

ciutat.

Tot era qU~8tió d'haver.,ne par~a~ ~-8, però nC? ~e ~~'haVia p.ar.

..

lat. El. pare de la senyora Elyira h~. arre~là~~~n~ que ,i ea fei
el ca8C>~1 a l'ermita, les dCJ8D88éà anaV
~À~c
•
~

.'
suco

- Ah"
La

In f191

d'Ull'

-

a1 u-...

senyors Elvira !f'

pen

• '. •-. V:a d'r el .enyor Bene"t.

l

ptm't-

Ja 8 'han 'casat. I.J.avors vingué el v1at~. La 8!!:r?;YO~ ElVira volia.
an~

a Itàlia,.
a :Paris,; a veur

_ure el Papa. Bl'.senyor. Benet Volia anar
4- Fojl:f.8$'••• Hi ha reunió de Mgroc:Ie
casori t>er a no donar un disgust a la

11

:tta-•••

-

Par1.••

,

j~

•

l s'anà a Par:ts.

,re

rò de - bon
-.
ora- ElVira
trobà
- . es
. . - . .

resulta;s j a que en

en

-~

tat de bon a "speranf8 ~ l a m..

gut

,de la
ttDWJo

l futur peti t' descone-

va
tre, fet.

p~aeint

en volum m1.nims e

DS, l

bt:>t1~
~

sj

a la notaria CS!lI1nava ;8nlb alrêA
aaue&t món. 1 algun a
a Vi

- Filla, l'~lVira passa d'un

ta t eUa en eatat I

...

•

.... ~

. 1 . . -.

•

i br~fOs" ··~~~~.i~ v!t~-

enyora ElVira fei

pJ.&r el paa maj estu6s de l

~..

l:t~ pa.txo~.a.. ~_ ~ant.
de reioa. ~~ Jl.1 ha
i:K8l" anar al e entem-

da Elvira.
ra qu

mbla que només ho hagi

18
QUan el

seny.or Benet, òegut

ren à b errft·t 1

a.l'~8de!8nit~1Ellt~.~

corbata, i tam1Ít h1 hCU.' eJ.s{1 que ho 'trob.à .car,
ra, en Benet"

tampoc n 'hi ha Pér 8stren'ar barret {) cometa
.1

•

perquè ha -.nbarassat s' 'la dona I

.

;

C81'lyi ~u~~ ~~u mes~ 8~~ s.

Fos coro fos, aquella lletra de
.

.

. termini i.

a.'le8

nyor Benet 1 aooept«1a" ee veu t

pe~

la

.n~~ra

deu d'un. m.st! d'oc~bl'lt, ~~_

pel
,
Elvira,. aY'X'ib

DQU C?i·~tadà

:teu..

una costosa però brillant entrada èn aquest· món. LJ.8vat de la l>a1'tera la qual pas~à la stva, tothoua n ' ••ti~é m()l t. con:tent. ~'.a~~.
lla v1hguda al m6t1. La partera., per~.' ho e8ti~'. ~b ~serv._~.

ue

eUa

havia poSat el co~~

a la cosa de la manera que l i posà

pensant-se tenir un a noia.
- IiJtalagu8nY'8da feina - va dir a la

buêles

No hi he llei
vi eis,

vi~uts

8enyora llevaa<> ra.

rminb1 de oui portarà ~'_8 gr~~èS,

qUI

o caràcte:r

1;1-, _si del pa~ ~ ~.la ma1'!'~.i1i

ulna p!'opopci6 ',9ortal"à de elda progen1toJ-'. ... Normal.mSlt
el fill
surt
.
~

,. surten nois

trets 'Datèrna o mnte
Q

igual~.

sJ.

are i. en determinats casos.,.

'assemblen a l

al pare i noia 19J.lals aue

ro

p~re i. !l~i&8
n.oi~8 se~b1ant

• A vegades, de llen¡k>ls
ii.lu
.. -.. ... - ..... ,-

seut fenomenals :tarlar.doe.808, i d' a;J. ~~BS.,.

eobriñors famosos, poetes genials,
dat8.1nin:tstres de ta

gr$l8' fundadors

&~w

a._J..le~9~18

de german-

o 1"ortèntDsos arregladors de n88808. No

pot p1Vveure de quina fusta sortirà un que acaba de
Remarà.

.

ap'8d~9at~ r- 'han sorti~. fe 8~ ~ ad ors .i'!JD~.r:t.~S,

normals,. i fins i tot

1;\

~..

una

dOnA ~:l.s8ima l i

va

~~~~r~.

p~op~s~ ten~~. ~. : ~

ort!s gnb la. formosul'a mat.ftmal i el cervell del pare,

l'escriptor de Dublin

Ve

eontestlU':

1 si

nt qu

u ftsie 1 el seu C$rvell••• ?

uan

el' acosta 1m

neixemen t, a veure com

19

es troba la Lluna re speote al misteri6s Saturo volt
~

d'una gran pist

arentment

de fò nnu:1.s u, i a veu 19 co

,conj~ V8!lus, _la resplendent estre~la de~ _'!8t~ t .~a ':'.e~, qu.. _

tancpen tard, amb .li1 gegant! Júp1~~r del. gual es diu <:pe, ~~ se

n'hi va ,en fum, cosa a demoetrar quSl algú s'hi hagi acostat m6s
dels que h() .han :f'é t fi ns area.

ra es t.racta

d'un

i.xemtllt

.'

IlOI\IU!i+,

sembla, del fill de la bot1-

guera Elvira i el notari Benet

pc.lsiciona

a8~I'els

<Èla do

,.preocup

quarl t:ingué lloc l'aets. La senyora'

de

Elv~ra

peI'-

què a.lt.ra feina, tenia, i el senyor Benet perqrè . si bé cre~a qu.•

a

m~o~ia

una

dels astres 'tel'lien vida pròpia i 9n,:tM tot.s formaven

a de Nnública federal

astre pels voltants

llot

contra
-

A casa

•
hav

1$alt~ po'gu~a

i t t ot.s Bel'

t,
«JGlLURt:I,

no

iti

que éS nom de

el"9i~.

p~8_ ~~~

qui

influir damunt 1

afeocions

•

••• Els homes de

eMa 8

'hS'1 dit tota

:rei.

Esdiscut1 l.1arg, p~rò el cas el va re s.óldre, .1 P~~_ al. 9~~ un· "
temps se l'ha cregut 1 ha tingut la facultat. d'escollir nom a l'ho-

ra dels batAigs. l
s dirà Pasqu

paar! dictam1nà.z

•

Tots hauriEm volgut un altre nom, tant l'exèrcit del senr~~ Benet.'

com el d'E)

senyora ElVira, però el padri mmava. l el noi es di-

~, Pas9~al.

r. no. se 'n p~r1A

qual anava entrant en joe. Tot

8. Mé~ prC?ble~~s qu~. e~ pet1~,

matrimoni \Tol endeVinar el

Pas-

20

plors del menti't.

,

... Ara vol esmin ar! - deia. el sEm:.vor Benet.

No. Té gana. -dictao1n8va la senyora

... ... ~ vol escol tal'

Elvi~c..

mai ea f

No. Va mo

La senyora Elvi ra no vol que èl nen surti al de'f,

" En canVi, aqu

ta era 1 'tminió, del not ari :'
Aquest rloi va flac

l

Ó' ai

tenim a ciutat! El,ran e ~_ q.ued~ a

enet, ,ja

~

mare, la velia posar a ltàll a i

unanimitat nalgrat

{lIlVa fép.,
t ... ema
di
...
..... -

la dispari to

Fran

~sal

d'!"5 de Pasqualet,
.... ..- - ... hi harn' ~reb6

.xi com a posar

-~

,

neia. Hi h

p

-

.

-

_. -" -'

-

ò, quorum quan el ~o~ CO~~,~. a, tC?~r. a

terra ise li ensenyà a :rel' els primers passos
aguanta.ntr-lopor
...
.
.
......
dessota l'aixella. Pe,ro Ja' no n'hi hagull Quan .PasQua1e't c - "
nyora t.<;lvlra comp~~~~'"

a deeJ.ara:r-se indepenà)nt ceminéllt.
"-;b un llfmJPant bat'ret

enyor'3en

del
.. ft.1

cot> la. qua

ndre

t noi ha d'

~ada

mareaque l' ap1"'Ovaci6

•

bony qUè el

caminar sense barret I

sseguran~ contrae~a bo,?~s. de, ~. _C~~~8

- Aquest barret. E\s un

A

cO.sa 'no

es i'aci, si és int.el.ligent,

110i

~'h1

1lÍirarà

,lt a caure.
i cau sense b

i

es fa un [)ony,

01 drà cernin

11

ai

•

- T'arres, ElVira I

-

~~s

lm ecm ei

bonya del meu fi

que aqusat noi aui el va
• •••
,vira, que sen
JO
.. Hi ha un

,

hagu'-s fet jo.

l pen sa

i1' vaig ser jo•

diferència en

'entan~ren.

,

1'-J.o

11' 1 teniI'-loL

Es t'eu necessari una nOVa iDt~'tVenció' del

1
padr! el qual feu

bona intervenció.

ireu, aquest ,noi a"hi ha d'':loostumar a portar ba.rret. Ja . ~e?

reu el

Da!S

com anirà quan la gent no porti barnit. Ara bé, j o no

vull anar ni a fev.0r de ~'un ni ~ntra l'a1tra~ Si el padrí val
per alguna cosa aquest no! portarà barret dinmllJ, dmecres i di

a'bt.e, in'an1rà sense dimarts, dijous 1 d1vendrao.

- l els diumens-es?
-

M~rre-t el mat! .i sense a la tal"da•••

Llavor,s .no s'hi. podia anar contra el padrí •• ~
Suece! aÚ8 Pasollsle t t'eu unes grans OaigtJ:J.8S als die s

te.va barret. La senyor

lvira clamava

no por-

ce1.

- l at~a què? - èleia mostrant un considerable bony del. noi al senyor
'nèt-. l tot això li ve d'baver-l0
anat a fe:r a Paris.
.
,

... El padri ho ha manat, ElVira. l aquesta bonys li 1:'"&0 - s bS que
1. l pensa que tamblt caurà quan sigui gran i no podem pas De:n:De-

tre que porti barret de cop tota Ja vida•••

PasquaJe t. ja menja.
,lo,.

- A n'aquest noi 11 dmes massa gnjar.
- Ah, doncs s'ho acaba tot.

- QlJ8 pot :t'er

tm8

criatura de me 808 contra una. àona que no na

d'enta1\trar-l1 una cullera canyó avall?
- Si de menuts no els acostunss a menjar quan 86n grans es convsr-

taixen en llepa- fil..,
- Si de petits els at1borres com fas tu, quan són gran s e~ pas
mes hores

li

taula que treballant i tota la 'Vida van de Dna en

xe:t'la ....

Pasqua1etplora de nou 1 ara els plors ee senten de lluny.' Elvira
no podia sofrir que el nen plorés, 1 el plor sO'lia passar
'.

' . '

aLt-,
/'.

l'~af8va " coll i se'l gronxava amb un moviment de va-f-ve w~
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qUal. cosa plavia molt al menut i, quan volia ser gronxat, plorav..

p

net, el nen plora.
e plori, que tind rà bons pulmonc,.
~oneix

Que no l"has tingut tu.
,

,

..

- Ja b

a'bem oui Gl Va tenir,

~.rò

- Alt

bomos s'al9arien i el

pa~seJar1en.

r ql

1 ten ie s ploraner?

'lnts "tu qui l'baA avesat a no plorar passejan't-lo. l si aquest

noi t#esoolta a tu no

i rae •.

Ja em diràs què serà ,si t'escolta a tu.
'Pasqualet. plora com si

,

Elv:tr,

pré
al

i o.l pa

•

.r

cantant òpel"~,. La Sé~Y'~~a

agu

t'liS So

asquale t cella.. La senyora Elvi

a
bro~ol,

Ulla .naTla deiJta el nen

1 just ql'l

1 seny()r Bene t
organitza~

qualet t.oma

dut,

v,

vir

~meR'ar

:,j

de 'Oloro.

t lloï

m

r-

uf'ar

una estentòri

però si jo m'hagués pensat
nocturn

s

al món

nir taaue'lÍte s a1\tccion

plora, t'asseguro t:¡ue no llauri

hagut, de fer-ne ca¡p

·mec!

Banet, si tu no pots ni

diràs el s

fici que

s
t.

!1

S~

unes
'OO!'

donnir, ja

aquest, rttim.

- Però és Que si li d<:ll. per 18 menjadora aquest noi plorant
t'bo farà fer tot.!
Però ,és que no et fan

- sl,

re~,

no em deixen dormir., si

uesta plo],"s?

1 deix.ea "lorar avui potser altres

.....-

dormi r •••

n i ta en 8:}ue sta casa

.rò les nits foren calcade

una de l'altra i Pasqualet va guanyant

la batalla de no plorar ment

'1 02.s8èrl. l eJ bo del cas 6s

que el. noi de dies dormia

lirv,

•

Colo, \.m

.

:ro au

veia tothom a.l

23

.-.-

llit plorava escandalosament :rins que sa O1are l'agafava a coll
.

pa8_sejant-lo ~ i t.omaVll a plorar qum parava de

:f~r-ho.

Allò

Oe."'1-

aionà l'emigrac16 delseI)yol-' Benét de la (:erabra nupeial.
Quan algú demana'ITs a la aen,yora Rlvl:r-a Com anà'~ les coaea. deia:

- .Jo, és com si

'tre coste.t de

~8ada

no :ros. El meu home passa les ni

casa t

l vingu' el temps que
sWdi. l s8,gt'teixen el

pasq'IJ.alet se'l considerà. ep
conf1ict

... Ah,

•

Tots hi hem anat a e atud1 •

.10 penso portar-lo anb els Salem

•

Alto J Elvira! Hi ha al t~s co1.1
l·rO

per anar

tudi.

... AauEtst noi ha d'anar

-

l'HI"

pas com ells·. Jo m'he

ciutat..

A68a~tltat/ i

n'ben sortit molts minis-

tres d81s salesians.
- Ja veus com anem guamits, doncs t A

_:8_ .1 noi no sel'à mini...-

tre, st!rà notsri l
AlD.blt n'han sortit notaris dels salesians!
- l tsnbé n'han sort! t aue no han estatn ni ministres ni notariD.
- N'han sortit regidors •••
'D

lerrouxistes que en tot coll trumfen 1

.. l 'bBDaUèrs •••

.. si,

com el

- Als bancs,

enyor Armilla que no sap ni dividir per' set!
vui, no hi ha ningÚ qu. divideixi. Ho ft6l tot les
•

màquines.
- Les màquines poden dividir' per

set

o per

tn'S,

però les èacrip-

tures les t'sn els notaris, no les màquines •••
De nou us1stim a tU1a acrtuaci6 del padrí P!lSgual.

- De moment, aqU!ltst noi ha d'aprendre de lJllgir.
" llegiJt i d'escriure. Tm notar:! que no sàpig

mal notari!

S Ull
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- Tenlill, com sa~u~ l' Acadèm~ del senyor Ma~abous precisamen't a1.'
J

coata t d' on' viviu., '1 1& senyora Matabous és cli.nt.~ de la bo~•••

l no se

que

S8'O

gir ni

h~i

vailet

sortit de

sense 8aner

J

e n'anirà parlant •••

Eren molte cont

.a

, i ella encatts q~e no _~_s ~C?nà,

v

r

9

ps 'i l i enc81"regu6s una noia

l no
l~e8eo1a qLle

ella, la

aenyC?~

Elvira¡ volg'Uéo e ••

uè f'as anat' 8G,Uést noi amb . . stita plan s de pun-

.

,

~, Acadèmia

soriure. N'hauran _sabut més o menys, però n'h8'1 sabut.

J.

r6-$

c~

A1x

Doie 8,

.. Ja se:ria est,

.8

E~vira 1

es'teseis i1' acord amb mi. Ben mono aue 68 el

nen amb aoueates pun"t:és •• ~
- Si

t.rD '

110

S

puntes del

(lO

del noi, el noi no es mou

deessal

.

o Gabis com JUrar-se el petit Pasaual davant dels pares. Si alg6,

quelles coses que tenen la gent que ea fica on no la
~.

preguntava a qui estimava
.ia. V9'rn811 i no deia

res.

deia 8 l'un s'eneeistava

al pare o

8

demanen~

11

la mare, Pasqual.t. ve-

"El seu petit eerve11 pensava que ai

mID

l'altra. Mai la va con:testar aq,lMsta

gun"ta. La senyora Elvira penSt\va, ja que el noi

n~

havia dit

ne l'estimava més a ella, que estimava més a son marit i. aquest
pftnSA.Và

que el silenci de Paaqualet era :favorable a la mare-.

U1 dia el senyor Matabous va dir al senyor Benet que .1 noi ja llll~ia 1 escrivia eom la majoris dels altres

'or ltataboUB, conv1rldr1e. que l'

a1Utmao.

&nYI

umar 1 a mul-

tiplicar.
li

- 40. L1 ensenyi

'm les quatre r8P;les.
ueste 8 dues nom' 8. Un notari no ha de :ntstar

1 dividir mai •.
-

Com vulgui, senyor Benet. Vostè ma'1a i

el fill és seu•••
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l 9J. temps passava i 1.8 senyora EJ.vira veia qua la noia desitJ
no arribava.
_ Benet, tanta feina hi ha a fer éscriptures?

t' feina no ho pot pas

_

'(k1

no~ri

-

~s

que si dia i nit pense

quan

ro

1e

tersegu~r tot.

SCr:f.ptU19S

ja en! diràs

quarl

la tindrem la no

e:ls oue

poo en

~rfJ(l i!'

niu de

raon~,

00-

ón u.ropi ci ea. l

t.ànci

cir

Pasqualet., 1

ge:rm~

na ra. umifes'tacions 8 favor de pro cura1'"

l

.d

una vegatla :t'a sort.i.r el -cas del senyor
me8t~re

Wl

ns no ,;' ac~bf:i~ mai.. l qu Sl

le

pafl:B amb 1'8ons. Diu aue 11

,tat

l noi 1m

un

nyor ¡3enet '

qual ,8a

Va

passar

de$igpacló de Mussolini com

d$ deu don¡ 8, l'altr,

priII8r ministre que qui e~ quines C()Sft8 pot port~,. .1" alt.ra el

un moviment

l

:yor Primo d

cop d'Estat. del

sigui prou qUi

no

A'

na que

n un racó aenae per

.;..

rriba.

nat el aényor Sanche

ú

'8' acostBl
'.

l

8

, eanel"i

••• en. - el

se-

la cara el. g9ner~ ~guil&ra,

SUcre .... Ara s' 'ha de veu,

de,spr6a e'ha assassinat
República. per quins canins ti
Ib

qu al <:iiu q'

aquestes arribà ql.1e Pasq

,

ra....
... ot feu l'entrada a la Universitat.

ls consella:

col-tar't els profe.ssor

- Fill

erò no t'escoltis les m1-

vf!rei t.à-ri
SS01'19 i escolta"t les lmiver8itàri~a.

- PaSqual, eseolt

soolti

A-ra, no te ls

- Pasqual

,

!"tint di

Pasqual, un volt di

_ua

.~1s dit.:re

universitat.,
mble Et ben 8COtl'PFin:vat

lla

ha :fet m,al mal a

nina1 •••
l auan el noi no

a al devan~ el duel Elvira.-BanAt ti8gu1s.
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- A n' aaue st noi el faràs mal bé.

- Elvira, la que el farà malbé seràs tu. Es que el vols embolicat·
dins tma Cl4>98? Es que vols que no sigui com ela altres? Pensa que

el noi està en l'edat de la petar.reta.

Veuràs, Benet, què entens tu per l'edat de

la

petarreta?

- Doncs l'edat de la petarrets, l'edat d'agradar-li les cose8 que
agraden en aquesta edat.

- Vols dir noies, no?

si.

Que és un d81tabeix molt gros que a l'edat del noi li agra-

din les noies?
-- l quines

noies
vols que li agradin al. meu . noi?
.

- Al teu no ho sé, però al meu m'agradaria que li agrad6ss:1n lea

guapes.
- Ja ho saps que les gl18I?es. s6n .1es peri~lo.s?

- Carai, Elvira, ta ben guapa que ets encara i jo no et veig el
perill per enlloc •••
- Benet, jo no be estat \miver~it.ària•
... Si bi baguéssis passat en lloc d'un t'hagués vist tota ma t'omad

de notaris i h!gUéssis pogut escollir si tan malaman t has triat.
- No és pas

-

de tu ni de mi que parlem ara. Parlem del noi.

l tampoc ens entendrem.

Perquè no ens havem entès mat.

.

- Doncs seguirem no entenent-nos •
l seguiren no entenet-ae. l mentre hi seguiren, vingu' la gu erra

la qual trobà a PasqU&1et en &da1? d'anar-hi.

A l'hora de sopar hi ha discussions.
stà bf, hi ha guerra. l quan hi ha guerra s' hi ha d' sn Sl'. Tu
hi pots anar i .passar-te.

Ub meu fill no es passal

- Si ho prefereixes se'n pot enar directament amb els altres.

<O
~i

-

són, els alt.res?

Els meus.

- Elvira, t'oblides que els al:tnts no són els
Veuràs, Benet, qui 6s que et fa fer gS

nEUS

I

~8eriptures1

- Ara, ningú. Els que, tenen propietats de por que se'ls descobreixi
no
-

en

ffln.

l els teus que te'n fan t'er moltes d'e~eriptures1
s

igual. A cass sempre hem estat notaris

repubI1oa1s~

_ Això m'ho havies d'llever dit sbms de casar-noo.

- També tu m'havies d'haver dit que ereu botigue rs monàrquics.
'.

- Si jo fos republicà 1 pr'ou••.•

Fins ara tots 'rem monàrquics, ara som republicans però podem
tomar a ser monàrquics.
- Jo et deia que si fos republicà i prou•• ,.però és que s6(%. republi-

cà t'edera1, que és ser

lm

republicà diferent dels

a~treo.

president de la HBpúbli~a Ju:lvia e 8tat monar~ioI
¡¡ president de la Rep6bi1ea no "s president d'Una República Fade:ra11
Jll meu f i l l no enim contra els meus I
l el

m8U

:fill no 51irà contra els meusl

Despr6s' de temps' de no haver-se pronunciat per

arran~ ar

dispar1ta:li'

de criteris, es torna a escoltar una intervenció del padri Pasqual.
- Tots teniu

raó~

Aque.8t noi

n~

pot pas anar, a fer baixes entr

els partidaris diElv1ra ni anar-ne a rer entre els partidaris d

Benet.. QUe no en ~ac1 a ~ap ~àndo~ de b~~~.
_ Si en lloc de voler fer-li aprendre de notari, a:¡ue8t no~ hagués

estat m8'ly8 ara faria materiai da guerra i no hauria d' S'lar al
front.

·

- Tens raó, Elvira, però has de pen sar, si penses

be,

que aquest

material de gue:M-8 es fa per 8 fer.... 10 se"ir contra els del teu

28

çostat.

.

- Es igual ~ el que jo vull és que el
No

vu~l

~

no~ag1

8

la

que me'l mat:f.n que , . una ·cosa que ••' fa

en

guer~~,.yaJ a•.
la majoria de

gt.Brres. Matar gent•••
- Si em deiXeu dir" quan. he dit. aue 'no ané·s

'8

fer teixes a

CaP

COR-

t volia dir que no hi sn'a a la guerra, que s'arn agut I
..e el fill d'un notari federal
Af,s:!;: si"
~ Aq~st

que

8

,8'

snagu1!?

'·amatnt:f. I

noi complirà srDb 18 e,eva obligació.

- l quina •• la seva obJ.igsc!ó? Anar contra la gent

de

seny. ex>n-

tra la gent de pH? Si aq1».s1! ,!l0i compleix el que tu creus epe es
la seva ooli$l8cló, Jo

110

sort! r§ nt&s deIa boti

- Si va contra el meua ~l que e8 tancarà a la notaria

- Benet.,

E1vi~ ••• no

sere

j~~ ..

es tracta d' amagar-vos vosaltres•••es tr.ac"ta

de què .s'amagui el noi. l jo si què s'ha amagat molta 28nt.
VeUJ'às; Pasqual"

,

quilla mena de gent és la que s'ha amagat?
'.

La partidaris de no 8,QJí:f'ar-8e le8 coses

Alto I QUi és que s'ha agafat les

00988

8

la

vl!Ü~nta.

a la valenta aci? ÇUi

éa que lm oomen<;at1 Qui és que e'ba als:at~ snb. canoDs, contra ~~
règim legal? DespÑs., si aqu8Bt noi a'amaga 1 guanyen e18 federals,

quina cara voleu que surti de l' anaRetalJ.?
··I 8.1 guanyen els altnt81

,

El(fl sJ. tres n0"1P0gen guanYar I
Q.1i ho pr! varà, tu fent e8cr1ptu~·a?

'gons a qui lelt hi. puc _fer d~ t'ranc.

- Si ens ho aP.l1f'e-m a1x! jo a segons qUii tamb6 li puc venà

franc.
- lA <J1e hi perdrà seràs tu que alguna cosa et - .costen
... lea coses
que V,C1S e Ja botiga••,. En canvi. a mi, l,es escr1pttn"ea l'lo em QOS'n

N~.
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.smb això en Benet té raó., .Elvira.

- V,

j'o ,en 'tinc/tampoc me la dóna aU la raó.
_ Ho veus, pasqu8l.?Ja has fe,t 1>& de

que~ar-te

.\
solter.

Pri~erJ

"t'has

talviat que la dona et retopi 1. d.e, re~p81'-1A tu~ .i segon que
no 'tens cap fill que t'h~1.d'anar e. la gUerra i no hi hagi. acoro
quin (to8tat ha <1' an er.
~8

-

que sl la guerra to

n'tora un pais; t'or~~t~,: Jo no hauria. l>as

11•••Mireu que matar-nos noealtiïes anb

proposat ,aiXÒ de l'
nosaltt'es!
ira~

.Pasqual, abanQ d'1nventar-se les t'rontereSt quan la,gSl-t

de cas,a oomen48va a fer
ant> nosalt'

8scriptura8 tanb6 ens hi matavem nosal"c:;r

•

_ pem ara les ooses, han canviat. Si et bats amb

tul

que

IlO

parli

igual que tu'em fa l'e:rec:te.(!ue ~'hi bats, més a SU.i:'':'·i••

_ Pasque.l que 'ara tamb' ens hi batem ootb gent que no parla com noaltres!
,..

~s

igual, el meu fill

'amagarà!

- O no s'amagarir
La

senyora Elvira agafà Pasq~a1et ne r les 8eV~Ch
I

Pasqual, ja ho saps que a llegades el pare no s'ha de creure?
_ Mare, el pare taut»6 em diu qu e a vegad ea no s' ha de creu 18 a la

mare.
_ Doncs creu al padr:l. el qual sempre t'ha donat bons consella •
•

Amaga't.
_ "@s que el pare diu .Cl';JB tot plegat ésquestió de vuit dies, i
gar-se per vuit die ••••
Tu creu al. padri, Pasqual.

_ Es que jo ja no sé a <pi creure. la veritat.

- El l'adri és neutral.
_ peró tu bé vas a favor del l'adri i contra el pare •••
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- Jo contra el teu pare hi he anet sempre.
- Però •••

- 0, si voJ.s, el teu pa1'8 ha anat sempre contra meu. Veuràs, a tu

t ve molt b6 d'anar a la guerra?
- 1i'!1 pare diu que uns militars s'hm sollevatcqntra_la república
i que eiJcÒ els republicans no ho poden permetnt.

- ("ira" pasqual, a

08S8

nostra sempre han

~nat

els reis. QUan fa

que hi ha república? Tu tenies molt~ pocs ~ys q~

Va

'W)n1r la

república. l has de peDS~ que a ~~a nost~a ,lE!s repúbliques no
han durat. mai massa••• I aques~ d'ara taJllPOC durarà •• "Hi ha m6e

l que pas Que la vol.

gent que no la
- Però .1 pare

é'~ republ~eà.

l :federall

- Però jo ,no en sóc. l no n"8, la ,mt:\jor1a d~ l~ gent del c~~e~9 1
,

,

de la indú.stria. Qlan't8 'banquem coneixes t~ q~e siguin repu:t>li-

cans malgrat diguin que ho .ón perquè 18 99nt porti quartes al
bancs? QUants botiggu.r«a del nostre ran coneixes tu que siguin
_.

,

\...

•

"'R

.

"

_

...

"

_

republieans? l tampoc n'és la gent que ve a

...

c~mp'rar

a. casa, sobre-

tot els <:pe <:omp1'8n coses de preu••• II els ind'88t.riale, els fi' "
inctustr1als" et penses

86n repUbliCB'l8? En ser51 potser d'

què

carregats avall ••• l quanta capellans coneixes tu que

aigu~n r~l?U~

b11cS1Sf A lea eagl'.iea en temps de procèsson S séIDp're s'ha tocat

la Marxa Reial. No et a!u "& tot això?
Es que el p4:,re diu qu

Ja majoria 4el pais n'its de republicana.

La gent de 19s f'àbriqu

la c.la~~ mitJ a,

tramviaires, 'tots els que

V81

ci ban

at sempre lea

a

ls p 8Seado ra,

l

jOnla1....

~1a8se8

altes i se~iran. 1Il~an~. El

teu Pare pot saber de fer 9scrip:turea, a1'xò,n,o, li. nego pas, però

quan ton pare diu que har, de manar els
- Oh, no ho diu pas

~ue ~

de lIÍ8I1er

tr~iari.D•••

p:re~isamen~ ~le

:

'tramviaires • • ,
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- Es igual, al dir que ~ han de manar el~ CIue. ara. m~en, ~.J.~ qu
són més, vol dir que hm de mana,r els manobres, els
taxistes, els que van el galliner quan

Val

camàlic~,

al teatre, els

els

~ue,~i

ren la xàvega" els que no paguen contribucions i .els que no van a
missa. Tu creus que el teu pare pensa 1É al pensar això?
- Però és que no manen pas:., mare, aquesta gent.
,- ,Però ho faran d'aqu! a quatre dies. l per això la gent de tropa
s'ha tirat al carrer.
s que la gent de tropa d'ac! tamb' té les idees del pare.Ho h
demostrat.
- No tota la tropa era dels del teu, pare. l la
que no n'era s'ha
,
rendit q~ ha vi~t que els d~l teu pare eren 1MS •..I rendir-se. no
vol pas dir passar-se. Tu

sa~

les veF,8des que e.s. ~ bav... de ren-

dir el General Prim i no va parar fins que
pais'l

Va

p0:t:tar un rai

Després, Pasqual, tots els taus SIdes de casa bona, i tu

ets de ca sa bona, on s6n 1
~

"

- Oh, aque ets ja :t;a temps oue són fo 1'8 •••
-

La majoria, els que no s'han amagat són amb els altres, amb els

meus, amb la gent de carrera cara.
que j o no puc pas anar contra el

pa~'V.

- Jo no vull pas que vagis a batre' t contra els del teu pare. No
li vull donar un disgust massa fort. Fins ara els disgustos CIue
mutuament ens he.vem'dona:t hm estat disgustos que no maten, saps?
Jo no puc estar d'acord amb
timo. No ens avenim però

16S

coses del teu pare, però me l'es-

ens eetimem.. La prova és que portem mes

de vint anys tAnint raons i si Déu vol en
vagis a tirar
soonsellA

~l

tr~ts

ee~irem

tenint. No hi·

cont.ra la gent del. teu pare. Amàga't, tal com

padrí •••

anDe l'aga:rà pel

a<iU

courpte el senyor Benet a Pasqual, també.
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-

teva mare et deu haver fet un sermó, no?

Ja sé que

s1 •••
què?
- . . . lla diu que manaran els tramViaires ••'.
n'hi has sentides endevina}" -'tairea a la

va mare?

- Veuràs. ••

.. A la teva mare la van fer monàrquioa i tots aque ata anys de República n'ha seguit essent. Per ella és com s1 República no tinguéssim~.

No,

~ii

l això tampoc està bé Pasqual, les coses on siguin.
clar que no està

'!Jé.

- Ella és \.ma gran botiguera. D'això no n'hi ha d'ensenyar ningú.
Ara, 8qlte~a :ral~lera monà'!'"Quiea no l'havi~ d'h8ve r portada a dir
a la 8-enyora Ma8mi~ue1, la dona del rAgidor f'.ederal,. que no ten~a
cortines vermelJMs quan en tenia la casa plena/

r quan

la . senyor

Masmiquel les hi va demSlar grogues, segui dient. que s'havien aca-

bat, i també va dir que s 'havien acabat
dor :federal les hi va de

al' de

q~ la ~~nyora

del reg1-

color morat ••• Espéra't, ~sp~ra~tI

Is·apa què va dir a la. parròquia de oarques que tenia a la

bo~ga?

ja l'havia Vista venir a la seuyora Masm1quel i que allò qu

volia era tenir bandel'88 rlJ'Public
t sembla?

Una botiguera

havia d'haver venúies!
A

de la casal

,è

de vendre a tothom. Lea hi podia fer

pagar més cares ~s cort.1ne

-

al

la senyors. Masmique1, però les hi
fan escriptU!'es a tothom •••

tothom

- A tothom. Jo no vull dir Que alguna vegsda quan h9 sabut
- qui em venia a. fer escripturar no hagi t1~et una mica per baix,

o . una. mi ca per

a~t

segons de qui e.s tractava ••• En fi deixem en pau

la fo.nna de vendre, 1 la de fet' escriptures. ~ has decidit des-

prés del semó de la teva mare?

<'\

- Jo creo que no podam donar un disguSt a

mare •••

l el podem donar al pare?

-. Tampoc.
No ho enten c, Pasqual •••

o, durant

~ys,

creia a

no ne

a aui havia de creure. Si

but

bava retop 'teu. :!. si

er

rendre una decisió

dones, dei:xeu-

mi Que

toca •••

j

........ ~ __1 intentà quedar bé amb P.:.¡N i mant.

I, amb la que stió gue

igue a

mare que s'amagaria, sense fixar d

s'amagl\Y'1a vuit diea i prou. !Jo

..

, i a son

u

ro.

11

da ningu satisfet del tot,

1 noi pregués

de oomú acord

decisió. La senyora .

qup el noi s'amagaria fins, acabada la guerra, i eJ.

Elvira'

senyor Pasqual es pensà que si bé la cos
li vindria d'una
jot' a sa

a tu el; retop e

setmS'l[~

9téa una

'RI padri s J en car

que

~ica

odía durar poc tampoc

noi per a no donar un disgust
am8n'8t.

,à de trober l' amaPntall idoni ~

sa

rente de La Se1ve, els quals tenien un mas de molt mal
havia escollit aquell

a

m~-

r que la gent del m

lIDS

pa-

r. Ell

ix rebrien el
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seu fillol amb els br890s oberta ~a que ~ren ~sovers. d'uns

pro-

pietaris emparentats amb la senyora Elvira. Aque ats prop~etari0'
si b6 eren uns pronia
màne

,1

,

'is que passaven molt sovint comptes i d
c~

que no tindrien

noi al mas. Però el padri

quan el masover no l i

inconvenient en tenir el

restà decebut en bona maner

P88q

1

qu

u

pensava.

....

~.~:!.r.

,

ho

en car

c

,

o

• A mi

amagat del senyo:

ública, amb republi
l'es

s e

,

etes, p

o•• •no sa c

011, però

el senyor
dir-ho ••• hi

ha compromisos •• '.
- Padr.l.,

-nos-en. Heu fet el qu

-

-n~s-en,

Veur'

bavi""

-

, sobretot

l encara ho

com us ho di

- r et ve d'un

s-en ••• A
8

voaaltr

~4.ua.&.,

. • •• Ja. n'hi
m4s?

u pOroJt •••

•

n~eaue8ta

i

mb1av

'
,
encara h o es....
pero,

un d' Sf.rl8R'at t

c

semore se'ns
vostra!

Pasqual,
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seu

fillo~

e~s

amb

E~vira.

pietaris emparentats amb la senyora

Its, segur
,

.- .

~

'. ~:.!/.

,

Cara-'
"'"
o"tàris., coai

~

rebuda q

u

,

po

.

ra durar

,

lvi

1 :fi.lI d

,

os •••
1,

enyor Benet 1
,
ro •••

d'un cop,
Total

s tract

dels

('.ona e

pensava.

11

abilitat ....

qual, 'a molta

-

1,

restà decebut en bona maner

dr1 Pasq

quan el masover no 11

Veureu,

Aquests propietaris,

que no tindrien cap inconvenient en tenir el

noi al mas. Però el

.-'.

pro-

'is que passaven molt soVint comptes i d

en uns pronïe

si b6

~sovers. d'uns

bra90s oberta ja que eren

dies

nyor,

11veat

lvire. H5Jl estat al m

.

1 n

oc •••Jo es't.aV8 semr, segurissim,

l'i diu qu
j~qu

l re-

brieu ~.

esaual,

no

t

, ,-,uaIs.vol p
,

s'taris com un miniatre,
,
o ho saba sp
s illor
- ;'"\ilv;:¡st
US ••

ro
Ui

t

mi en
ho sóc~ encara

enóar

os a casa hi

u en quin temps estem ara,
a ciutat?

~ I~T1Jl

eop !!l'ha dit que Vós ereu dels

•

no

ULL

.l.tl

ho

~ñrLa ~m~Obt del senyor Endoll, pe~ò

r.snública, amb republi cans
l'&S1JEI etes,

eOQl

el senyor

p_ò .•• no sé com dir-ho ••• hi

,mpromisos ••••

- Padr.&.,

-noa-en.

ur'

l en

u fet el que heu pOrolt •••

-nes-~n,

havi,'"

-

l

it

l en

ha

nt

, sobretot
ho és, Pasqual,

com us ho di

.••• Ja n'hi

- r et ve d'lm m4s1

n'aou9sta e
• Si

ra ho

mblav
,

• ••pero,

nim un d' ar.r¡agat !

semore se'ns

vostra I
Pasqual,
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1~

ovarè que m'entengueu. A mi,

se'm

Pl:U:l5è:J

e

tes àe

t~~.,

de

embrar,. de collir, de ~a llet, dels vedells, de~~ encians •.•• però·

, s el meu ofici i jo respones de tot. Dit entre nòs, el senyor
ien els amos o els seu

'ar, saDeu?

1 en

doll és d

parents al ma.s, dones com que de pollastres sempre n'hem anat mèa
a questió de tallar un parell de colls més o

ot

avi.at

ls que

Pel"ò amagar gent a oasa no é.,.·

lta, m'enteneu?

:r~s S'in

deaollar pol~stres

8

gust ••• No em mireu aixi,

Pasqual,

El eenvo~ notari deu ser federal er.1cara, no?

Jo no hi

amb això" :oerò tinc entès cpe quan un és t'e-

dera1

-

~~

dir mai méo....

110

deral. l ho serà

ela,..

'aqui plo
-

la criaturg,
ntra vós.

')le 'hi

,

90'u.lU,I."W.

d~18

federals?

OQbau, com sé jo, qua el .senyor Benet és un notari

doll no

1, també deveu saber,. com sé jo, que els a8nvo:r
n són. olle són
ators

8

~nt

de capellà a la.

fami~:f.a

i oue soVint tenen

taula. Mai a n' aquee:t mas,oe' la .Fe9ta dels Masos ~.'ha·"

vist quan han vingut &l~ eenyora Encloll, la taula sense algun múi un senyor rector ••• A VeUN si m'eneu fln"t..enent, Pasqual. ~ • l

ie

ls amos tenen un noi si fa no fa de la ma tatxa edat. Que el teu

fiLlol.· ••M"

1ico o no

tw!'

11co?

•

teniu e.í.

- !.Jo em direu, Silvestre,

jo ew pensava
ten!

1 noi

que el seu

'ha

l'altre

i

011

~nsant

xà

un dit

grO

.gI'OA

au

al mas! Si

preocupat .faia temps d

•

- Jo tenia un amic hf\+,iguer que tot. despatxant es
ab:tlla al dit

AmAVJlI

Vel

veure un

del peu.. Volgué acabar àe pesar la lliura de

1m
un

ra

la. :reina que tot, i l'abella li dei'!!"

ló. Don

1

1eida t'eina,. feu
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descuidar al senyor Endoll que hi havia una guerra ••• Es el què" ~ll
em deia quan em va portar el noi.~.ltJo, ~b la :feina, m'he descui-

l'enrolin anb això que en diuen l'EJcèr-

en cap manera wll que

i

arter el noi on el tenia da port.ar,·

i d

dat que"

oit Popular ••• " Com voleu, Pasqual que .faci
tes, amb el

del senyo!: Jindo11, home de

ama~r

~ill d~l

junta el :fiU
senyor notari,

~J

republicà federal?

- Es que jo puJ%'ir al. B9llYDr notari qu-;;'¡li baveu volgut ama@'r el

noil Si són vuit dies, Silvestre, vuit dies!

'ero

cem dimoni.:••

- i"em t,..ebellar el
-

c~,

Silvestre!

..

~e~10 trebal~r,

:ro •••

- El mas és molt gran, Silvestre ••••

- si,

de

Fm

si aue ho

.' .'.

un costat d

- lli es p

i l'al.

l'al tre costat.

Ee Dot nrovar.
-

~...1'!'8U,

Pasqual, provem-no, però preveig maldecaps, no

8&

per

Q.!-lÀ!

La. solució fou

t.1r-8

bona

So

s 'C1els

dolls hi bavi.s

cada cC'stat da ma.S. Per mor de visites

emaP-nt de cada color
t.ra-oti ci als ,

1uc1.ó. Al

caélaac'.JIl d'ambdós amagats se'l prohibí de deixar

l'amallatall. J tot hagués anat bé ja que s 'hi havia planej at, i

en

e~

pl.ant.e.1ament hi havia una clàusula aue vetava les visi tes

,.ia l'enca.rreRl:\.t d6 portar de tant en tant
notie.f.es de l'estat dels dos amagats a llu~s families. Però els
que planejaren la ,coea

8' oblid~~en

que al món hi ha dCllu. l

tant

la senyora li1ndoll corn 1Ei sényo:ra Collf.ort trencaren el pacte. La
prime:ro3. volent veure si el noi estava prou amagtit i si
t~va

com

coI'r~sponia,

S8' 1

trac-

i la segona pe!' a cerciorar... se que el padrí
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Pasqual havia eomplert. la paraula donada ~ _ja que la senyora ElVfra
d'un rlota~i f'ederal no se 'n fiava. mai prou. La primer: a, d'arribar
l mas fou la senyora notària.

1 us devé portar el noi, no?

- En Pas

-si...
- Aquest sl no m'afÇ"sda gaire, Silvestre. Us el va portar o no us
e 1 Va portar.

- s1,

ens el va portar.

- l l"mv&u amalnlt, si o no?
stim.ti tranquil. la, senyora Elvira. Està ben amamat.

senyora En-

Se sent una tartana que s'ature al defora. En baixa

doll.
- Bon dia a tothom. Ja sé que faig mal fe't, però Vine a veure el

nol.••• Ah,' ets tu, Elvira? Que vol menjar

~11astre

el teu marit

si, vol nsnjar pollastre. De tant an tant, encara que siguem noalg~.l poll~stnl.

taris :federals, mengem
Ara a mi

m'~

escapat dir Que venia a veure el noi ••• Venia

veure si era ae! per casualitat ••• com que 11 plau molt anar a estirar los cames. he dit, vols-t'hi jugar que s'haurà arribat t'in
l nostre mas •••
e81~t

Però cué no ha

mobilitzat el teu noi,

MArCà?

- Oh, també en deu hawr e'stat el teu..... Són de 1,
El masover Si1ve et

ment entra la tercera do
stat dels seus

,

noia del

quel.l ma-

Espe:r:tanceta J en l'

Claudi

asqUal.?

Silvestr~.

ra Dla! - diu

pare.';'

&,

•

(1ino~. any~.

- A qui porto pl"itn9r el dinar avui, a

dues done

t el e

s grata renetida

t.

i

8

miren. Esnerance-ta es mira a n'elles i

tothom durant uns moments.

son
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ix! •.• uix:! tG'mbé l' baveu t'et
,

vostre ••• ! a

SJ

cas~ •••

'

ro no eTa federal en Dene t 1
s, federal. La que no enscíc sóc joI

-

I~:speréancete.

a vegaoes la millor oos

ue es pot fer és no dir

res.
i no vind ri a nirJgU

- Jo qUQ sabia, pere .... A mi se'm va dir
, o.

'ls al

mas!

rò ban

vin~t

elles, ja ho veus 1
11à

•ls teniu tots do

••• l com que

tenim un a cad

- No

,

t~

•••

i

l.

:r això la noia presnmtavi

merda

1 din

vostès un-

hagin viat <?\1e e ls ten 1m b

r.

t

saben?

ia

i méa segurs. Cade vegoada que hi

dones p:ro

v·

de l'

;rencat

1J

tr~guiD

l'altre i ac!
~0'1,Q8

coses, aquest

visites i fer-la

aquell dia,

V

prohi'bi.ci'

n tot oas

que

das-

ibdues volr-ueren veure el nol

r 'tal de ccntrow.r si l'amsB.'8t

bon tracte que l' ~M!:>,aa
r

pai

:ren

aasegurant..se oue no la 8

cu

gats,

~UI

a' escorcollaria!

primer

u

qui 't?cava pr:ifa dE!;t }>a:r.oer

Ara, jo

oden seguir els d "un costat o

tariem

1"ac-

s v

'''''1 tri. l tot

loui tenia el mateix

1

U~L·xar

recomana-

:

- .... i, oobretot, ffisperane

, cuida-Me'l bé, sents, bufona?

o és just pel bon curs d'una

narració

avan~ar

però s'ha de dir, .ja que primer és_ la veritat,

ead9wn1ments,

9U6.

Espereanceta

,

t'os oue més d'~ cop havia sentit a son pB':8 d~r m~ de l'amo,

t'os degut a cosea que encara

~ai ~'ha.n

saQut exp1ica.r ben

l?',

el

cas és qu.e quan sortia de la cambra de Pasqual en sortia. _8C?'!l:t'~~nt
i ar.ïb ela ulla, t.ots dos, 'Plena de claror. A Claudi el tractav
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bé i preu. A PE\sq~l el tra.ctava ,?é i mes.
_ SilW}gt.re, la noia ceria vegada triga més a torr..ar de portar can-

als noio.
- Ja seps qu~ van dir

t la senyora Mercè com la s~nY'<?~a Elvira,
sovers havem de orauré. J

cuidés bé els nois. l els

ue e

s.

- rti., és clar $ fa molt t

Fins ara cap dels dos sa-

s qu

ho ban :rotut tot

.via l' al tJ'~.

'bla qae hi

r

.'. ja

t..,'ho difre ,;0 ••• l 8<1Uestes est.ad~s de la noia, no ho sé, les trobo

11a\~lle~.
s'ton

ir oue s'està m'

- Però que vol

lm

8m~atall

que a

l'altre1

... No ho sé, no ho sb ••• però jo dirí.a que fa m'a estarIes

, ar.a-

1 del :fill dal senyor notari •••

done a sempre penseu malament.
_ Ponss mal 1. np

el

~,.raràs ••• Mi T'El ,

que jo .ia estic ner a 1)orter-los

jo. So~ot &1 sopar, ,ja veus!

menjA!'

onorina, potser no te' 1 voldran el mt.:'llja.r ai els el porte 8 tu.
'eurà8.

1;\,

~uè

ls el portii

jar o qUi
-

r:,ir~,

•••

.

El

et pensas,

~ue a~uests d~g bu~ssota ~ole~ ~1

Esperanceta.?

n'Y"O'rE'-l1\1 •••

deia,

01

- "¡t'ban dit que avui n

gana.

l'anceta, Honorin

- Res, res, que torni a
Han passat e ls vuit, di

tentament de ls

- Deurà v
-

O

not

critA

l nota!,i Bane t i, a gran con-

nyorA J'lavira, Pasqual no cliu ni niu.

..
' p
ir dema•••
o d
ema

sat - diu e

'nyor Benet.
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...

-

'tu!

\

ots pas sn

- No

al mas a Gber-bo. Ja

cap de nosaltres. No val comoromet
s clar, no sn t'aaud!

i

aps qu

n

hi

p~dem

anar

ls masoVers.

pr

n'tar-te

IU

sp8tlu~-

rf.e s t.'Ot.
nSf)

net, j

dL,

'6. SG71

sa dir ....

eT' ce,..t .. l'altrte dia 'V8iF-! t.roh9r l'Endoll.
e~

:Em

ya preguntar si

noi navia fmrmt. Li vaip: dir que aí, a:nb la, 11e_va, com el teu,

li vai.fI di"', f=lupoao, no?

is mirant

fa

s::L .. ·.'Però~

110

ho aé, va dir els dos

terre. Ja ho deus saber que l''E:nóoll és l'ano del

on ha.q fet

mas

::n.,

arJ1f\Pli!'

.. Alm9nya ho den dir

el noi, no

U1Ja

<'le les escriptures que vas t'er!

.. Ja seria un bon amagatall el mas d'En Silvestre, ja ••• Ara, que el
. , que ha
r.oi :FZldoll
-9t .j deu ser
.b els teus.
"

, tu'

011

é

11. Pots

no hi 9S amb els, nIeus!

de la eenyorn Elvira tingué

prflo~pat

al notari
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els serveis anaren a càrrec d'Honorina, passaren el dia dejunant
per tal que la noia tornés a actuar, oom eix! ho
feu a instàncies
.
qu~

de Silvestre el qual pensà

si Honorina seguis servint

aLS

amagats i aquests oontinuéssin els de,jun1s, si les dues mares
fessin a¡gllna no
¡belós

~agats

visita els trobarien molt desmillorats.

venien de branques oposades.. El sanyor

drete n ~r he:r-ència, doni;\va par ent,èA qu

doll, home

1 seu fill era, en

teix parer. Pensava bé e2 pare hndolJ. al pensar

tot, del seu

com pensa

a qu

enyo"'s

l d'uns' pa.res així.

8

~lareè

també ven ia de branque s dreta s.

just que en sortia un fill que la mà esque-

rra no l' hamlés t'eta 8PV1,..

5.

re s. H;l senyor Endoll,

,.. &

més,

creia que els n'1als del pala ven~_en d'haver-s'bi. proclamat ~e.s repúbliques..

Per a1.t:t"8 part, el

seny:?r

Bene~

havia intentat dir s'

on fill i a -totho'u que se li posava a tret, .que els mals. del pais

.

venien de no bave:r donat
,r~n

des bàndol

mé~ ID8l'gé

a les repúbliques implantades.

n de l"lini ta , sense trampa, i. e staven

se~rs

que

llurs :fills no podi.en t{tnir altres idees que les que tenien ells.

/:1 noi :R:ndollera pare
bé ven.ia d

e..

~

t, millor dit,

rel,

re i mare.

de ma

veni~

(jua

squal, si

puj!lda mi-

fOll

rant només les revlste s que portaven reis i princeps banyant-se a

Conxa, presiàint taules àe
braus, le. qual pena av,

ua

l.e s l1e~1a.

Creu Roja i

'acord amb

aque~le.8

De tota manerG Pasoua.l

posar-se un

rranjar :fent
a

erite~pi

'~1-a

ductiblement de la
Allà hi

noia.

r

:f~derale.iava,

:federal ••• Els dos

de llurs pare e , creence

~o8ades,

.t'a en les

mi

1'-8e

en vsr:ttat e9 pot dir que no e

a les

amb

pl~~s

ravist.es i la .'l9nt

potser la

/

t

11ot~s

i per

cos~ e~. p~d!ia

ama~at8

parò

podien tenir·

~n penssv~n

vi~i tas

.s e

t~ ~'

irre-

d'Esperanceta.

limants de la

pas flecessarï. estar am

t

2

l mas

canpte del Perú que portava al

dona7'-

Silvestre per

damunt l

r.

El nei Endoll

a Queix,

si'tes
,

....ñ 1

costat.
dos di

:t

)"-

ca

dia

la seva e stada al

guel"rn quin ob

la

Vftl"sari P

inc

s QUe

'.....tl.

sit, vam

tl:',

e

i

d

s,

't,

e bell antuvi

damtmt di. ta •••

ir

rf>'

vuit dies

al

l.!"aren

Ei

•

a1mí em podria s

ibs1"i.a al

~s

1'i

11, almen

f'~deral

dels

tornat.

.• ! lfi. hb E5ent q~e vigila

aabéssin Qua el :fill d;

tu e
~

,r

,tnl

notari Ben

• • • Quest. n

'lIro hi anéssís

ot

nemia-r~ts, ba~el1a-

ntaòa~

tadi.s al revés de

domicili

(jCU

bus~

,.stes, oponent!'.,. coçet1dors, con-

en la aual els dos bàndol

no

de f"er

del mas dels Endolls, daixatl.t
,
rde, que no h o pal.~
i .es, CU u..1'la ~lli

i €s mogueren en

~i

nen

a'~n

tibles,

contrinemlts, contraria

com ?que s'te s. La
qu

s

que no n'

ua

,

t,roversanta, hOA+,j ls, diseu+.. :!:do!"

batal

s veura,

ralment qón

contrapuntats

cose,~

oc una petita

les solen g\1anyer els que en

Cml('\nR

t i,

raOl~, incordiable~,

i

l al mas dels

,

, a diEtguBt, com

en. Lea batal

dis~os,

t

• anceta. De moment, com l'altra, la

guanyaven els :rade

-ntre 19J1efl'lic

eStat per
6.

fronts, tingu'

1<}}dolls,r.JOlt apart

ca

més bonic

V6,

l i JlliIvi2

tE"Y1'f. ,

(1

_. que s' havia d

és o tir

de

fill àel not,ari. Ia.quest, amb Esperanceta,

ona nouo, uns manil noua que t

vegnd

alc

oia, ja e'h.":} viat, havia fet a.:i6u

Tll

dese

tonea al seu

tenir la noia més

.....t

l'al.t:

vi-

i entenia que -¡¿en!a

11 e!'a el :fill de l'

•

ro

i:JP.s de les per ell cur

s'hi

per

amagat t
u propò-
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a!'xar •••

l noi e et ava decidit
Pot~Ar

-

sense dir res, si tan decidit estava a

ho ha fe

marxat podia haver :fet quatre rat-

é ••• Si

- l'To ho sé, no ho

mal~ar.

les.
ndavant. Ja saps com van els co-

ho :f'aci m'

....,,·tS!E' ho ha :fet

-

l'reus, com tot!

-

Com tot,

que

-

CON

tot .... Un so11evsMPnt de tmpa, és un aollevament

que s''h1ln d'ana" arreiUanl....

po~ cosP~

Ü de~Arreglant

l

lvira, no correncis!
'~ts

-

via de manar.

Ar~

ea

0l/;\118 deA

'2U

del

~egons

Carl'E1r ..

aeosturno.d.~

'Ot del carrer si eate.vp

-

~8.,

tu qui be ct'T¡Wl}n9at. F:i.T!rt

tu, es
~ _ cern

mana~a

d'on s'ha-

v() lI:' que mani

a creure?

t la guerra •.•

hÈogim

si la perdeu?

,u,

- <3eria la coea

'~r!'a.

l'O aq'L"est

no la podem

perdre.•
•

llana. l de quin

- Lea guerres $smpre lea hb.n 'fetes gtla11yar els e
costat són?

costat són els capellans, eh
-;n.vira, que jo

f~mb

m'hi he

els e

a.

- Però els teus .gls han tret le.
óel ten costat!
1vil"a,

.,

.

ua .1C se que

tu etH de les que hi v

'hi h

u

A

iI

fiCi~""

veure, on són e

iu

capel~ans

d' 8m"".gat, i

mi.s

sé que'

i no t'he dit mai res. Sóc liberal jo, 1i-

al. i :federal.
- l els èel
La culpa d

nonada f:' con t,,,,

'?
""'r-A'r, qna, srm

vos t'ra, de ls

què
1

ven en actiu i co'braVEtH,

•

Ab~I11A fJ~:t ~h

qU'9

s' nan

1ms

t~t

o, però cobraven.

T~

e

ca-

~at

st.a-

11à com cal

44

no en necessita de quartos.

è et penses, que viuen dels

aire~

del cel?

- Si ella no hi viuen, Elvira, ja em diràs qui son els que hi viuenl
- No ens entenem, Benet.
- No ens havem ent&s mai, Elvira ••• l d'una cosa ens n'havem anat
l'altra. Jo havia

- n

noi :ra molt

comen~at
santam~mt

dient que el noi feia tard ...
da fer el que 1'a.

- Que ho saps tu, el que fa 1 l si ho sStfs tu/també ho sabré jo.
- Pas anant al mas', Benet, par' anant al mas I

l el senyor

'net comen9a a pensar per què l'Elvira li ha repetit·

tantes vegades que no vagi al mas. Segur que ells.

h~.

ha anat I ,_p~n

sa el notari. l vol aclarir colls. Anirà. al mas p:r:'oé'rant no a198r
sospites. Hi anirà de nita, que els que vigilen solen dormir. No
haver-hi pensat abans •••
Pren el tren fins el territori més e. la vora del m.ss.

Ea~ra

que

es faci fosc a l'estació. Veu passar una pila de trens. Un d'ells
passa carregp.'t ete 'tropa.
complir la se

'~,..8

obligació.

un t!"en ple de gent jove que anaVa

El govern legal havia demanat lleves

i s'bavia de creure. El tren s'atura uns moments i unes noies donen
rams de t'lars als que marxen. Una d'elles reparteix besades a tort
i a dret.
- Ja tl1mbé vaig a la guerra I A mi I

Amil -

diuen molts a la vegad

La naia no té temps de besar-los a .tots i ho fa amb les dues mans
viva••• El senyor
a la boca plorant a llàgrima
.
.

Ben~t

pensa que Pas-·

qual podr!.a ser un dels que marxaven, i que quan ho faci alguna noi
l'acomiadarà be sant-lo •••
1 notari troba la tosca a punt i per camins i caminets es va acostant al mas dels Endolls. La nit . és de les fosques
i no el deurà
.
veure ningú, però aquella nit fou una nit especial la qual encomanà

45

ganes de veure gent anagada a tma pila de gent.. l molta

part de
"

fosqu~s

que es

quan es fan més bit una pila de coses. I, junt amb el notari

Be,n~!-)

ciutadans pensà, es veu, t'er aquelles visi tes a les

per esmins separats s 'havien posat en can! els Endolls i la senyor.
EJ.v:f.ra. Al senyor Benet j a li sembJ.a que sent algÚ que enisaona pels,

camins

~olitaris

grat que

e1gu~'

que

VEI'l

Silves~,

i venen del mas de

però

el~,

mal:

federal ben poques coses en sap de caminar de nits

pel bose. No sap conèixer si les veus venèn de lluny o de prop.

LeS

seves caminades nooturnes, qtlÍ.Ül no hi havia escriptures a fer, eren
pels barris ben enllumenats de la ciutat, acompanyat de persona;t

noctàmbul que sabia l'itinerari de les passejades i, a on fer port
quan el passeig havia complert 18

~va

missió. Els noctàmbuls era

gent riolera la qual es feia unes grans saludades amb la parròquia' .
coneguda que trobava pel carrer. Es coneixia molt la
~a

gent que e s tro

pels carrers de la ciutat de nits. Al bosc era diferent. De

nits es veu oue els morado!'s es quedaven

8

cass, però

aque~a

nit

el notari Benet sentia veus i no sabia de on venien. Tem que sigui
algun comitè que vingui d 'e8corcoll~r masos, i està pe l' a doner
raó a la senyora Elvira quan li digu6 que no s'emboliqu€ts a anar
al mas·. Ara sent que les veus s'acosten .. No vol encendre. cap

de por de delatar la seVa preSència. A

l~s

~umi

paJ.pentes deixa el.

c~

mi i mira de deixar alguna distància entr& ell i l'estreta vio.
Pensa oue els notaris, encara que siguin federals, n'haurien d'haver après de t'r8nsitar de nits pel bosc pa- si mai es trobéssin en

casos com.

~1

que ara es trobava. ell. Els

qu~

,caminen parlan:t ja

són a quat~e passes, i oh, m.erave;Lla~ és Elvira, la seVa dona,
qui.
. .
\

(~

.

~..

~.

'.

~.

té la paraula en aquell moment. Ara veu clar, el notari Benet, per
què

Elvira insistí tant que ell no anés al mas, per anar-hi eUal

.Ja em sentirà!, pensa l'home. l aquesta vegada potser em sentiran

46

els veins i tot!. gi, sí, és
la·no~!

- ••• 1 sort, sort de

Elvira aui diu:
~asqual

El

hi havia de

dies aIiat!at, vuit dies i prou. Ja coneixeu

accedir

ama~r-lo·

8

"o el voli

durant vuit dies

pas~ar

vuit
Va

Benet vosaltres.

p~rquè

no fos .dit i perquè

s'acabés.

,maga:r 1"1'88 que

Ara és el pare Endoll qui parla..
-

De

ra,

tota

Algú ens podria

8

~lvirat

no Ge n'ha d'abusar d'aouestes visites.

11' •••

nits. l per. això

- Per això jo veig proposar visit

porte~

a-

uests ·pollastres. Si a.1gÚens veu direm que hem sortit a buscar

anduca.
ls nois estan bé, ja ho has vist. sembla que no hagin fet res
més en la seva vida que passar el tel!1PS amagl!te:t o
ort de l'Esperanceta (Jue passa moltes hores al seu costat.

ercè qui intervé.

Ar

- A mi el tracte que els dónen ja m'agrada. La cosa que m'anoina

nyia que fa Esperanceta.

una mica és preci
~stàs

-

errada, Mercè. El de casa, que hi havia de passar vuit diea

sembla que no .té cap gana de deiKsr
-Doncs és

guen p
"'

c:! on vaig. Tant

no anar a la guerra.

~l

mas.

l teu no-i com el nostre. ja no s'ama-

,

n per estar prop d'Eeperan-

a

cèta.

ls conversadors s'aturen uns moment ••
- Vols dir

- Mare de Déu! Que t' ha parlat c

sa, quan l i

h~vem

quedat iR:Ual. S'

de les coses com van? El de ca-

dit aue de moment els vermells ho agafen tot ha
limitat a dir: "Qlè hi farem ••• It l el, teu,

que tu li has oit tant@s vegades que havia de
"8

~er

la guerra.

~om·

am~at,

l'has sentit••• "Ein penso que tenie~ raó, mare!" No és això el·

què t'ha dit?

l quina és la causa d'aquestes declaracions? No sé
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vosaltres com ho veieu, può jo ho veig clar com l'aigua: Esper_cetal

- Ai, mira, per mi, tant de bo sigui aixf. l tu què en pénses Endoll?
...

po~~r

- Ob, mireu, a mi el Silvestre m'ha dit que un dia que feu

el menjar als nois per l':Ionorina ni ¡'un ni l'altre var.l tastar
rea. Potser s'hauria de t'er

aVis~r

els nois que

~o

se la miressin

taDt a la noia d'el Silvestre, què voleu que us digui.
-

com

me
-

..

que jo, al Claudi el vaig veure potser en no tant d'entusias-

t!.àS

l' al.tr a

Vf:t gada.

Ai xò em

pensar que potSIrr Esperanceta •••

7.speran?eta~ qllè!

- Doncs que potser no li faci els bons comptes que li hauria de
fer, tenint en

co~te

que

'.8 el f'1l;L de .1' ano.

- _l per què li hauria de t'er mé·s bons comptes que al meu, al Vos-

tre noi?

Què té més Claudi que Pasqual?

- ElVira, vaja, els

~dolls

sempre han tingut bona premsa amb les

dones.
...

- ;':ls

casa, bo i sent federals, no h

sabut auè fer-ne de le

dones!
, jo estic segura que

19rat la mala cara del noi és

6

ell

a qui RSJ>ereneeta fa més compliments. La mala cara deu venir de qu'
troba aue se n'hi f'an pocs.
- l perquè et pen.ses que el noi lla. t'et quinze dies tard si no 6s

pels compliments de més Que li ha :f'et. la noia!
- Això ho dius tu. A qui toca fer-li més e omplimen ta és al de c..-

:a.
- Que pense.

sar-lo amb

- Ep, una coti

són complimen ts i l' altra casar- se. O és

Esperance~?

penses tu casar el tsu noi amb la :t'Ula d'un masover!

ue

t~ho
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So.

t, si no
larac1ó de la

1

1101

1 no

s donavcu
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que el meu s'ha amaga.t/' per ordre

~:Va,

per a no fer baixes'

,ntre els neus. En canvi, el vostre s'ha amagat per por. l és. lògic que la millor tanda de compliments siguin pel de 08sa. l jo
ja puc 'fer el

Cer!l!

sola. No us necessito per

de re to

que la seva dona és tossuda i que se n'anirà

1 senyor Benet

tota sola. Ho endevina,

senyora

~';lvirE!-

r el eap

ra,

deixa plantat

doll sense t

mà.

Els Endolls resten uns moments al canl ..

~t

matrimo-

b un pollastre a cada

ni

-

re8•••

de dona. S'ha empipa.t!

- Veuràs, ;ndoll, a mi que em toq~in el 9~e. ~lguin, però q~~ no
em toauin el noi. r ens ha dit carques, ja ho bas sentit. Carques.
- Tu t

oc t' has ouedat curt

- Ara surts amb aauesta?

arlant dels federals.

Int.s pestes no n'has arribat a dir tu

dels federals!
- Pas davant IAElv1ra,

reè. Jo davant del

us i ara que no ens

ent ningÚ, sostinc Que els federals s6n uns animals.
~l

sen:ver Benet des del seu amagatall es pensa que el senyor

doll hi veu de nits i l'ha descob!rt,

unt posant-se les

mans fent d'alta-veu davant la boca de deixar anar un "L' S'lima!

est tu!", però t'rena al sentir la intavenc1ó de
- Però tu ere

n~arcè.

qult és just que la noia faci més compliments al

fill del notari que al nostre! Estariem t'resoos ••• La seVa oblia-8eió és fer-ne trés al de casa. l la notària m'ha dit, . ho has sentit., no? H'ha dit si hi volia casar el noi jo amb EsperancetaI l
qui sap amb Qui el cassrà ella el seu noi ••• J

, agradari.a Veu-

re'l aquest cassment ••• Res t s'ha de parlar amb Silvestre i se 11
ha de dir a aui ha de fer

s compliments la seVa :filla••• Nomlt

t'alteria!
tota manera jo hi parlaré amb el Silvestre. Vull aclarir si
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Benet ha 8'M"e"-'lat la Questió de tenir el noi amaga.t al tIBa.
gui (~S una cosa, ar.a, qu~ s'hi amagui de franc... l

QUe s'bi

net estigui anagat al

vols sa1:l!r una cosa? Mentre el fill d' en

mas serà un soldat menys

vagi contra els nostres. S'

per coses prà.ctiques en aquest m6n. Ble disCunDS
res ••• ~Jo voldria que s

fl. F:an~a,

tat

~s

però anb la mur

per

faria temp.s. que

l'hay1e~. d'ha,,~

por-

óe la feina... De Fl"'an,a es pot

l'al tre costat.

passar

-

noi)~

~o serv~ixen

t molta més gent dels partidaris·

'ha~é

de Benet •• ,. T el noi, el

d'anar

que jo no ho Vll1l que el

i

v~1

a la guerra.

'1 poden to-

carI

rcè, si toth

així els vermells ho tindrien tot guanyat.

ns

- l els oue han vingut de fora, doncs?
,
r~A ou
vermells
que nosaltres.

ue en
-

~1

vi.n~ln

mes

de t'ora!

els de 'fora veiéssiu que ens

de

treure les das tanyes de

foc mentre nosaltres ens ho mirem, podria passar quo es auedéss1
les castanyes.

El noi si ha de marxar, segons t'aci el noi

sortirà ben instruït amb lea mateixes instruccions de

~

Be~!!~.,

majori

dels pares ri es Quins t:f.lls han ti!ig'Ut de marxar amb els vermell s.
Pentens o no m'entens?
rò i les bal·
El farem entrar' a Car
'h ...

'"lO

veus

olt clar tu

afia, que no porten ar

ixò, Endoll. Jo ••• ara

dit carques!
~

sense esquivar-se, Mercè!

:rò és eme ho som nosa1trefl de carques?

- Mira, dit entre nòs, s1.
- l el noi també?

•

rev."

,

s que en

51
t'ill de

~rques.

rò no és molt millor que

del feèle ral ?

fi.

s clar oue ho és.
speranceta faci més compliments a Pasqual

.

bat

moltes ve

A~a

no et pensis tu que •••

des

8 penso

- Jo n

:b

losia

a donar
,

~xo

••• q

e

Ñ.

noi.. Jo m'hi he tro-

ercà!

solter, ben entès,

lb el noi arB ••• I si jo

reculo i parlo amb Si1-

vestre d'aquests comoliment

s coses com han

e oui s

deixa'1 tranquil al Silvestre

0,

d'anar. Si van com diu que ban d'anar el notari, el Silvestre és

ç

n e

ir a

:ttè cue tu li bas dit Que volies que

~J.gun

la seVa noia fes més complimenta a un de drétes que a
i això no portaria res de bo pel"

8

federal,

ningú, ro.'antans, Mercè?

en un 'temos Que no et pots :fiar de ningú. Ara, com aue
t.

Wl

hBn

Ara

som

comen-

guanyant ells a casa nostra, tothom és, com a mínim, federal,

si no és

al~na COS8

oU8stió de

pitjor. l no vulguis enredar la troca per un

comp1im~nt8.

Potser en

~a

una setmana a cadascun la noi

de compliments. Deixa-ho córrer, dona, deixa-ho córrer•••

..

-

....3

<'.8S8

,

pel" ben plantat,

li d6

naranta volu,s

fi,

n'el del n.otari,

el' prestigi, per estudiós .•• I després, el mas és

nostra •••
.Ja. no sent res
~a

s el senyor Benet. Surt del seu amagatall i comen-

a pensar. 11;s un note:ri qu'

amb l'amarrada

l noi hi h

naa, que l'hi

a~ada.

dues dones. UCa, l

Veu

c~ar

au

seva, L'Jj.:lvira/.

qual de totes passades el volia amagoar i ell, per tal d'estalviar
raons de pes,

la noi

del

acceptà u

mASO
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a conversa sentida fa una estona i recorda que

a .paaquall. .Hepass

Elvira ha defensat el noi, molt.
ha deixat els fede~als

sorpres~

ef'ensat i" per

molt ben deixat.s.

d t ell,

Després han vingut les

declaracions d'Endoll de mantenir el noi ama~t, per tma questió

strategica, . mentre
ho estigui Pasqual. Si Pasaual es aueda ser'
.
.
un soldat republicà menys.
complimenta fossin

l si F:sper'anceta fos' de;ts altres i els

r disminuir

republicana?

-'or

se

ntha

ò••• La solució serIa que Pasqual. del-

descuidat el

d'

xés el ma'u i

)ts de la noia hi mantlnguéssin l'altr

amagat •••

u&ll precís

.J ,

dol
e

i

.:~1

no

i

ril0men~,

el notari

senyora Elvi

t

Coll~ort,

..

Climent de Collfort,

de la notaria, tingue!'en el mateix pensament: Esperance \IQ.

pensa

:roi què pot porta!' un excé'8 de oompliments de la filla de

Silvestre envers

el seu t'ill •• Ea pot tractar. d'un moviment de sim-

tia, hi ha noies que en són r..lolt de simpàtiques. Però les dues
venint del mas ben parlat de casoris. Ell sap que es Va ea.sar $enRe v9tn"e' s cumpliment&jat pe!' la seva dona. No era dona de.
cOll1Pl1rnmts ltElvira. l-lcmés _~ t'eia a la botiga. A!'a, s'han de lli~

els compliments
amb el casori 1. El . notari- repassa els, casaments
-

sabuts de la familia. Els notaris sempre s'l:la.vien casat

cap t'utur notari

B' havia

~,

però

8tr'.a:gaten temps de guerra tenint j fent-li'

compl1tMnts/ una noia com Esperenceta ••• I el notari Benet no volgu
ldec8:DS i no nassà' d'aquí. l va cloure els pensaments, davant
ls dubtes, a~b .t."t1 "allò que hagi de ser serà" rematat per un

silenciós arronc.tament d'espatlle s •••
canvi la senyl!'8. Elvira, el

'un
amb

1"8

fulminant i sense c

sr amb
bte.

fer-li cap compliment ,

'"" limenteja t

~SDeranceta

hi pensà

1 ella s' havia casat
L'.è

se'n podia esperar

dO.io per un Ex noia cem Esper8Ilceta?
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oriteri

d~ l~senyora

Elvira, .res

i, t.reuria ningú de l clf).

noi lluny de canona i

.o

s que un casori.

i mantenien

de la noia

1]1
tOOtral~dor9s,

no

Ar~

això era. veritat..

<:\fl_

itjava amb totes les seves forces que el seu marit tingu6s J'at
qUaD de~a
~a

pocs.

que la mJ.erra

arreglar.

poca die a al Ulas °t.ot e s podrí

rra7

rés i $1 noi la· t'ei a amasza t
l amagament

casori tm

tot trooor. r.

seus"
~l

tuol'tes cos

gar amb un·

vol trooor una solució,

rra també la poden guanyar els
('l",Ç;fJ1i un cabrot

que el seu h

rra 00-

l si

SJbavie d

_~lvira

aenyo

~

i

di~o.

seu~,

encara

i si la guanyen els

:fenanenal~

fete 8 durant la guerra no valdran •••

senyor Benet ja. té el

mas

al davant. De cop pensa què hi anava

a fer ell al mas a n'aque;Lles.hores. Tothom deuria ser a dormir i

despertar els masovers per

8

venr~

si li cuiden bé el noi ••• Amb

tot., dónA tma volta a la casa. Veu una

~um

a una finestra. Es im-

ossible, del lloc on es troba assa.bentar-se del contingut de la
:f'iUl etra il.1uminada. Veu un arbre

al peu de la fine stra. El no-

tari Benet lamenta a tot lamentar que ell no hagi estat mai hom
d'enfila.r-se E',rbres amunt. Havia P8ssat Ja seVa joventut a ciutat i mai li passà pel cap enfilar-se a cap arbre del carrer. QUè
n'havia de 'treure ell de pujar als arbres de les Rambles?
aques'tes

as~ncions

•

li haguéssin servit per

8

Si

fer escriptures ••• I

'1 hi bavis un arbre al peu d'aquella finestra, un arbre que ell .
veia de

mo~t

mal pu.jar, però aquella nit també havia caminat a les

t'osques pels camins d'un bosc i ho havia fet ba stant b6 malro:-at

haver-se espinat Quan volgu' aplaudir una intervenció

de la seVa

dona ••• i envesti l'arbre. L'arb!'e era relativament de bon pujar
per un iniciat, i, tot suant ent'ilan't-s'hi, e1. senyor Benet anava
pensant que l'Elvira no tenia raó de cap mena al

di~li

que ell,
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.i,1l, no havia

pel s

sacrifi ci. Ell

c

l

Va tenir

seguia pensant el senyor Bene 't, el meu t'ilI. p$rò ja' m' ~adar1

dona pujant aquest arbre 1 Mai s'hagués pensat que

veur

s un arbre' :ros una cosa tan dit'lcil,

j

'.

pi'

,

però.

DU-

a la fi, entre so

'ernees i esbufecs, es trooo a l'alçada de la

•

:riT1est:r~,

T'O

ro la ~al'ta de pràctfa>. d'enfilar-se 'branqu.e's amunt. ea dóna e
i bé êstà

te qu

ditxos·a t"inestre. e8 troba d'es-

di

l'a19

la m1iteixa. Li costa nous

qne:nes

~ l'fnt~rior

ia peT'

SOSpil:'S

t;robar la posici6 idò-

de l'habitac16 il.lum1nada••• Es

jar-se per l'habitació amb cara

la del noi Endoll. El veu pa

tres déus. De tant en tant para-el passeig i s'acos
El veu com

m~da

a la por

\.1e1.

per ol')rir-1a, però ea veu que alg(l l'ha tancada

da part de fora. El senyor Bèl:let pensa que és .ma bona mesura presa pe:r'

~:tl'w)st're

perquè el noi no es t'aei. escàpol de nits.

S

ue el bon SilvAstre haurà pres les mateixes precauc:ions
canora de Pasaual ••• Baixa, cot:! pot, de l'arbre vigia errant-se un
.,1 ca al 'Ol"endr9 terra deixant sense sortir un "ai! tt que en alt:

.

11

~asiOD~

hagués sortit 6stentòriament ••• Acaba de donar la vol

1 mas. Hi_ ha una altra finestra
"lància, però la finestra
:res. Deu

Sfl)T'

l'babi 'tac1ó de Pasqual

tre que paasa el rosart
hi va nave-:-

~n

tant

~8

n16tl8

el qual deu dormir i s'ha OOifinestr·a ••• No, no hi h

s de

sent un

xiuxiuel~.

Potser ês Silves-

b Honorina ••• però la darrera vegada q":18

ions ell va

tés t'edera1 ••• Potser

llum, no hi ha. arbre de vi-

és molt més b&ixa Que l'altra. No sent

xat ls llum encesa. Es
• •dins.
ninmí oue dormi al1a.

ant

~mb

conv~neer

Honorina al

Silvestre

m~,

com

I;i

e, d' snagatj
moltes

cas~s,

Vo-

i

dir el rosari a S11vestre ••• PerÒ el rosari no

riure segon s vol c'raur,e al senyor

~net. Quan

ell era

c.rjAatuTa, abans de t'e'r-se federal, l'àVia Roseta era la director
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casa seva, i allà no reia ningú. Però

del rosari ouan es deia

t'leS,

pe-

falset,

a ains d' aque lla. fine stra hi ""H.u algú. A pleret,

a poe a poe, anb prou feines, d'amapt, de baix en baix, si

-ra no fa, amb sordina, però es riu.... Es clar ~e Sil"est~ i. H~
no:rina, desnrés d'haver t'et el seriós duront tot el dia neden riure de

nit~LP

o•

~

per

h

de

~im:'

senyor

,t?

si f'os

1

'nit va en ajut de l'ho

Benat és tot orelles. El silenci d
ual.

C<1I'l

aguarrtant-sa el r6BPir escolta a fons .. D'enllà, de qui s
:t· el cant d'ur.! c>cel1 nocturn. ¡üt.rea vege.d

on,
cantat

~J.

t escoltar aquell cant ja que

senyor

ca98dors furtius

t anaVl

!'~

a nit dorrsn,

cant s' anaVi

~""

C08~nt

lloc d'escoltador ••• I sí,

s

ra

ual, d'aquell Pasqual

mo~t

veritat

favor

C1e~s

i li podia fer

nt

UlonJ:m~~

s-

eu de

i. no hav ia ba-

qu

llat ni arrib::. t a e8E!e 't..erd" que la mare Elvira

'-i'l notari Benet haguE4-s donat en aquell

ciutat e

que j a tenia. a po-

perdre la conversa que e 11 pensava senti

diatànci

n-

'hagu

IlO

ho volia•••

la me1t.at de

escriptures que portava :fetes per have1'-zè pogut trobar

~e

al.~a

lloc d'aquell seu Pn90usl el qual era Vrevist havia d'anar

a rel" baixes entre els partidaris

da 1.' Elvira. La gua rra fuig per

uns instants del cervell del notari federal. Nomes 8Boolta. ~a veu

des més aue el

ns la seVa dona val quaranta Ve-

0011 qu

del seu Pasqual,

lls i que -té, veu, els compliments

oi ..dela
•••

te, er,:

e<i8r

1 teu costat •••

n'
La noi

1

TllpS que "':11guis) sents ••• No em mouré

rra la guanya

1

1. El pare

t •.•
coses

b veu més baixQ,

l'

saber-les pe)'" léS contestes d

nyor
•

t
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- No, ets la 'P,..itmra, Esperanceta •••

,- .".
.-.

-

-,,s

igual, el meu pare

'8

l l'has tancat amb c1.au?

- #"
- r quantes vegades t'ho
-

un notari federal. ••• F..o arreglarem tot •

ha dit ell que ets la

tapa oel rad al '7

't!

- l de Ja provincia?

_ 1.",

- l del Princinst '7
--""

,

ac'

- l del ·món?
--.~

ssaré la

- No, .jo

.erra al teu costat.

u la nasss

- Acabad

al

u •••

se"

notF':M.

~l

na1'8. l

federal.
'-"1'
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- Jo tampoc ho sé, però en ser' •••

]. senyo

Inet sent

lm

serotit d'Esperancetes dits en diversos tons

de veu. l ve un silenci. L'ocell nocturn c-

vau.

t

P~l

vidre de 1,

9S

ve

mes a la Vora a

dues sombres aue s' El-

nomes se"n veu una que es mClu acompassadament •••

coswn. fins q

Benet no vol espiar més. D'aquella escoltada en dedueix

l III senyor

E1vi'r'& tenia ra6, que a qui :reia més compliments Espe'r'aneeta
e l'"S al seu :fill malgrat l'altre 'fos el t'ill de l'amo del mas. Tot
aUÒ anava b6. Tamb6 a 'favor del noi hi havis la decla'r'sció de ferS~ not~r1 i

notari federa1 ••• Ara, es podia oonvertir en notàri

la :filla de S11ve stre, i
1

.8

tMt ell que el seu fill es . pas-

t&.jant mentre alt1'"es la pass3V'

"'ra

nmig de canona-

des?
Plant.e1t2 la cosa a Elvira l"endemà a tauJB. A la. dona encara li du-

rava el oabrot del dia anans.
- .. ~lvir8~ t'as mala cara.
-

Ja 4s estrany que me la miris.

e la miro

,

eo ve

des qU,e tu no et petlses. Però ara hem de pa:r-

lar.
"

- Segons què .ja està parlat. Aqueste parts

d~ gu

no s6n veritat.
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- l'anbé s 'h .

la vid

que vull pa.rlar .. Ham de

ls tflus. Però no és pas de la guerra

rIar del noi.

Iem-n,=,".

s dels

qu

Tu ja deus

dolls hi ha do s amaga ta, no?

limants.

,

- I si

- Avlat

con.roliment . ~. .

9S~

us eSV8T'eU

b~ns

els federals.

s'esvaren els caraueA!

-

' vols
di"'::mlb
'~e

-

A 1

'
aixo?
D'on ho 'has

tl~et?

..rcè l i has trencat el n1at bonic.
etat ella aui t'ha dit aue li vaig dir au

ren ms cal'-

que s
_

tir jv.

lIlO.

ho vas sentir tu

també vols
:t

te~ir

més dret que jo d'

r a veure el

mEl1

noi

nits?

dius el teu deus volgouer dir al (Deu també, no?
l n(\stre noi.

en vas dir carques als Endolls jo era a qua.tre
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passes
de2 lloc del fmccéa.

i, Benet, sembla que fas escriptures!
no, jo vaig sentir quan deies carqu

- "S9cr1ptu'!'

~n car

- L' adject.iu
dir si les

1· soatm. Pucrecti:fi.C8r altres coses que vaig

8~ntir

VAS

~o~~ •. -

als

o les Vas eseoltar malament.

, deixem-ho això, per ara. uerquÈt ens embolical'iem com sempre.
l dipo.s1tari dels, compliments d'Esper-d11ceta és el nostre. Pa~~~.

- Ja t'he dit Que era 1mA cosa normal. l si vas sentir

• Si

vaig'

olt méa que el seu també li tro-

di!' als B:ndolls que el noi val!.

baràs tu,' de n

qu~

s

ua ela federals les coses normals

trobeu normals ••• PF3rò tu has dit oue bi havi

1com m's Que com-

l1rnent.s, no

--

~ vai~

haver d'enfilar

lt d'

a.rbre oue la meva suor em Va

ure coses. MM. m.'hagués pensat que t'os

costar na"

fai.na

tan <.1i:r1oi1 enfilar-se a un arh!'e. Era la nrimera vegada aue no
feia •••

clar,

8

via. de

-

~l

f'-=-,..

sen

ner

nu~ja:t:'

8

Mnr~el1

no us

xp1icar

• com s"b

brsnoues: amunt,i si ell no us ho ri8via dit •••

n

~lvira,

i dei

11 federalisme en pau. Altres

enyor Pi que explicar-nos com s 'ha de puj.ar

t:rebalh, tenia e
un

Pi i

arbr~ •••

,

ela treballa ela

i

~

tenir tul

- tI'!lviral
-

r.ill~

men,at

ets tu ou

parler de lea dificultats de pu-

r a
~,

vol

sl,

però pas

ta dalt.

- vaiR veu

,. o no
,

vairt veure de dalt d f aque11
alt

vas veu
el

gada j a fora de

~<,1

talls de PU,,1Sr-h1. Supo

?

que ja

?

FZ1doll t

et

la seva habitació, i, una

ve-

1·'epeJ'aDceta a l 'habitaci6 de
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Pas')un1. ol1è e t sembla f
cadasctm. Anit devIa

una mica de COnJPp,ny1

D, •

tocar t'er-la al noi.
- l per auè havia de 't,n!lcar

8

l'altre amb clau? Perquè vaig v~ur

que Claudi volin' sortir i no -oOO1a ..

uè volies, q:

- Done
-

Pots~'!·

spéra't,

tens raó,

nom d'Esperance,
',,¡,.
,
't,... -.T B1
e1:'a",
espera

arar., quÀ n' haurie s pen

n

entit la veu d

t.u no haguéss1

de,~

noi,

i

l

noia, la qual
~ ]e 9

. baix, i haguéss h

spèra't. Si tu haguéaais

I-ooeti

ntir jo,que Pasau

9èntit, e

test.es

yia tots tre $'

:ressin eo

'''lava molt

coses <pe deia per les c

haguéssi.a sentit que aquest li deia q

més del seu costat, no ara, sinó mai més, i que per ella

ouria

es :!'8r:1.8 no't8r1, què 1 No vaig tmtendre bé si li va. dir oue se 1'em-

portaM.a quan ell

seria

la not3ria al mes.

sentia el e
-

l

'foar~t.ari, no'W"'i :f"ederal, o si volia dir oue
AQui ella no sé Què dimoni demJ6 dir

d'un ocell ..

què més?

A miS!

ball

vaitt retira!" ..

Podies haver- esperat aU~ s'
nitius.

-

QUi et

~lvira,

aquell

el ball i portar detalls defi-

alu que la noia no ballava
se~u1t

igualment anb l'altre?

tes del noi .... Tu et pens

Ui

a noia ....

o no em nenso res. Jo •••

è hauries fet tu al lloc de la noia?
o no he tingut mai ningú amagat a casa. l menys que un fos d'tm
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l'plt~e

costat i

de l'al

•

- l què hauries t'et si t'hi ha~uéssi& trobit?
- No ho sé, però d'llaver-m'hi trobat jo hauria tanca-t-

am

clau 1

camore del 'federal•
C Ed a~

. r què et v;

- Elviré.o,

'ho vas dir mai au

;.. Quan "fe staj à v

tampa. V

re's fedex'w.•

'festejar poc,' jn ho saps.

ensava que

- 0Uan ho vaiJ'c sabé

- no

8tJb -mi?

er-no

El

t

ria

ral!

s. mPtritlon1 1ncluit. que tmgui das:f'lIJderar un

hi ha

~cs m~ra, ~u~

potser hi

- i.:)'ho Densa, o tu

pens~R

haurà algú oue u

mt:IU~.

l mapa. Que

tu, que se'ns

Pot penes que. som lerrouxiste B, el

- Bé us hi vau Alinr,

es~olt~ves, q

rquè
.,
010

ae~ona

' t:,BT'
esco...

e1

que' d 'J.U

h"6 sentit a dir.

bliga-

no ho t"l1:lO'),t.ssis sentit. No
a gent quan diu coses pens

:t que

ohi

col t.J..

hE% e

i.xar,¡-la la converse d'anit .. Havem d'acabar de parlar del noi.
mig CbUlí el teu servei se C?'et ,

Si V&s acab
,21

1'11

la

s compliments de la noia fan

gu~r

s&!-arA uns bon

COmpJ.l

resta~

que vols ou

?asqual f1r.s

nts, mira què et diol

- l després, què '(
-De.,

. e••• hau T'i=\TJ

88""

LO

r no vAlp,uin. Sob
- Ah,

110!

federal les coses flue

n aquesta guerra que potguany~r.

61
que pense s ho pl'-oposessin ela, Endolls, els quals s agons tu són uns
f'~dêral

,..qU9o,
,

un notari f'edm'al!

Elvira, un notari fi)dera1

rra dura vuit dies

Si 1

s i el noi la

passa festejant. i bal1E'nt SeD&e orquest:r8, si no la saleu ni tu ni
11 ls vos'tr

li.ga.ció, la
1ft en

moment (.i

ut d J Rsneranl

~i el~

obté 9118 el noi

liments o extra compliments, jo .la

m<"aui 001 mas amb

atis:feta ••.•

dono

_~lvira,

dic i redic, i despr6s qu

·'ho :f"acis dir, ou~ .j o
i

i

a' ac~ba la

p't"'OU

..

hi pemso ;"flJb aqu

:t et'l tornen ol noi enter', ja en parl

g'UfU'l"S

d'

quest després .••

xi com el notari

Allò durà die s, i

et, tenia pa 't"t i t pres, la

:lv1ra no l J pcabnva de prendre, i els maldecaps

bot,igueY'

n Deu, maldecaps qua crei:xéren

&1""

8~guien

tlOt.iu d'una visi ta a la notari

trimoni Endoll.
- Bona nit.

.,1,

, 'RlvL.
.

a perlar del t

o vr:.ni

treu,

~n

• Qll

hi ha

bona nit o sanse ••• Benet, Iu

l~n

ell

Be

els

t?
us cosins.

- Bona nit!
_

T;

vern dit

- Doncs
s nunt d

8

l'ElVi.r-s. qua no venien a parlar del temps.

le. ni t, com vulgueu. De qué ': 'Voleu parlar? De oue
l'd

steu

erol?'

- Terol es pot perdre, però es pot tornar e. gu~llyaI', cosa que Voltres- no
haveu t'et en altres :fronts, o si?
.
~<l'~

, haveu Vil'1gt1 t

a

p¿~rlsr

- Benet,. qui h:a comenyat

El,

àe

~om

e stan els :fronts o què 1

parlar dels fronts ha s estat tu. Nosal-

tres venim B parlRr d'altres

coa~u.

- 1)oncs 'Va. Darlem-ne. Es aueetió de quartos'?

JF!. ve 'lg que no ••• El-
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vi"'a pO'J"ta qUelcom per a beure. No tenim massa COS8S, però unes copes àe conyac encara les poàemoferir.
- Ho acceptem perquè em penso que tots les necessitarem prou.
- QUe els alemanys us comencen a t'allar?
- Benet, que els alemanys no han fallat mai. En la àarrera guerra
8,

va haver de mobilitzar mig món per a :t'er-los plegar! Es d'ar,

a que et conyac?
- N'o, ja fa temps que el tenim. Que no ho

s~s

conèixer quin co-

nyac beus?
- L'8IDt>0lla és autèntica, però com que ara se'n despatxa molt a la
menuda ••• No, no t'esquivis, ja veig que és bo.

Doncs venin a par-

lar del mas.
quin?

- De

1 mas on hi hav6en els nostre 8 nois amagats.

- Hi havien?

- sl.

Ara només n'hi ha un.

m?
~l

.

vostre. Almenys ahir hi era. Potser no hi estigui gaire mes.

veure, poncià, a veure, e:xplica't que t'entenguem tots •
.v iat estarà explicat. Al mas, aquest mas en el qual us hi van
deixar amagar el noi a molt bon preu•••

r a n'el oual vosaltres hi teniu amagat el vostre de franc.
- No tiris, Benet, no tiris. El mas és nostre i ens hi podem amagar
slllDre aue convingui.
- Veuràs és que tu parles com si parents no fossiuJe
otser valdria més que no en fóssim.
- La parentela

és de part de la dona. Si

,rregla això. D'altfJes n'he fetes

- Hi ha altres notaris oue

~an

vole~

una escriptura ho

disminuint parenteles.

escriptures.
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- Pas

com

les d' lm notari fedar-al.

- Bé, Pdncià, havem Vingut aei per a 'parlar d'escriptures o d'altres coses I - diu la senyora Mercè.

'- si,

s:!, és que se m'1nterrompeix••• Doncs ahir vaig anar

~.

mas,:

al nostre mas, i d'aquesta propietat si que en vas fer l'escriptura
'tu, i trobo el Silvestre a la porta.

Vinc a veure e l noi - que li vaig dir.
in?
'.

~a

pregm'lta del masover em va desorientar una mica.
in? El

nostre.

.. Doncs el seu no hi

.

és.

Per això li preguntva quin noi venia

veure ••• Al e ap i a la fi amb el Pasqual tamb6 són de fanilia.
- l on és?
- No ho slt.
- Oh no ho saps, no ho saps ••• Tu eres una mena de guardià maj or del
noi. Jo mentre el tenia a caea teva, al mas, estava tranquil.
-

~s

que a'ra ja no hi és a casa, veurà. Jo n'era reaponsd:>le men-

trè hi era ••• De tota manera a la 'seva canbra hi ha ma carta aare~

a vostè. ~ • It

- l sl" a la cambra del noi hi havia
ta~, que

'lDla

carta

adre~.xla

a mi. To-

el noi declarava que davant la diferència de compliments

que Esperance'ta

t'eia al vostre noi comparats ad> ela que fe ia a

n'el nostre, davant de la injusticia de fer més compliments al fill
•

d'un 1'ederal que al fill de l'ano del mas, ell, el nostre noi, es
veia

obli~at

a deixar la casa r

l això no ho ha portat més aue

les col.lectivitzacions 1 la revolau161
La senyora Elvira es mira la senyora Mercè sense di~ res i ~a que

explota és la senyora Endoll.

o cal que em miris sixt. Qúan vas dir que Esperanoeta feia més
asaual aue

8

Cla.udi
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- Jo nomes vaig dir que, a triar, ja. se sabia a qui havia de fer
més compliments la noia. l ho sost:m.
l també ens vas dir carque sl

Mercè - diu el, notari en pla de moderador-, Mercè, tinguem la

:Cesta en pau.
s oue al di,..-n

car

ra

de la m

ho va dir', segurament

qU~

que fou la mateixa cosa que va dir Pasqual a la. noia per tal d' ob-·
tenir una major dosis de c

sa és incapaç d'apro-

l:f.men ta., El de

fi t.ar- se d'una situació com la d'

el'

fer-se amb els compli-

ments d'una Deia. Això és questió, de federal",.

ranceta no deu saber

ercè, deixa els fede,.als trenaui1-fJ. L'

• l. si ha decantat
els compliments
.

re. ni dels uns ni dels al

favor del noi de cass, és ques1;.ió del millor

pa~t

vet-ho-4eà l no ens embalem, no ens embalem. Sóu

que té aquest,
casa d'un notari

i d'un notari t'ederal i jo no seré pas e~. prim.e r d' embalar-me. Ar
i ens havem d'embalar en

mb8larem, pe rò

comencareu

vosaltres- J6 pots continuar Poncià, si 'es que tens alguna ~a a
dir.
- Jo ja ho sa.bia que aquesta visi

gut a posar els punts damunt 11

l'ò

ortaria raonD,

hem vin-

"is". l potser siguin \ma punta

que no us 8P,radin maSSll. El meu nol ha deixat el m

i

se'n Va

la guerra a matar vermells. Què us sembla? Ja som un més contra vo'S altres I
l meu P.!lsqual no es mourà del mas 1- diu la 8'!nyora ElVira.
Millor, miIlo,.. , Elvira, serà

1m

Boldat menys que tindreu.

- Endoll, no em busquis les passigolles
ja saps que el noi al mas hi ha

-

~i

els compliments d'aquesta

an~t

noi~

compliments - diu la senyora Blvi

b això dels .soldats, que

per po.cs

d~es •••

el retenen al mas benvinguts
-. I si jo tinc d'anar al mas
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pe~què

n 'hi faci més, hi aniré!

- Jo, al vostre noi no el treuré del mas. Però el mas encara és

meu, i si encara és meu hi mano. Jo, com el noi, haugués trobat natural Que els compliments d'TIsperanceta

h2gU~ssin

tants fets a Cl.audi que a Pasqual. Per tant"

~

impo~

estat

culpa de que les

coses hagin anat com han anat i de les que puguin pass3! al

n~t

amb

d'enuig us 'VE\'ig

pe!' se~a_ ve~ada" i,

un dit d'un federal que toto vosaltres
- Benet, som

VUl-

ta al mas serà Honorina •••

unramp~~l

ara. us ho torno a. dir

9.~e

r millor. Ara, qui

gueu, ja us ho he dit i Quan ta mé's n' hi feu

- Oi que una,

és'

dera1s

d'Esperanceta. Al mas hi podéU fer amagar tots, els

farà d'ara endavant cumpli

n~i,

!d.

~r

carques? Doncs

afegei:xo que

Val.

mes

,ters!

casa. teva. Qiè vols que digui jo, ara?

doll, si també hem d'acabar

- Mentre duri la guerra, el

.ment d1gue " s e

VUlgUis.

s de casa hi peta fe r amagar a qui

vulguis, però una Vflgada aeabada, al 'mas no hi

saràs més el

ni tu ni cap dels teus deseendets. I, si volo,
ra ara mateix. l si no la voia 'fer' tu, me la farà

us

t'em un~ e!!c:~ptu-

el primer notari

que 'trobi •••
la reunió acabà molt malament.

sn s'acomiadaren no hi hagu' cap

desig de bona nit ni d'tma part n1 de l'altra.

L'endemà mateix no,

però al cap de pocs dies Pasqual Collfort es

presentà a casa seVa amb la not:!.ca que la seva estada 111

s bavi

caducat.
Però fill meu •••
- Els Endolls prohibiren a Esperanceta no sols que em servis repas-

sos sinó que em fes visites i que jo n 'hi 'fes
meva estada al mas s'hs acabat.

lla. Per tant, la
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- Però, Banet, el podem fer amagar en algun altre lloc. Cada dia se
sent

8

dir qu@

I}

la guerra es mata més gent ... !

i no hi ha. Esoeranceta no hi ha amagatall, mara.

'lla no el sllts, Benet? Tu pots dir que si el noi a' amaga

ser

,

un soldat republicà menys!

- No !' amo inis , Elvira. Els Endolls

no deixaran que la noia surti

del mas.
- Però •••
sl Ells han estat Qui han ocasionat el q.esequilibri de t'orces.

Ara són un mé s, pe ~ no ho

. l'à amb lAseva

obli~ci'Q

S~ '!'"Sn

ire estona perquè el noi comp1i-

Si jo fos un notari qualsevol podria t'e r

amb el noi, com altres notar.is. Però en aquesta casa a vegades us
descuideu Que .10. sóc un notari
federal!
,
La senyora Elvira pregà, cridà, plorà, però pare i fill feren tma
alian~

sense fisures. Enmig del seu desesper, ja que Pasqual de to-

ta manera marxava, la senyora Elvira veu que es pot treure del damunt el també engoixant embolic d'aquell casori. que dies endarrera
donava per fet •••
L' Ñ.ian~a prevalgué i Pasauéi.l

A suggeriment de la senyora

presentà

~lvira,

dir que estudiava per Dotari.

.01/ s 'havia de

quan li 'Ore

p~es~n~.

l'of'ici v

se li donà una mamtif'ica eseombra amb

aquesta recomanació:
, si? Doncs acl te

una ploma!

' ....scombra, 8mb el tecps, en poo temps, es convartl en

fusell i

asqual C?~lfc1.h junt amb altres t'ou embarcat, amb. el viatge pagat,
destí desconeRUt. El noi tenia tres consellers .
invisibles:
la
SM.
.
nyoraE~vira,ol notari

net i

travlta de l'èter li deis que n
dav~t,

el notari, que

portés c

ereanceta.

sanyora Elvira,
qu

inguês al

i Espereanceta qUi
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l'enyorava molt,

massa~.

El noi darrerament havia viscut dues ex-

,

perièneies noves: el festeig i la guerrs. La guerra era encara un
ser~ho

graò interrogant. Nl festeig havia deixat de

ja que malgrat

els pocs dies que durà el deixà marcat a perpetuitat. Ara no pod.!
festejar amb la noia a la vora, però ho feia de pensament. Ho sen-

tía pel senyor Benet, la senyora illlvira i la República
Coll~ol" t

rò el :rtltu:r combatent Pasquel
~speranceta que amb les
08

Feder~,

pensava nr1me l' anb la

pe-

C08

altres t!'es. No volgué, però, que ningú

testimoni d'aquella p8f'erència, i el mateix día que

primera carta a Benet Collfort, la Va fer 8

~àpe!8:0ceta

Va

fer la

Gliva. La

. que feu a la noia la va fer perquè no la llegís ningú més que ella

i seria indiscrec16
primera que :t'eia.
i

tul

dona~ne

sap,

altre al final.

detalls

perquè el noi er

'ò¡ que hi havia un t'estimo al

carta

tothom. Era una bona carta.

so~~t

ad~e 9ada

als

pa~.es

comen~ament

la podia lleSf:ir

De comú acord entre sos pares, les car-

tes devien ser adreçades al domicili familiar. El
baria, portades per la vella serventa Tanasa,

trimoni le s tro-

l'hora de dinar. l

no s'obririen que el matrimoni no fos complet a taula. De totes manares el notari Benet havia dit a Pasqual que quan
algUna

C088

~ués

privada que ho fes a l'apartat de .co,..reus que

no't8r1. l igualment la

senyor~

d'escriure
te:n~a

el

Elvira li va dir Que si mai havia de

dir res que el notari no n 'hagué$ de fer res que 11 escrivis a la
boti2a. La nrimera carta,
doncs. era una bona carta. semblava, pero,
.r

e era
11 • • •

ma~

tancada, més no se'n. feu

Caa •••

i 8S pot dir que f'ins ara no he conegu~ amics de debó. Mare, no·

"tinguis por. M'han dit que els eltre8 no es veuen- mai. O sigui, qu,
.l

lisi nosaltres no els veiem, êl1s tampoc ens veuem. a nosaltres. Eslltem en uns berracons a plena muntanya i tenim cuiner i

"cuine'!'

, i això qu

tot. t<;a

lm

Ibla que no és res, ho és tot ja que el
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"cuineT t'a comotes pensant que tothom ha de menjar com ell i les

llporcionssón abundants. No vull pas dir que' cuini com la Tomasa la
ll~ual

potser

s ho feia massa bé. Dic això perquè si no ho

ba~es

"fet tan bé el contrast no sera tan notable. De tota manera la gent
ja i el cuiner, com que sempre t'a llarg, es veu obligat ~ 8mm-

11

"ciar que hi ha reenganxe

Per ara és una guerra de la qual no ens

!tAn podem Quei.xar. Si seguei~ aix! hagués estat una bestiesa passar-

"la

ama~t

sense veure Esoeraneet,ca •••

comen~a 8

a

sortir Bsneranceta!

- iloncG qui- vols

qUé su:':'t~,

el general Mola 1

llAauests prime:r-s dies el canvi de vida ha estat sobtat i ha costat
ta'r-s 'hi, però tcthom ho fa i no pots pas ser dife-

"ma

t'.T',

"rp,nt

vi d

•

versitat o balles per DrimQ'.T'a v

vida quan entres a la uni-

da•••

- BCinet, aquest noi parla de baller.

- Ja ho s

amb qui va ballar.

1 Que tu no saps és ou"

sar deso'.T'és del bal¡••• l'tolt notari

:fede"'al" molt notari
federal, i deixar les coses' a
.-

mi~

t'er!

- I\tlr-a, 'Elvi:ba, tots hem ballat •••
~'as

-

jo!

otser tot el mal et 'Ve de no h
.~è
~l

-

l'

ballat, ja veus!

vols dir tot el mal?
mal de no voler entendre' ot

i anb mi. Si haguéssis practicat

1 ball haguéssis après a ad.sptar-te a la parella, i si una s'adapta
de jove amb la parella és una garantia que s'hi adaptarà sempre

méS.

I t.u no l 'has practicada mai l'adaptació •• '.

Les cartes, un temps, foren calcades
e~

1

una de l'altra. Tot marxaVa bé,

noi contava cose8 dels altres, l'alegria de
conf'idènci

trobav

Ib

els

mè8

la t'illa del

l~hora

del correu,

ics ••• però lm moment o altre s'hi
sover Silvestre •••
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~Ta

-

ho veus, Benet, que aquest

Tant li fa que digui

n~~

sempre parla d' Esperanceta?

del s8'rgent .NsOal, del soldat Bonvent,

COSSA

del tinent Oscsr o d'anar al tir - ,_.

1,

,ja ho veig.

l no et diu rea tot això?
'trobar natural que la noi

Si t.u ets la prilJera oue

nt.s. a RasQuel, el: noi

S9

n'ha de recordar de la di-

ferència de compliment s.
~s Clue .ja :fa

nas,

molts dies que és :rara del mao-

~lvi,..a,

que potser és la DJ'"ioera noia Que ha :fet comoli-

,nts al noi.

')la encf'!'"p! te'n recordes tu iie 1e. primera aue et Va
ments?

.

comoJ.i-

~r

....-,Jo de les que me'n reeo-rdo éè de les que no me n'han fete f
.."

- Va, va, Benet •••
T'C.....

dia el nota!'i Benet rebé una carta a l ' apartat.

pregava qtle, com
fi • • •

u..... ,

i és els!' segons quines coses no les puc pas di

bo:

vid

Utre. Tenim un
i

prò~eg

noU¡ri; ,guardés el secret.

entens, 01 pare,? Ac! tot carxa com

"'a
"q

~

petit

na

a

.La

mara. ja

cie marxar.

'aauests dêirrêrs dies s'acabarà d'un ma

t

1'a1.-

ie a Ccmandància, enmig dels papers, i en
S6

"una guerra sigui menjar

"trets a unes siluetes

rxa~

u

,

o

aviat. Jo no

nya ranxo

t'uata ou

dit

peuso p.as qu

da di

i tirar quatre

1 eiutnd.à cer.Rent

ser~nt

"Nadal, del qual ja us ha parlat altres vegades, aqu.ell noi

i-

"lanova que tenia una oo.rca i ens deia a quin lloc s 'ban de calar
"-la paJ.angres, i quan sc aap, mirant la I.J.':lIl8.,

~ls

die s <:pe :fi

Urà vent••• doncs el sergent Nadal ens d.iu que aquelles silueta

""'ón siluetes enemigues. Com que ena les posen molt a la vora són
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!lde molt bon tocar, i IlO s'hi tornen. Jo ja sé que lm dia o l'

litre haurem de fer la guerra de debó i que els altres s'hi tornaran.
lfnerò tot això quan vingui vindrà. Ja hi haurà temps de parlar-ne

"de la guerra de deb6 quan la fem. Ara jo del què vull parlar-~~
"confiant amb el teu seeret prof.essional, és d'una guerra part1cu-

"

l'

saa curta, al

feta, disso.rtadament

~~. dels E."ndo~ls.

!t1a quest1ó dones, he cregut més aViat a la mare que
"bat a casa més sovint a l'hora que tard.

"llpar6s esment

8

Jo, en

tu. He arr1-

an la mare em deia que

amb 1ss uniwrsitàries, n'~ pa.rava~ Em feien por.

ItI si alguna vegada vaig anar al ball, és com si no hi hagués
Illt'rft

passava la nit mirant, encara Q.le a tu et

~és que

no n'havia
na d'atac

Quan vaig veure E~eranceta vaig. tenir

"de.ixat cSI?

anat.

"de eor, no t'esvaris, pare, vull dir un bo~. atac de cor.,. però al
"saber que al mas hi havia tamb
"~erra

1 . n01 Endoll vaig
pensar que la
- .

per Esperaneeta la tenia perdtña. El Claudi tots sabem q:

"era un mussoler, que n'havia festejades moltes, que sabia mol t de
'festejar i, cosa important,

l t'ill de l' ano del mas ••• Però

"jG era fill d'un notari 'fede,.,a1 i malgrat que aquella guerra era

'de mal guanyar, ho provaria ••• De moment
tr-adu1r

liS'

e~~~taent· aquelles.

la manera que jo vólla que em

H

i prou., i ten

mir'
mir

mirés~

s perquè. :també
l ja vaig anar

"1rreductublement a favor de la mare ;passar-me la guerra amagat i
liquant mès

t.emp.s

hi ha

S de passar, millor. Jo,

de8vent.urada~nt

"mai lavis dit coses a noies., no en sabia, però n"hi vaig dir i ella
l'm'ajudava. l

cada dia em feis una mica més de companyia••• Allò era

l ja, el m6n, per a .
"e1 cel t o el paradis,
si ho vola en federal.
.
.

"mi, era Esperanceta. l quan ella també m"ho va dir, pare, jo bene1a
tfo

la mare l!er haver-me fet amagar al mas .... Van arribar a

"*"",

i això que ni jo n'hi ella haviem ballat.

bal~ar

l sense mús~a!

i
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la mare 1 Més que al pare, ho dic al

IIfñ",e no t'escapi de dir-ho
"

ntit dir que sóu gellt reservad1ssima.

"notari que sempre t'hi

~~oll.

:fi, en aquella guerra hi ve. haver un perdedor, el noi

ltt;'lr,.

'a~em

"Jo no sé la qu

anyarà. Si t' he de creure a

aviat qui

tltu, nosal t:r-es f aviat. P.

..o

n'els

lamen t

lt

l'.ma. Ells s 'ho van alZafar

~ldol18

ja els

PO rdr,

'he guanyada

rra,

qualla

!l'bant, qua decidiren treure el noi del mas i que Honorina foa l'en•.

•

I

.

carre~de

fl

r

lt

,

al camn treballa

U ....

.

1 gran pane

ultra

..

,

doa ho

COT:l

ro n

t oo:rtin menjar i et facin eompan

Un"POan Honorina ••• Com qu

"mas l'acataren

"s1, tamb

ys al

einauan ta de la

s'~~~

l noi

vi

la

donat

acabat per a mi.

,

t

..

ro

~erò

que jo co-

t va deixar

tu la notari

tel

sentir el que .jo gento ara, i a la

"

doll, al

doll, perdona

quest trac

ni

e te'l

Dtmt

ixò era un decret del senyor

A'r"anceta! ,-TO no
r a

cum

mat.e ixa co

..... t:omAY'lt,

a ulls clucs. Esneranceta

·s

qu

J.8

dinou

vi

"'!'TO pII

sn 00-'

ver-la escollida i si és veritat aue com dius

"re t'
"ses

"

pobra

i :fa a

que

s

"....ortin i et vulsnt1n fer cOI'!!PenyiF\ els s

lt

~

.

en cuinera, i el Silvestre no se'n desfaria

~rquè

mon

s de

.

'11-me les visi tes. No que tingui res contra

d,

"Honorina que és una
tf

.

des a cofes!

do

s

, no? Deixant

que

o,

n

p.

, que hi

re?

00-' '

part això, amb la mare, mal-

at aquest no entendre-us permanent, vas f'e:r- una bona

"sents,

ma-

adqu1s~ció,

i no hi bal':ués ha~t aquesta guerra,

otsel" si qu

"la dels csnone vull dir., ~1o hagues estat notari amb l'afecció a .
"la notF\r1

ns tu i

"llor dit de companyia, i

t ne,.. una regla de tre s o mitamb~

"les dones les havia

tinRU<Ïe'S

"i ner

dis~st

r un

ha

s dit

la meva clona

cofes ••• Pèrò hi ha

masse fort e la ma

gut

q~

tma

jo'

sue rra

em vaig amagar
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"uns dies al

i hi vai.g trobar Esparenceta! Si,

~dol

s dels

in que é9 la primera i que la eo-

ls teus consell

"ja sè qu

nt m' hi passej o

passarà, però jo sé que no passarà. De pens

"

descuido que hi ha ma guerra

"t'mont ••• A vegades pensant amb e111

erd~-la••• Pot$er

ya:r-·la

"la oual

e 1'-

reieis de tir, hi sallXio

"cada dia, hi dormo, hi

he

,t

"mica massa de pressa, pare, al dir a.hò. Sé que hi ha una guar
,
sóc .
"1 compto guanyar-la.... Però és que no b unieament jo que. corro
"ple d I Esperance+..a, ~s qua la lloia corra plena de mi. Atenció,:pare,
qua et

"'no es

es, 1 segur oue si l

'tlí"a.r:ta uns crit

mi, saps? l no fia que

si i prou, p

J.o l i he escrit !'eoordant-11

"i ern diu Que

'enir

.

cosa de done s ,

"

'ho

"ca. Jo pens

tf

tfeonsel1

bo

~

noméS :fo

rra
gin o no n'hi

aneeta vin-

i Hono!"ina, 1 la mant, e

1 miJt ~ però tu m' nas

ma~xem

de ser car-

aviat, que potser
trobi. Amb

, vull que tu em donis algun cODsell, un

r. Tot

guits llevat Que m'aeenselli
ls Enòolls. Aqueat

junts,

ue st1ó de donar un dis-

criuré del nou lloc on

e .ia 11

cc

assa~

federal és ser al revés

s que

te

di

an cosa oue E

1.J.1.1wst

,,'sr

Po(~S

vindrà n'hi

ocr1ure-;la-h1 dient-li que

veritat, i

ftixò r.ovull

~ue

1 també hi. ets t

"dit més d'una ve

ple-

• Tinc una carta d'ella.

"'-1 Li nod!'i a d 1r

-oUe, Berla nn

's'ho 8aRf'sri

" rà

,

!"ra. Sj'.

ro.. e

•

Va

l que li digui si les don

rò ella diu

"vagin de done s
tgust fort

u91ls

s6c

1

1" a

llegit això

sinó que també no' '

e

'den

ttéS

de molt lluny. Al dir que

'Da de mi, no vull d:1.

"~1,

-re

C'ue em donis

ran ben rebuts i

ue oblidi els dies passats al

rà int.eeptable ••• Potser fent eser1p-

n+.ures t'hes t'robat amb oU91c<JI! semblant ••• Si és aix! espero les
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lIteves noticie

e;tete s.'•• fl

mb e

- Fas niala cara, Benet. Que perdeu?

Q.le no em sents?

més vol dir cue no vQls dir res més?
- No,

tra cos a Qua un

dir oue no tin,..

110 .... vull

uè

l es l'ot sate·..

inat un

età

oinament.

l'i :t'eder

1

.vira, no m'esquiVis J
preocu¡:a~ió,

- .::>1 em dius la
gradar.

i

potser

segur que J<? et diré coses que no t'
'trobar so luci onD •

~'ajudin

noi •••

-Ea

o el tens allà on volies?

1, però no em preocupa això, ara.
- La falta d'escrip:.ures? Ja t'ho he dit sempre que la gent Que t

lla el bacallà avui no en t'a íèr d'escriptures.
,
lio és
qui, lvira, no s per aquJ. •••

.

e

~i

ssat

ha lla

U4!SWAQ

saar-li res del que" et

No, d

noi i n
panses~

s te l'

tu?

dit

si penses malament, no,

,

pero •••
passat?

Elvira, Elvir

Veuràs, ai per a un federal no és motiu de
sou fill on tem

.,
cupaCJ.o Que un

de guerra es passi a. l ' altre costat, j

m diràs

quina preocupació pots tenir.
noi no hi farà :res
.entre els
nya""

batalles

tre

que a

guerra.

i titl9:uin en oompte •••No toth

hi ha de gua-

la guer!'s. Les cartes que ens fa a casa diu

qu

7

,

t va

tiren contra una gent que no s'hi

r

l'J1G•••

nya, a menys que tu amb el noi hi tinguis correapondèncL,.

noi? Tant és teu com meu, i no discu'ti.m sr

cosa és tenir-lo i l'altra for-lo tenir.

t.

tu. "l'have'f9 vC'lgut cue a' amagues•

d

.

,uéa aquesta 11éi que voaaltres en dieu de la

Si :no

pot

T'a Va

el

favor del pare, el noi seguiria amaRat i

R

ue en tindria. l ell v()lària seguir aI!'lagat, no

- sl.
A

cetà, com si

r

- F.
..

p~tria
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'vAgades n'endevines

ls e

ve

,

s•

algunc~.

ls Endolls

tenir aauell rabl perquè

Vfln

s

i

nol

11....

u

l nost:re fill.

no

voldria tornar

iIl} m'ho veli pens

bé.

b

pe~ò

t'hi afin

as•••

•

, ....Jéu t'escolti. l com ho

tro

abut? El noi

t

re-

lea i t'ha 6sCT:it Darticularroontl

- Vau:r à.o •••
Jnet. si has
orC

comen~t,

1 noi diu que no
la noi

t t.reur

sp

cet

l costat •••

1111

la

o corris, Elvira, no corris! Vull dir cua hi pensa tot e2 dia
i tot

nit, que hi

cTo cue la noi

sa

pr'l:l,

e

limen

ja.
US'

al noi Endoll, ho trobo
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moLt ~.

·xò ja ho sabiem •
.ra, que aquests coiltpliments hagin afeotat al noi •••
Això ja ho

SE!) S

I.

em sentirà o ja em llegirà I

- Done

.vira, no. t'avancis que lf\ cosa és més greu àa~ que et penses.

-

u, com que vaa festejar poc,. aquestes coses no les entens p-tou ~.
Tu vas passar de la botiga d~sp3txant, e casar-te sense t'er e3ta- .
•

o-

ies fastejant.e

A

casa teva et ~an dir q~e un no~ri era

lm

bon p~

tit, i tu si tant per t~t t'Mviea de casar et v:sf... casar anb un bon
partit. l si bé això algun oop dóna bons resultats, d'altres els dóna fatals.

_ c3i, quar. el 'bon nartit êe un notari com tu •• Que n'havies f'estej

dea moltes tu?

- Sl ••• no! Però és igual ara.
Aix1 això d'haver tinrolt lPoA

dcm:~a 8

co~es O'le

tantes ve'!ades h

dit •••

_ No en parlem dels meus festeigs, é·s del del noi que hem de parlar.
T no surt.is amb històries, Elvira ••• La noia, de resultes pet'aer

d'aqU311 be:ll silenciós que jo vfiig veure

n és el noi!
o qu

oi

,

llar al

s, vol a'Plsr

i fmlluemat del noi, ja et dic oue ho trobo

bé. No óa una cosa nova' i

tu ho deus haver trobat en moltes 9scrip-

tures.
- Més aviat en testaments en con capte d
Ito t Benet t Que hi ha à "hbve:r rf:tparacions, ja?

ho sé.

~To

la eosa que sé és que t<1!lt ha rebut l'un oom l'altra,

i ara el no·i em demana consell ... l jo qne n'he àonats a tanta f{9nt

t,i.c

~~t

un mar de

dub~T:;~.
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- Benet, el consell és molt fàcil.
ue deixi de Densar amb
-

~A1l

teva obli@ació és dir al noi

eranceta.

diu oue hi pensarà semore més.

, ,-,ue hi pensi i prou.
- Aquest noi t'arà una mala guerra•••

,è entens tu per fer una cala guerra? Que en lloc d' S'lar al davant vagi al darrera. Doncs per a mi farà molt ben fet.
- Elvira si tothom t'es la guerra així, guanyarien els Endolls.
ots.r també la guanYaran si el noi va al davant.
lvira, ni

'1 pens ar-bo,

fa bé

s

11

hauran d

ansar-Do. Si tothom
baixa,.. calces.

al davant i ho

, ,
.
es Que JO a mes

de Densar amb el noi penso amb la noia, amb Esperanceta ••• La cosa·
e sempre ••• un fill de casa bona enlluerna una noia de pagès i quan
la tA enlluernada, la deixa. A tu et sembla bé això?
- Renet, això, com dius tu

és la. cosa de sempre, ho fa molta gent.

erò no ho pot fer un notari federal!
- Tu, no, però

en Pasqual encara no és notari.

- Parò és fill de notari.
- Ah, aones

,

enses fer

ir al noi

eeer~l

a Esperanceta

ue vagi a fer la guerra amb ell, que es passin la guerra festejant
i quan la guerra s 'hagi acabat, si el noi veu noies epe l i agrad1n
més <pe EBPeraneeta, què~Encara és més trist que la deixi després
d' haver fet la guel'ra junts. Si ho fa ara, no ho sap ningú Que lla
assat uns dies aMagat al

m~s

dels Endolls •••

arò ho saben ells.
- Qui són elle?

11s, el meu t'ill i l'Esoeranceta!
enamorament de vuit dies tampoe és per af!af'ar-se'l aixi!
Veuràs, Elvira, tu a la botiga estàs acostumaàa a t'er núaros.
Imafrlna't un festeig à'una parella que es veu deu minuts cada

quin-
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ze dies,

don~s

ells dos, el teu noi i l'Esperanceta, es van veure, ,
-

~

_ .

p

...

quinze dies seguits. Saps els minuts que representen pels que només'
:feFitegen deu minuta cada quinzena?

Després hi ha aauell ball s11en-

ci6s. Que saps tu les coses cpe es van dir en aqull ball. El

n~i,

per la seva condició de fill meu, és noi de paraula. l si hi ha una
promese de matrimoni pel mig?

~e

ho saps tu que no hi sigui •••

-net, no facis de notari •• A tu et semblaria bé, i dic et semblaria, no. et sembla, et sent>laria bé que un :fill meu es casés amb
la noia d'un masover?
s que el teu fill també és el meu, Elvira. Això ho oblides moltes ves:radesl
net, Benet,sra imagina't que el noi no s'hagués anagat al mas
dels Endolls, que no hi hagués, hagut guerr,a, i. que

tUl

dia el noi

ens diu que es vol casar amb la filla d'lm masoveJ.' •••
- Carai, Elvira, però hi ha hagut una guerra i el noi es Va amagar
al mas dels Endollsl Oh, veuràs les coses s' han d' agaf'ar tal com
venen. Si tothom hagués estat republicà no hauria vingut aquest
guerra, i perquè ha vingut aque ata guerra tu Vas :fer amagar el noi
i d' aauestJa amaRada n' ha vingut el que n' ha vingut. La culpa •••
- La culpa és lmtva, és clar. Doncs si la culpa és meva seré jo qui

dirà al noi què ha de fer.

- També li ho diré jo!
Pasqua1

va rebre els consells separats del notari i la botiguera.

11 conestà al domicili familiar.
- Has tingut carta dea noi?

o.

l

tu

- Tampoc.
Que Vas apretar molt aconsellant?

egurament més que tu.
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- Si aquest noi no escriu és aue està enfadat.
otsJr el disgust li servirà per a toí!al" d,e peus a ter,¡.-a.

No havenC"'fe ste.; et mai, no sé quins consella li hauràs donat.
~s

-

que tu l i has aconsellat que tiri la cosa endavant •••

i fos així seriem tre 8 contra tu. El noi, l' Esp e ranceta i jo 1

tra 'Tomasa i anuncia q?e. hi ha el masMr Silvestre, i junt anb

l'mllntci de la visita porta

una carta. Es carta del noi.

Fes-lo passar, TOm8sQ.
- Hi ha carta del noi ••• Potser Que la llég!ssim abans.
~

~e

passi Silvestre, Tomasa.

- Que s'esperi una mica.
-

~

què tinc de dir oue

la mateixa tar

,em

sa. Vostè ja sap qtl:l aquí no

TIo foti com vulgui,
~

ssi o Que s'esperi?
i

•••

Mentre TOTIBsa va a fer entrar Silvestre te lloc una

tita batall

trimcnlal per a fer-sC9 eadascun amb la carta del noi lA qual, com
totes, sembla mal closa. Just quan entrava Silvestre, la carta no
pot resistír més est1ródes i en queda una meitat a cada estirador.

- Bé - diu Silvestre-, què n'hem de pensar tots plegats d'això?
- Veureu, Silvestre, què és eixò?
:1:S

CA.1e no saben res? Es dUe Pasqual no

e~s

ha dit res?

Que tomem a anar endavant!

toneu a tenir
-

P~sqUal l1;l

mas?!

La que no hi tinc ~8 la noia!

- Ara pla!
- l el seu :fill no els ho ha dit?
i no ho diu a n' aauesta carta mim>artida que acabem de

rebr~ ....

- Digui el què digui la carta entera, Esperanceta ha marxat del m •
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- l a on ha anat?

t.eniu idea?
f'ill~

Al front, amb el seu

-

Pe~ò •• ,.

ir:in, aqu! tenen aql1e et paper ••• Llegeixin, lle ge ixin •••
El matrimoni val agafar el paper a la vegada. Silvestre preveient
que pot fer la fi de la carta el reté.
- Com a notari, ec penso que tln c e,1 dret de lI·

r& en veu alta.
~l

-

Seieu, Silvestre, i seiem tots.

notan ea posa en situació i actua anb

- Jo

1"-10 jo. l ho fa-

u1~eres.

ja sria a mig llegir i sense ulleres.

Un moment, Elviila. Jo he llegit escriptures i te stament.s a dea-

dir i sempre ho he :fet amb uller

ncara cmt no les ne cessités.

notari amb ulleres dóna més sensaoió d'autoritat Que sense •••
, llegeixes o no?
lI'O'stimats pare i mare ••• "

1, sí,

ho veuren.

.. ").lants anys

té ara.?

Us estima l'Eaperanceta, no?

- Dinou.

.

- Fets?
- ¡<;ls va fer pe r

t

~~art,l.

lJ.egeix, Benet, fotre!

<31 ••• lt Estimats

re 1 mare •••

- l sempre e 1 pare al davant!
•

- Vols callar ara tu, Elvirat
- S9nyors, si volen llegiré jo!

Un moment, no ens posem nervisos, no ens posem nerv10sos •••
ltk'stimats pare i mare •••

- Això ja ho has dit tres
-~s

vegades~

EMet!

oue vull oue ~ilvestre es convenci de què és veritat.
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- Vagi ll~gint, senyor Benet, i .ia ho veurà si ens estima •••
un... "'u~

t'ou la idea de fer venir 131 mas a

ama~ar-se

al t'ill del se-

"riyor Endoll i al. del senyor Benet, jo no ho sé pas. Jo, com sabeu,
la'

s veia molt poca gent,

ns quin

s

cose

assaven me'n
aqu~ll

"feia creus. Quan la noia del ferror Malposat va marxar amb

".........rxant de gra, vosaltres en Vau dir pestes de la noia del t'errer
"i sob!'etot, e

"198 noies

l'vaig

dir, que mai m'hi assemblés.

que se'n Van de

An~l'

1~oS8r

I jo pensava que

sa seguint homenots no eren com les

,..An noie s emnaY"entades

'F\ltres,
"mossèn

1.1

b aGuells dimonis aue deia

Quan sennonejava els diumenges a l'esglesia. Mai

al lloc de les :fugidores. Sempre vaig mirar les coses

"del costat atie les miraven a caS8 1 Que les mirava. mossèn Angel•••
11

Però Vingué la
H

cas

.erra, i els

SIlOS

del m

.Lseu :fill Claudi. Jo j

van portar

'bavJ.a Vist

a~ar-se

'tres vegaaes e

"noi Endoll. Era un bell xicot, i era el fill de l' ano. En sabi
"de dir coses Claudi, i a mi m'agradava Que
'erò amb aui h
-

~aperis'

les digués •••

rX8t Esoeréanceta1

s, senyora F..lvira, e

les digués perquè a una pobra noia' de

" ... i a mi ro' agradava que

"pagès, aquestes cosea 11

ri 'o.

a~aden•••

l al cap de poc qui es 'lingu'

"a amagar a easa :fou el :fill del senyor Benet. I, només de

v~ure' l,

"i això oue era fill del senyor notari, vaig pensar snb la fugida

Ude la noia del ferrer. ., Perdoneu-me, pares, però hi vaig pensar •
u I cada dia m'espasqualitzava més i més, :fins que el món, per a mi
tt'ou Pasoual. No us tinc P
IIque podia, i, cos

d'amagar que hi

asava tot el temps

eravellosa, veia que el noi s'esperancetava

"cada vegada més. Quan em veia entrar a la èeva cambra

ve~a

que el

"seu rostre s'il.1uminava com si entr6s qui sap qui'. l jo ja hi entrava d'il.luminada. Al cap de pocs dies jo ja trobaVa que la noia
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- Vagi ll~~int, senyor Benet, i .ia ho VE)urà ai ens estima •••
una ~ui

:rou lA idea de fer venir el maa a .amagar-se al fill del se-

Unyor Endoll i al del senyor Benet, jo no ho sé pas. Jo, com sabeu,
veia molt poca gent, 1 segons quines coses passaven me'n
"feia creus. Quan la noia del ferror Malposat va marxar amb aquell
"marxant. de gra, vosaltres en vau dir pestes de la noia del :ferrer

Ui sobretot., em vau dir, que mai m'hi assemblés.

I jo pensava aue

que se'n Van de .cas8 seguint homenots no eren com les

"lea noies

'RItMS, que e'T'en noies emps!'entades anb ac¡ue1ls dimonis QUe dei
"mossèn
"vai~

An~l

Quan sermonejava els diumenges a l'església. Mai

posar al lloc de les :fugidores. Sempre vaig mirar les coses

"del costat Que les miraven a casa i que les mirava mossèn Angel•••
11

Però vingué la
!fo

.erra, i els

os del m

van portar

amagar-se

casa SJ. seu fill Claudi. Jo ja 1 'hav1.a vist altres vegaC1es e

"noi Endoll. Era un bell xicot, i era. el :fill de l' ano- En sabi
"de dir coses Claudi, i a mi m'agradava que me les digués •••
'erò amb

aU

~aperis' 8,

-

rxat

r

cet.a?

senyora Blvira, e

ri 's.

~.

" ..• i a mi m'agradava que me les digués perquè a una pobra. noia' de

"pagès, aquestes coses li agraden ••• I al cap de poc qui

e8

"linguli

"a amaRar a easa fou el fill del senyor Benet. I, només de veure' 1,
"i això que era t'iil del senyor not.ari, vaig pensar anb la fugid

"de la noia del :ferrer. Perdoneu-me, pares, però hi vaig pensar.
tf

I cada dia m'espasquelitzava més i més, fins que el món, per a mi

'fou Pasqual. No us tinc pas d'amagar que hi passava tot el temps
IIque podia, i, cosa meravellosa, vei.a que el noi s'esperancetava

"cada vegada m's. Quan èm veia entrar a la seva

c~bra ve~a que

el

"seu rostre s'il.1uminava com si entrés qui sap qui. l jo ja hi entrava d'il.lum1nada. Al cap de pocs dies jo ja trobaVa que la noia
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"del fer!'er

llor 00 sa que

et 1

Malposat bavi

"pensava amb vosalt:r-e s, E.mb el què, din

"a seguir' a Pasqual si ell
"An~l,

S8

pot fer.

,s~,

gent si jo m'atrevi

n'anava, i amb el què diria mossèn

però bo i pensant tot això, primer era Pasqual. Desitjava

"a tot desitjar que la gue:rra durf\s dies, mesos, anys, i que
"permetés tenir Pasqual al costat ,meu. Mai

havi~

pas9at de tornar

nel bon dia als joves dlis masos veins que es creuaven amb mi,
II1-.- r

ia sabut Quina cosa era tenir un home, i un home que m'esti-

"mava i jo l'estimava a él1, p. a mi tota so1a •••Era el primer,
"pares, i jo era la pri

a per a ell. Ens endevinàvem els pensa-

J1ments pArquè sempre pensàvem al veure 'ns, las

teixes coseg.

""'oltes vegades passavem estones i estones ~irant-nos i prou ••• biS!l'tic s
tita

ra que a la noia del ferrer Ma1posat li van passar aquesteixea coses i j a, en lloc dA bl

:r-18 la beneia de tot

"el meu co!'. Fins que vingué la gelosa! de la senyora Mercè

r la

"diferencia de compliments Que s 'havia establert entre l' lm i l' allitre amagat. l el senyor Endoll seguint el conselli de la seVa se"nyora va treure son fill
"qual fos la ma!'e.

di mas,

i

va manar que qui visités

Algú degué dir a Pasqual que a mi ja no em veu-

tlria més" i quan un dis) d'amagat; desobeint les ordres del senyor

"

011 i les vostres vaig anar per veure Pasqual,

el noi ja era

"fora del mas. Vaig passar uns dies que jo no era jo,

aquel~8

tlque em preguntaveu què tenia i jo us deia migranya, . si,
"d'ell, de Pasqual. Fins que

"m'havia dit de paraula el

dies

m1~anya

ig rebre una carta seya. Allò que

ve~t.

s'ho podia haver emportat o s mi

tlem podia semblar que m'ho havia dit, però. ar.a m'ho deia a la car'ra! La 'Bé de memòria aquella p:rime"'s carta, de. le~vegade8 que l'h
"llegida i rellegida. Era a mi, a la pobra Reperan aeta que em deia
"tot allò. Li vaig esériu'n! dient-li tot el què sentia, tota l
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"veritat, que viure sense ell al costat era un mal

Vi~re,

i. que o

"venia ell o jo anava on ell era •••• Ja ve.ia. que era molt :fort a.ixò
"i que' ell pe:r ganes que en tingués no tornaria perquè ell sempre·
"em deia que era fill d'un notari diferent dels al tres, federal, em
"semb1a que deia ••• l com que veia que e1.1

n~ vindri~,

estimats

tfpare i mar~,. quan trobeu aque8~es ratlles jo seré cEln1 d'anar
'fer la guerra al costat de Pasqual.

Vosaltres us· ho prendreu ma-

"lament. i em direu mala filla entre al tres coses, però jo us esti"mo igual que sempre. l bo f estimant-vos molt, me'n vaig amb 1
"cosa que estimo

que tot •• ~" T

A' ha

'Mireu, 9ilvest!"9, jo ja volia venir.

al.

acabat, no diu res mes.

mas •• ~

- Ha t'et tard, seny-or Benet. T. ara jo dic., què hem de fer?

- Mal consell demaneu, Silvestre •••
- Veuran, quan passa quelcom, i que la noia se n'hagi anat de casa
és més que passar quelcom, hi deu haver algú que en

te

la culpa. l

jo penso, com pensa Honorina, que a qui es poden consultar més auestes coses és a un notari el qual, com

diu Esperanceta, és un

notari diferent dels altres.
VeurEm, Silvestre.

si,

hi

ha

una

segueixis" Benet, la culpa és
lvira, de qui va sortir la ida

rime,.. a cul:

....

va, no?
da t'er anagar

l noi? Jo volia

ue marxésf

.

.. N"hi ha d'altres, de culpes .. Qui

primAl" éS

va amagar al mas fou

1 noi d'aquests carques dels Endolls ••• Deixeu-me dir, aViat les
donen les culpes els notaris f .El fet d'haver-bi
dos amagats al mas
.
com que el noi val per un a
cia de tracte

pel" paM>

p1l~

de nois EbdC?lls
.

po.rt~

un a diferèn4
.

d'Esperanceta. De qui és la culpa saui ?

Però encara no estic, s'han de repartir bé les culpeu. Per què qui
es cuidà dels

ama~ts

no fou Honorina?
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Això., veu, jo

~a

don~

11,0 vfig dir a ;ta

el priuer

d1~.

aprés, pe!" què 'T.speranceta, encara aue el noi de caStA S' no
re1xés. no els tractava iauü. al8 do. amagats. Per auè no era neu-

tral?

xi vostè ereu Que 1

de l'Honori

primer i d' ~sper

ceta despr
Tamb~

s oue n'hi ha més de culpables.

n'4s la

1'1'8, i

e~

no-

tari que deis que duraria vui-t:- dies.

- Bé, tot això ho admeto, però quan el se~ ~o~ ya 'V9tn'e
noia se'fb
.-

~enjava

que la

amb ela. ulls per què no pensava ari:> lea lleis de

l'ho8Pi'tAlitat i s'aguant8\ra?Jo admeto els Blt'res cu1pabJ..es <1
s'han anomenat, però entre aquests, per a mi, el ll1és culpeb~ es
1 seu :fill!

,

- Silvestre, Silvestre, poseu-vos al seu lloc. Què haguéssiu :ret
vos davant d'una noia jove i t'ermosa com Esperanceta i que segons .
vos acah9u de dir se' l men.1eva. anb e la ulls'l
un noi com el meu, encara que sigui
com

nu

Es cpe vos creieu <pe

ò 'un notari, si una noia

vostra li posa les coses bé hi he de fer el sord? Què hau-

.la

rieu fet, vo
-

oln,

orB "P.lvira no m'hi he trobat

El

pe ten!

ilada. l'Horon!a, i, una

rrer, la va:f.

casem o

tura!'"

:I.

vega~a

a ple migdia i

iE! dir: tlHonor:f.na, a

li

cremo el mas". Ella s

tota la Vi da ha estat

i en casos així • Jo

re els ñ

al Ca-

som. O ens

timat els masos

vara i el f'oo és

molt

pe~què

les co

i

fa mée por, 1 em va contesar que per Què havia 'trigat fiant a dirl i que ens caséssim.

Silvestre, i si
-

3

cremat

- Doncs potser'
al noi.

~norina

us

ñ~és

dit aue no?

131 mAS.
'8sp~ranceta,

abana de cremar el mas ha anat a veure

4

.
1"-88 'n

...10C' i4,

nse dir res, us n'

uè l i hacméssi u di t 1

i

respost que si no

cremar:1.s

i Honorina

,ns dieu

uat

sem-

sempre he portat les ,calces, jo.
1

ia.

T

1~

oió, au

~t.

n

~O,8,

m

les vaq,ues, la dona i
8via't~

1 seu f'ill l'havia trastocadg,

seva obli-

com era.
li

ués fet veure

que no s 'havia d'llave!' deixat t.rastocar ••• l ai la Va trastocar ta11"'\:.,
l principal culpable 68 el fill de vostès!

nostre t'ill i la sevn filla!

i, i la guerra i a l'anagar-se al mas, i a no fer de t;.snt>rer
Honorina, i. a vostè que t'eu anagar el noi, i al senyor

~net

aue v

dir que 1a guerra duraria vuit dies, el Doi dels senyors .fZ'..co
no ser orou nen plantat •••
otee:r el més culpable és el mau n:erit psratè ai la ~erra haI

durat, vuitl' dies com deia ell, segur que illsperancet.a en
,

ria al mas.
..Uvirat La

~1Uerni,

lògicament, no bavia de durar &lés do vuit

dies, i aquesta e!& l'opinió de la. majoria

de~

pais, però és au

fin3 amb tma guerra que havia de dural" vuit dies, la aue

Va

fer

'sr el noi vas ser t.u 1
-

c:!í.
•
'~, 1.

ba""sts d

ro

tirar més aue

de vuit dies ha portat,

1 co

, que la

i8-

s del

va noia se rl'

i

t amb el fill de vostès. l jo tomo a demanar: com ho havem d' ...rregla:r això?

- Fins ara aquests compromisos ..

sabí

com s' hav ien d' 8rre glar.

El noi Palau se'n va emportar l

n:va, i mossèn

An~el

vuit dies

8

la munta-

ho va acabar casant-los.

¡bé casos com aquests s'bm repaT'at d"altres maneres fora del
trlmoni •••
- Cobrar jo, perquè 1.8 noia m'ha fugit de casa! Això, amb tots els
ertes, és una proposta de botigu9ra, senyora Elvira! l vostè,
senyor Benet,. què diu? Es dm notari que voldria solucions jo.

ilvestrt7 •••
- l si vostè, aquest paper qua ha lJsgit t'et

ae

la meva noia l'

s trobat a casa seva fet pel seu t'iU'(
•

- De moment hagués agafat el disgusts que heu agafat vos.

- Així vostè el trobe. justificat el meu disgust.

,i,

senyor, molt

jU8ti:f1c~t.

l de 8'Orésd ' have -ro- se Ciis de tat, què hagu' s :fet?

o ho sé, SilVa stre. Ara el que teniu el disgust sóu Vos ••• Són 00-

ses de auerra aquestes.
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- Així ,vostè

t~

deixat é1

,

,

ma

ni

no ho trobo bé, pe:rò en

0,

r-aa'n

DeI"

t~)'

va noia hagi

guerra,' 1,

lle perquè hi

de

:rol'

el seu fill!
Silvestre, passen

coaes Ditjors .... Hi ha canonades, bombes, pobles destruits, ferits,
morts ,

- Aixf ,.,

-

canvia

t
d

dona •••

l mort e. la

~

:ro

vostra .

us n'havia f'tlgit mai de

gue-

e

1'1'.

. .

:ro JO
11

hi tinc nart, en tirw uns

ri11 t

tres de pal-rti-

dar1l".1'

,

igu

nyor

ra, la

l

<PlO

I

UèS

r

sa

ar-se'n

apuntat amb els altre s

let igueJ..f4..1fHrt.

ht
Tn
a~

:fill

u t"ill. l si el

d

t, sinó Del'

'm oanaol è

nna.'"
P'I

o va paa

11

! gl meu noi n

·mnt,

costat

ixò au

inclinacions dal mau

8

podi

.sr

fer la guerr.

usaf ben clar. Vos con

. amb lea del noi de1s Endolls.

f1('\!

u
l això

le
Du,

. '

ilvest:re, això no. l suposo que e,vos; ai la noiaLs havia de marxar iRUalment, prefel'iu més q~e hagi anat a n"'el costat dels del
meu noi. au" al costat. dols del noi dels Endolls, o no?
arò

AS

aue si la noia m'hagués consultat i la

a ¡yurues eS1:8t. tenir lm combate:r;¡t CIés al costat republicà t jo,
'hagués anat a la ,'tuerra si la noia restava a casa..
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Ib això estec entesos, Silvestre. sempre m'ho havia pensat qu
reu dels nostres.
-~mpre ho "bavia estat dels de vostS, senyor Benet, però és elle ara

no sé com fotre-ho. Si e1s de vostè se m'haguéssin emportat e~ mas
a n'el qual hi 'tinc, maJ.gart no ser meu, les

SLlOrs

de tota tma vi-

da, no hi podria pas anar a favor. Es veritat o no? Doncs se m'han

emportat la noia la qual. els sellS suors costà a la Dobra Ronorin~•• ·
_ qilve stre ,

una cosa seria que els del meu marit

orat la noia, i l'altre és
'L_"'¡o;'~'~~--;

amb la

gen~ ~e1

SA

li bagu~ssin

ha. e stat ella la que se n' ha anat

q118

meu marit.

Però, senyora Elvira, aue oo.srués ma:r-xat de casa la noia sl no hi
J..lè:lgués hagut el seu fill pel mig 1
ixò és cosa de la

Se\18

fi l.,u:¡.

-- Això és cosa que ens afectea tots. O és que vostè, senyora Elvira, si el seu fill és causa d'1m mal t'e't, vostè encara l'abone?
1vira, am a.ixò el Silvestre té raó. El noi •••
- ,¡la .llisperanceta qui es va enamorar del noi.

l el seu fill d',ella!

-

1eahores per què no ha estat el noi qui ha vingut al costat d'ell
en lloc d'el1e anar al costat de Pasqual!
:1 meu noi no ha e atet mai un
~

des8~tor.

Que no ho 8E4)S que estem

guerra, Elvira

.

guerra.,

- noaaltres fe. molts anys au

Ben~t!

no n'ta' de fer res. Es cosa nos-

- Bé, d'això els de fora de
tra aquesta guerrQ.
- Veuran, jo ••• tampoc voldria au

coses que no m'afecten ••• J'o he vi

saber e vostès que la meva noi
la

0l9'1'TB erl

la oua1 la

~ent

hi

er culpa Meva hagu6s de saber
ut amb la única missió de fer
, ha anat amb el

S8U

fill, i a

ta com mOSQll8s! No em diran que

8

això no sigui greu.
olt greu és, Silvest.re. A la guerra s'hi deu festejar molt mala-

ment. •••
- l jo he vingut a veure com podem arreglar aque~t pro~lema~ La se-

nyora Elvira ha parlat., ai ho ent.ès bé,

d~

quartos. l jo dic si

lla creu que l'honor de tots plegats, perquè no és únicament l'ho-

nor de la noia que està ~n joc sinó que n'hi ha d.' al tres d'honol1;
el del seu :fill, el de vostès, el meu i el d'Honorina, si tots aquests honors es paguen amb diners.
- Silve stre, si e 1 mal ja és t'et, pitjor seria Que nosaltres no hi

volguéssim sater res.

.

-

~nyor

Benet, si algÚ donés diners als combatents del seu costat

perquè perdéssin la
- Carai,
-

g'l:E rra,

Sil~stre,

què hi diria v oetè?

vos aneu molt mnmtl

L'honor.

~epb~cà.~.•

l per què volen comprar, llavors, l'honor de cinc republicans?

- Cinc?

:1, ja deixo a part a

la senyora Elvira. Però vostè és republicà.

n'és el seu t'ilI el qual es bat amb els seus, en sóc Jo, n'és Honorina i n'és la noia la qual ha anat on és el seu fill. Es _que a
n'aaiesta proplisi ci ó de la senyora Elvira hi va l' honor de cin c republicans que éa l'honor, per a

':Di,

de to~a la R~úbl:ic a en .pes~ •• l

, Silvestre, l'honor republicà jo el considero tan alt com vol-

.

gueu. La

m~va

dona

pots~

ha anat tma ;ica massa de pressa al par-

lar com ha parlat. Ella volia t.robar una solució •••
-

La solució econòmica, descartada, a menys que la senyora Elvira

consideri que l'honor dels altres.es.pagui amb diners i no vulgui
pensar que també hi ha el seu d'honor.
- Ja em diràs, Benet, quina mena de solució hi trobes tul
- La de nalt8I' l' hem de deixar córrer , Elvira. Prima r el Silvestre
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no la vol, i segon que costarla mol ta quartos pagar tants honors

com hi ha pel mig.
s que e 11 potser es pensa que ho voldria arreglar amb quarant

duros !
lvira, l'honord'un notari t'ederal et costaria molt. l després
hi ha II teu Que suposo el v~ldries valorar com a. minim com el meu.

s igual,
-

~

.10

tic disposada a

r-l08 tots els honors!
ora Elvira!

de casa no tenen preu, s

No, si el que vos voleu és casar la vostra filla i casar-la
amb el

~,

u fill.

... Ul casori, senyora Elvira, a vegaèi9s arregla coses que semblav
que no es podien arreglar.
des. l si aquest casori es fa,

- Ji:l meu le s ha desarre

l'à sens

el meu (X)nsentiment. l si els meus guanyen la guerra el t'sr' anular, com l'Estatut!
- nvira, Elvira vas massa de pressa••• Aquesta guerra no la

.tres oue .l:!;speran-

ran els teus. l poden passar moltes coses, entre
ceta

a'hi

~epensi •••

O que s'hi

repe~1

.. l que 18
- No,

anya-

el meu fill ... ,¡

:t'illa quedi. nen.iada1

uest hom no

"'JO 1

al tra cosa que

er Ja noia bé!

Silvestre, i si esperéssim que la guerra,.s'acabés per a prendre
det9rminacions1

~s

queatió

poc temps. Potser sl que durarà IMs
l'

••

deJ.s vuit dies oue jo em pensava, però no en

po~

. ha moJ.ta gent de fora del pais que no pot p
s'han rebel. lat contra ,el

~overn

legal

'

'.

durar massa més.
tre que el.s que

'n surtin •••

quest que dius faran tard, Benet, no et facis il.lusions. El
que ens

a.i.~den

no la vondr

nosaltres

ja

rdre aquesta

h

ingut amb els comptes t'ets i
rJ.;CS • •· •
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-

n

yo~a ~lvira,

la far

senyor Benet, ara·no

~auesta

aD',

,t.rac

de quins de for

e-rra. H.:s tract.a de la fugida de la mev

:filla amb el seu :fill!
,~i aquesta fugida tos consequència d'una malaltia?

si,
1

laltfa' contra la qual no hi ha met

\IDa

,

nyora J:!ilvira, aui

<:pe hi valguin.
Honorina.

venir a veure' ls e

vo~

va dir, deixa'm fer a mi que jo parlaré amb la senyora Elvira, de

dona a dona, però
Ib el

'"

~questa.

Ib una

12' dir oue em deixés fel" a mi que parlaria

et, de h

senvor

t, .

.10

home. r au

l'he vista. a vostè, la

vist fotut .. No obstant, jo crec
Jo

veni

script.ur

si, es feu una

s cosa d'homes

Ib el convenciment Que potser el senyor notari
ho arreglari •••

esc"lf1ptura. El. senyor Benet escripturà que, tant si

'n

.tiUeranceta no es movia del costat de Pasqual co'
'C

a~VdUt2

'''ra tindria lloc un eventual matrimoni si el

dos nois hi estéss1n d'acord i 'hi

La senyora

151vira pT'otestà t·or v,

;1vira, 11m' t

vía,un

ués majori

",·Ò el

~Anvn,..

t re els al t're

!net 11 Va dir:

tot e~ què vulguis, que ja ho fas., ara, on no

et permeto que posis el nas és en J.es meves escripturesl
an Silva stre és :fora Elvira i Benet es troben amb mi.tja carta
dascun

les mans. Volen satsr què diu però no se'n surten. Es trac-

ta de noticies d81 noi :J. hi ha d'haver reconc1l1aci6 •••

lvira, i si l'a:regissim ••• Qui sap què diu el noi••¡Elvira havia
escrit al noi separadament. Potser l'havia conven9Ut ••• La carta
•

deia:

" Jo no sé quin oonsell em donaràs, pare, però ja has fet tard.
"Tinc Esperanceta ao!. J,

oso Que la teva tard8ll98 en donar-me

uel e<)Dsel1 oue esperava ha estat perquè has volgut con Slltar amb
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li

la mare i seguramént encara deveu estar discutint.

donguis ara

"el consell Que vulguis Eeperancete. se t'ha anticipat. Si veieu
"Silvestre digueu-li que no passi ànsia j

.vem fet entrar a

ne

"l<'spU8I1ceta a Sanitat. Mare, vaig rebre la teva carta particular
"t'eta des de la botiga, i si bé convinc amb tu que

"la

<XlS8

q~e

ella. Ja ho va comeD9ar a ser

s. Jo no sé

em tenia de dipeser al

e~

pare com s'ho haurà

que tu t'ho hauràs agafat malament, penso

"agafat! però com que s

bé. l 'tu acabaràs agafant- te-li

"que ell s 'bo deu bave r a

"Pare, la guerra la gu611ya.rem. Ac! ens ho pens
"marxarem aviat,
"ré escrivint. l

tTa d~us

tots. Es diu q

rò que '!lomés anirem a t'er maniobres. Ja us anip~nseu

que el meu gran amor per '8speranceta no
tots dos. 1I

'''priva d'estimar-vos molt
-

teu fill vols

millor, &stigue's tranquil.la, la cosa millor pel" a mi és

lIl<'speranceta .. No hi ha res millor
"qu

~01

estar satisfet, n01 El noi es pensa que tu vas

faN or

d'IIt1l.
- ".1vira, petas8 que e ste

n temps de guerra., i el.noi,

ld

coses que diu, els seus

grat lea

deu tenir. l si damunt dels que

té sap que 'tots do s li anem en contra. •••
- Aquesta guerra ens ho capgirarà tot. segons qui gusnyi se n' aniràtot. en doina,

s. No
dat

~

i

op ietat ,

dl1a,'

e

tu fas esciptures
da, i

~

comer~h •• Jo

,

a

a la botiga ja no venc

,nt de quartos que ha que-

calaix" de tan poc fer-lo servir

fan terenyines, i d'una boti

s'hi

ue té teranyine s al calaix.,;.

- Jo no és que en :faci masea d'

cr:Lptu!'8s, però
en tenia
molte
.

de fete s ••• Ara, tu, si ets boti

ra, només cal que venguis coses

de més bon vendre que le s que ha

venut fins ara. l ja està.

- 1\1, de la. botiga no m'Ms d'en

yar reeJ

erò, bot.iguera a la fi, un diQ'

ense dir-ne res al senyor Benet,
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la. rebotiga 16 s 'peces de preu, i "Plats i Olls 8\1 rotula

-ndlte

s noves activitats •••
Hi ha car

al domicili

de~

notari. Com cartes anteriors, sembla

tancat bé.

ue no s'

fi que rebo cartes separades, .10 us Et serie

"

tots des. L

•
ue aerJ.a,

diu aue si la guerra dura i s'acaba aom el pare vol -

«~iu, \Dl

disbarat ja que podria

sr

oue les diferències

"se t'essin un capgirell de dona i la filla d'

"tia en

artit pel fill d',una boti

ml

"grosses.

Per

tItit ,acab.i ec

"la gu e 3"''1'8 ,

re.m~eta

i

acabi

~asover

l,

serà

ela

es canver-

ra de :ol&.ts i olle s 1

acriptu re.s -, n , ha1l'l"AI'n d

"d'un notari que no fe

re

lt-·

bon pa:rtit, e 1 millor par-

tul

1"1'8. Ara la

,

reocupació,

ne la guerra s'allargui. Ja no som a les v&canee

'1barra<x>ns.

anat al front. Ja us diré on m'lE,veu d'escriure per-

"què no estem

i quiets.

sí,

anat al. front • No és ni

"ner com els que ho veien tot clar, ni de -r.ant mal
"lM i,

els

nt e

olt

"vells ens farien córrer mol't$s

"ve1.2n. A veR'ades tir

Ve~l::IU~D'

sense saber

r ara,. el

ui ••• Ja no

vei~

Dn-

1tres no
Esperanceta .

's, a Sani.tat,

a'h

181 t o una 001& t'ha de tocar •••

- Aquest noi és boig! Ha 'perdut
~erir

ho

tada am.. Sort en tenim

"tan sovint com temps endarrera. Per anar on el
"d'es'tar

ssar c

i tiren canonades, si no, als

que esco1

"dels que

t nl

~

x.veta! Es ben

,pa9

de :fer-s

per anar al costat d' aque sta noia! }fira, no l'acabis de lle-

gir aquesta carta!
de llegir.

"Ja sé que la mare s 'ho

vols no l'escoltic.

~A mala~ent

malalt ni deixar-me tocar

- Això ja és mes enraonat•••

cap

això. No penso pas

bala •••

pOSal'-
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11

em fent. Els altres, per?, diuen oue tenen

a peu, pare,

~ent

"De

tot més aViació.

més canons i. s

ls aVions d'ells, aci on

"van i venen de la manera <:pe volen 1 eaguen bo

- "'.

to~arà

qui

i:d. Entre

der-'8

,
rr

anera clar,
~d

l vocabul

ues
r1at,

ve~d"s

1 narlat. ••• A

ho trobaràs bé ••••
()ts- que expressen ,:;,

hi

hi ooses aquests mots?

eT!

la

ira, ,jo,

di-

ir.

les coses Que

"'ua tu

1 noi, j

oue perquè jo ho trobi

Ul'

1 noi ea torni rnal

al 'Oarlat,

·-lats i olles, no PI)-

ve

.10

l

malament qu

l'ra ens el

com a n'açuest noi. <3egur que a l'altre costat nc el

8

ten

pe

s auan els sembla••

uestes paraulotes. La

1 abans no J.e s dei

SO':.I,

t m'entenguI)

1..

cop n'hi poso

llatí.
t

- LlaVò,..

jo no

llet! ou

" ... al noi

a

QU

"vet'sitat, i de l

rre de Ca1detes on els

ls fins d-e setmana

"

e

què

osi

l~entend~~.

greu estar lltmy de vosaltre 8,

" ••• Ja

"veni

ve

'~speran

no tancar la

!'

uni-

18 e ompRIlYS d

tius la mare n
boti~ ••• però

sM

la cosa

•••

- Di txosa Esperanee'ta.l

"Jo voldria que la

:fet quelcom pel pare com la cosa qu

cats ha 'fet per trl1.
"fora

! que. e,l pare se l'estimar!

tnesu.n:~•••

Això bo diu el noi o ho dius tu?
-

.JO

cllum

l1eR"eixo una escriptura llegeixo sempY'e les coses <;pe s' hi

ban posa.t.
"

_TO

sé Que lf\ ma-re se l'estima Et! pare enCt:\-r8 oue no s'avinguin

troasss ••• " .- Veus, això és veriat, no Elvira?
- Això i aue nosaltres tenim m's avia.ció.
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...

s Que ara no
de coses
de p:uerra el noi.
- . parlava. pes
.
.
Ja n'anirà ,parlant••• ~ia n' a:ni~à .parlant , i potser llavors tu ja
no tindràs tanta a:reoció a llegir lea seves carte a.
...

ue tu t,'ho creu

ro

qu
'S

P;""~'.JQ'.~

dit que ere

vosa.ltres jo em pensi

la

que s

- vi Ja

rm?

debó qu

guanyarem.

els

ls

la ,gu,-myar

els teus,

dolls cue tu h

uns carques.
ver s'

del

i·1a noi
...

ue no

UèS

abonat al noi dels Endolls••• per

havar enlluernat amb el Claudi!

edat del nostre fill?

o ·ho trobavfts natural tu ou

..

- Això sí,

..

~.

ixò vol di

erane

bon

noia d

ró de tenir bon gus t a :rURir d
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1 bon

ua nosa1t)'es b'

+v-'

seva i aue son p

vulgui.

it de 18 noia!

e al' tF.l o no?

- Acabo

i una ·oosa, Benet? Jo ja l'havia lleg1

:rer-n

bans d

pública tu.

:ilvir

mt. l si l'havies 11eJti.da per Què ara l'has

sc61tar?

twmnaaa

-L'he tr
oberta.

ju~r

o

00-

1 fo

1 tancada i

pens-eva que tu ja l' havies

escoJ.tat per si hi havia alguna cosa que l'ha,v1

esp

llegida malament.

càbala, ao'

la, .la

què

iu el no •••

lament, i Esper~ceta per aqu! i Esperanc

ja. poc i

men-

er allà,. ••

Ho diu o no ho diu t.ot. això?

,1., sl....
tenim

8

~Ò

també diu si no t'ho has saltat, oue ar8 oue no el

ell al costat, que li plauria que de tant. en tant, per a te-

nir-lo content, el notari

Dftt

i la boti

oxaina •••
ns la tem, ElVira?

a l']lv1ra ea fessin 81-
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- "TIs cosa d

uitzalla això, Benet.

Com vulguis, com vulguis •••

-

- llira •••

.e s'ha acabat

ua el

guerra! - diu Tomasa entrant en el prec1s moment

trimoni es

.C'.A""'~n

Hi

una parell de besades

corn si. a.lg\'1

eren:

s coea

:fe~a

1

oi"

.

..

:rent tm ml

, T,

la francesa. Però
bdós di-

t, no,

So.....

nova carta.

- ,¡:lvira, l'has '11a~ida aquesta?
-No. be dit a
-

~oma

qUe,

portés '1tuUl :fóssim tots dos

8

taula.

'.omasa!

- Hm'li, senyoret.

'-ixi" 8 de senyoret. Ja f'a temps que l i he 6i t que no tu' ho

digU4~ s

ni a casa per tal de dea8costumar-sf:J'n quan parli de ci essent-ne fora. Vull la veritat. Vostè ha donat aquesta carta a l'Elvira? sens
embuts, Tomasa,S8I1$8 émbuta.

-,fa, senyoret •••
8

troes

de aenyoret. Sí no em creu amb ailXÒ tampoc em

~eu

vreure en al-

COS8s.

- Li juro,

a carta

tau

-net,

la senyora Elvi

hi

ssin tots dos, au

Quan

'ha dit Que portés

lla no l'ha llegido,

.

pero •••
:r'Ò

auè?

e qui l'

18 ctda,

.aquesta i la 9 altre s, be estat jo ••• Sempr

esperava que un moment o altre es recordés de &li el PSSQualet, 1
feia alguna carta que no
l a n'aquesta e
i ...

ar1s?

parlàva •••
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que és una :f"a1 ta molt greu llegir les car-

- Però,. Tomasa, ja ho S
tea d'altri'i!

a e'stà fet, Elvira, ara.
_

:..S

clar deu ser la nena d,e democràcia dels federals aqueata de per-

metre que el servei ll~eixi

]e s

carte s adre9ades als senyors r Tomasa,

ue sigui 18 da!'rera vegada!

i, senyora '8lvira. Ara ja sé que Pasqttalet alguna vegada es recorda de mi, com en aquesta oarta ••• l potser no els e.,gradarà gai 19 1
causa d' haver-m l'hi :fet sortir •••
l Tomaqa deixà el Ul3nj ador teta una mar de l~imas.

B~net, 11e~ix. No 8soe!'is

en hevarldinst ••• Hi ha coses oue f

plorar a Tomasa la qual no va plor

tornat de

cu:

ni qu

1 xicot la va deixar

•

"Est.imada mare i pare •••
Ha1ament., careneJa per mi, aquesta vegaoa.

lvira, m'inte'l'T0pps molt aviat aquest cop. Espéra't, donch
!Ili em sembli Que ho has de t'er, .ja faré

lm

usa ••• "Estimada mare

i pare •••
n:rr
.....~n

Què t'atures?

pensava que volies tornar a replicar••• "Ara ja Lla pas.st, però

Htres dies endarrera no m'haguéssiu pogut sentir si haguéssiu estat
"prop tmu encara
fi

tot pulm6, de la f're ssa de le s

e hagués cridat

canonades que sent.iem. V!:-!Ol quedar tots sords I

- :-,obrg fill meu ••• Per

QUe

ón els altres que les hi
Doncs podien ".fer la

li han de tirar canonades'i
ti~n,

rra sen

!:lvira, els teus.
r

t.0Í"ar-ne de canonades. l si el

oquen1
s qu

's

la guerra el noi, Elvira ••• Segueixo:

11

les canonades

ua ens van ensordir eren de canons nostres disparant prop d'on no-
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salt:r-e s e:

trobaVi

•••

- Ho V

oreu

on els canons dels teus els Que van deixar

sord al noi t ,! us queix8veu Que en tenieu nocs de canons.
us' en

Va

donar massesI

~lvira,

-

els canons nost.res devie,n disparar abans qu.ho fessin
,
1 tre 8!,. •• "Desp s ca
a dis !"ar
S crnOD S ene-

els del
mia ••• "

_"

o

ela clot

lon

nos al t:r-e s

i

""

ue t'aien

··1 r~m si

,

llegeixi

i quan en

u

e.

iUT'u,

contra el

s.vions d)el1

eUs - ell

això ,ja s' llt

.,

e

4_

• Tots

":)r~

nt de l'aviació
xo es

111'

h.ora

afana

tms ,can o:

~ns

,
e son

Ib

tenir

ls únics que hi ani ran

sat a riur

m

1 coll

stumats :rina

l Quals, a

diuen

ue fins

ntiaéris han dispa-

n vola:nt-, no sabien e

ue t'ha :fet r,iure,

fer-ho per a ful

veure

l'esver~-

~,

et?

uràg ••• ! si l'aviació els hi h~-

ttru,

t, perao,

munt? .... ell'

I1nosaltr

mt •••

"
ontraric:::
•••

- tiU noi diu que ell va
gués e

de somriu n:t •

la boca Que portem penj

u llocs distin

~1l~0~ el cel p.l!ln

"

a

giem~e l'aviació amb la únic

or

"tm cordill, d

s de

sl

'net?

1m, un trone lli

gir

coses no n'hi

dels altres. Désprés ha vingut l'aViació, la

fet r

lt • •

11

i veu

l

, t'

du

ixis

Inet, no 11

,

lli

una de l

·ix.·••

net?,

canona

"d'el

tl.a·"',t

ib

net. tot 11efti.nt,

- 'Rius,

d'anagar

....

- lJ.e!ó'ré per
Al nota,-i

!ns Mvie

canonades dels altres •••

neu
......

- Oh, oh, neu i canon

" ••• 1

cara

t,

tirat bombes al

.nat endav.

v

,e -rugir. La cosa q
sopar. Sap

viat

no

ci.

d~-

n sal:en tant com

anat t

bé ha estat a

o havem de fer abans que es

98

l/T'aci fosc. Avui hem fèt un sopar lleug9 r. A mi m"han tocat tres t'i...
lfgt8S

seques ••• las vsgad

uan hem fet sopars s emblants que be pan-

de la cuina de Tomasa! Ja li

"sat amb les excel"lènci

ra

"que si qu

p~eu

aquí no li lloava prou les obre sd' art q

"a la cuina , ara que en eó c lluny no tinc prou boca per
àcie8~ 'r d~ueu-li

'vots d
l/nos

que qu

to

dir

fei

fer-li

, acab~ pans em abonar-

la seva cuina.

- Aqueot noi pensa 'Portar aql.»)11a noia a casa, Benetl
-

'~s

Toma~a,

un compliment per la

- Po c menti ar, i la neu ••• la

n~u!

dona!
SUI?oso que els teus gane rals el

deuen donar bufandes als &oldats, no'
i fl)ls teus 9ns els donen de bufandes als soldats?

..

~i

no ho fan sèran tan' animals carn ela vostres 1

f

Vols-t"Jh1 jugar

soldats nostres no en 'Dassen de mma1
-

I~O ho sans tu això, Elvira.

-

~t

penses que els soldats nostres fan la guerra en dejú?

B~,

net, 'teh! Per què et ·pensen que tenim generals de la Intendènci
Es que tu et penses que es pot fer general de la Intendència a un

home Que :fa escassejar el menjar als sol·dats?
un general és perquè ha t'et m!tl"its

- Bé, com sempre, no ens entendrtm.

D8r

Nosaltre s ouan :fem

a esser-n'l:1.

I.J.egeixo ••• IlFa die 8 que no he

"vist E.soeranceta. en per' sona , però la veig sewpre, i aqU6sts die
¡¡enmig del t'regat t ací. se 'n diu fregat d'm jornal de canonades"
1l1'he Vista més aue mai. Fins i tot la sentia al
"me que no tin

, ~ por,

ue ella encar

u costat dient-

ue fos una mica lluny no

"se'n movia del meu costat •••
- ;:)1 només parla d'aquesta noia, ja pots plegar,
:fada :fort

-

~.teu

quest teu noi.

1 prou '1

611 narla d' aauesta nois. és més 'teu que meu

net.... L' ha aga-

9

a't,

Elvi~a,

q

a

,

r1a de tu ••• 1"ïra, lIUè diu: '!

"""ls

e
..

!'-TO

e

ui
11

, ... J•

- }!.

o ..

~'b

dona,

un cop n' hí

'V

da dir aauea

ooaec:o.

- 'l'a no m'ho Vas dir mai •

..o
gu~s

t'ho diu e2 teu noi, qu

,

tarllb

jo .... l quan no rondin9

a e

u .. 2s com si

b

tu qui ns 'n

'ho di-

g'Uape. Quan e

et presentà com .a botiguera gua- •
,
si Jo no t'hi hagués- trobat,
b"U6S
tat un notari solar 1

de llegir,

f.f''':!deral, i

·ir •••

b

t;

de ci .... "

A'r'8

t1 ........

y-

que tinc el

,

a

re devia se:r-

"turant

nome

olt

ue el

-

1 ..

ca~a,.....te !

i,

s nias ave tu van

••• "A 1

si el.

-

'li

e

~o verit~t

- lJo

re :fe s una paus a

crip-

d

~:b

,net.,

,

e

.l'-

mi.

Ta e

11

fer escriotures, i

_u'h;i •••

s crip"\,ure s v
Ib

re notari, notàr.i i

~et

dir

QUS

oi

e

tr

ixò, el noi.

goig_o no feia goig je,?

- Vols a cabal' de

gir •••

més aViat

ra un

ue :reia••• "

això, ]lVi:r

'on o.'

~~rò ~eia

v

~qncar

botiga per

oon

nart1t,pe-
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ics, no tenim secrets. Jo els dic que

"Parlet.a de tot amb els
"vingué 1a guerra

~a

no volia Que hi ané S . i

1"9

Ve lia t'er passar

"'.,. guerra amagat. Es va t'er una mena de pacte amb el
11

vaig

gat"

uns dies, i aquells die s que vaig

DU

pare i

sear amagat em Van

"permetre tromI' el guardó més gran quepodr1a trobar: Esperanceta.
" .Jo els dic

QU9

la .ma.re a dinou en

devia ser tan

apa com n'és

ItEaperanceta. I que ha estat gr-àcies a la mare que l'he coneguda. Ai-

Itxò no li ho podré pagar

i a la ma. re. ou

"ela amics els faig ensaliv

parlo d'Esperanceta amb

tots •••Ens escrivim. Jo, p'otser per

ltin:f'luèncis del pare, li faig unes cart.es Que nos'aca1:8n mai. A ve-

ltt"f'ooes, si els :fregats ho
tle

m.eten em passo tot el dia escrivint. l

j& fa tres cartes que nomós em diu

tots dos m'estimeu

"pari

rtm'ooveu t'et

tres car'te

"al cor.eé1l98r i a l'
fIeu a

"bagues

1m

mét: "T'estimo!".

e,

la vostra manera, però mai

s dient-me que m'estimaven. Jo li dic'

,bar

s cartes, però ella no em sap dir res més

tres darreres ••• Com m'agradaria que el vo,stre festeig
com

aquest

u ••• "

a ho veus, ~lvira, això en lloc de m1mvar va creixent ••• l .l!ispe-

rancats en deu veure a c*,nts de xicots •••
de casa, cap!
- No hi h

t

carta?

- Nu.

an:i. ,

•
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- QUè en sap del noi?
- senyora Elvira •••
- Tomasa, la veritat. Té alguna carta del noi o no?
l Tomasa arrencs a plaar com una Magdalena.

- QUè et deia jo, Benet? .Notari federal, notari federal i no se t'h
acudit oue tants dies sense carta del noi no podia seI/ sabent, _oom
saps, que Tomasa 'fa tre s dies que cu:fna com si n'aprengués ••• ~omasQ'

.i a que no la p0<:1ml privar <lue

lle~

ixi 1e 8 carte s del noi, digui el

què digui, les volem veure, ho sent? Què li. ha passat al noi!
- Es oue, sen;yora Elvira••• Es que anem endarrera, senyor Benet.
- .La carta, TOUES!

La vella se:rvent.a furga pitre,..a endins i mostra

la carta perduda.

- I.J.egeix-la tu, Benet. Jo estic massa nerviosa •••
El senyor Benet mira la carta ma estona abans de llegir.

se

li ea-

capa un "Carai!".
·net, què vol dir aquest carai I
" mstimats pares •••M'haveu dit

que Tomasa llegeix totes les cartes

"abans de donar-vas-les i m'ha fet una gràcia en.orme saber-ho. Es
u

-empre m'havia pensat que ho faria. Penseu que Tomasa em va veure
unéixer, que em 1'eia la clenxa

a~ns

d'aJ1ar a estudi ~ que quan vo-

"saltres discutieu, la falda de Tomasa era el meu reug:l ••• Beneid
"~omasal

- B6, tampoc n'hi ha per a plorar d'aquesta manera, Tomasa.
'obre Pasqualet, pobre' Pesqualet I·
- Acaba ja, Benet! Q.lè li ha passat al noi?!
" ••• i això ja no va oom temps endarrera. Fa uns dies Que no sabem
"com anem s;!Uarnits. La gent ha agafat por i a cada bugada perdem
"tm

11en901. Els altres ens surten de tots costats. Darrerament

"ens h

f'et c

,

,. el

oros.

8o~t ~e

en sabem de córrer, qu

2

'si noI A les nits a nosaltres no ens deixen fer foc i els altres
les
. O
"passen
escU'(fant-se. Nosaltres hem d'anar a treballar freds i

acandits. Airl. no es treballa ~. Els comissaris

"moltes vegades

":ran uns grans disaursos, però no hi ha

mas~a

gent qlE se'ls cre-

"gui. Ara es veu que tinc de fer guerra i P!OU perquè. fa d~es que

"no sé res d'Esperanceta. Jo no sé quina mena de guerra hauré de
•

I

1tfer sense ella, però la faré, pare. Ja' no ~ guanyarem en vuit
"dies. La p;ent es queixa i diu que per cada canó que tenim nosal"t'res -els altres en tenen deu ••• Els comissaris diuen

qu~

no h

"de perdre la moral, però mo1:ts al veure les coses com van, els
"costa no perdre-la. l jo entre les coses com van i no saber

NS

"d'Bsperanceta em penso que vaig baix de moral. Tinc de parar d'es
"criure. Ja us diré més endavant on em podeu oonte8~ perquè sr.
"no ho sé. Uns camions ens esperen i els
"xòf'ers no els volen dir e
"ta carta Tomasa no us l'
N1IngÚ

no diu res. "-'omas

o crec que el noi

company~

diuen Que els

on hem d'anar. Més valdria que aqU8sgués deixada llegir. Us e st.ima a tots ••.

.

egeeix somicant.

te raó. Tomesa no ens havia de deixar llegir

questa carta.
s un momant de depréss1ó, Elvira ••• segur que la nova carta j
serà

diferent.

rà diferent, serà diferent ••• Que no ho has sentit que tenen

a¡n-

ros a la vora! l que els altres tenen deu vegades més canons. Es
•

que en tenim nosaltl'"8s, de moros
- ill1vira •••

- Bé, m'he errat, volia dir vosaltres. l deu vegades més de canons I
l si ens el toquen el noi ant> tants canons?

Es

que no hi comptes

tu que ens el poden tocar? l per què no en tenim més de canons nosaltres?
-

~vi,.a,

ou

t

tornes

errar •••
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s igual. Ara el' noi és primer que tot. l la culpa si el toquen
serà teva pe!" haver-lo fet anar amb els teus que fan la guerra dejunant, sense buí"an1es i sênse canons. Així voleu guanyar
rraI l tu a

~s

tUla ~

teves amistats federals perquè no els dius oue en

comorin més de canons. Si els altres saben que en teniu més potser
,

ran por, no e1s faran servir i no tocaran el noi. QUè espe'I"8s
dir a n'aquesta gentussa que no tenim més canons? Belluga't,
net. belluga't, no esperis' a demà. TAmpoC hi :ras res a la notaria
ra. Demana canons, demana avions, demana-ho tot, que no toquin el

noi, que no

to~uin

al noi •••

- Tomasa!
ani la senyoro..

- A veure, què porte s

8

la pitrera'/

- Aquesta vegada li puc jurar que no hi porto res•

.r a no hi ha en Benet. Descorda't.
¡ Li dic •••
- l jo &t dic que et desco'1"d:5!
- Veu? Bes....

que st momen t. entra e l senyor Benet •
.ft.è passa? Que no es troba

- sl,

~

Tomasa?

gracies a Déu. Es la senyo!"a Elvira que s 'ba volgut assegurar

que no tenim carta.
otser demà, dones.

à, demà ••• Ja has demanat més canons als teus amics?
Diuen qUé tin~em p~ciènci8, que hi haurà canon fi per a tothom.
? Quan ens hagin tol!at al noi?
- Dimoni, Elvi1:a tamb', quina por tens que et toquin al noi.
s oue ens el tocaran, Benet, ens el tocaran •..El.s pares, segurament perquè no els haveu tingut com nosaltres;els fills, no en pa-

104
tiu tant com nosaltres.
:tra, Elvira, tu saps ,les canonades que s'arriben a tirar que
no toquen a ningú 1
erò algtma vegad

deuen tocar algú si no tant li fari

haguéssin oanons co

ue hi

no.

ix:t.

-: Bé, no t'ho 8R.'afl

ecisament avui ven i

:b bones noti-

le s, .ja veus.
- Si són les Que jo tinc ••,. lA la botiga han dit que Rússia hi abo-

caria e 1 cove.

f'"r ana

..... nois a la

rra per què acaoom tct. a

essent bolxevics••• Son a<Juestes les no'ticies Que po~tes1
-

ajuda al tr

QlS

nt a més dels russos. Tenim brigades 1nt.ern......

cionals en les auals hi ha gent de tota els naisos.
-

~i

no us ajuden els

erioans no la podeu guanyar aque

l'ra.
~t

dic Que no som sols a anar

nt"1'a -els teus.

meus, els meus ••• Els meus no poden ser els que van contra el
t'ilI!
Està bé, Elvira, eatà bé, però les meves noticies ~o eren pa
discutir de quin costat són els que van contra el teu fill. l si

ho has dit oerquè, jo, acostumat a anar al revés ~u, digui que els
teus són els que fins ara tu deies que eren els neus •••
ira, Benet, portes noticies o no portes noticie a1
onca he na,..lat amb l'únic notari fa de, ral que té,

~

fill a la

guerra. El notari Galig6, })6') li diuen Caliquenyo perquè sempre en
•

fuma••:.

-

l què aD tinc de t'er jo si aquest am:lc tèu fuma caliquenyos?

-

~lvi,..a4

avui tens

tu al notari Galigó

s

rvis

QU

ls altres dies. Si

aquell QUe es v

sar amb

1"il-

coneixes

ls

Bolillea, aquella senyora rossa que portava aquells barrets amb
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plomes

d'o~,

si els havíem trobat a les Granges moltes vegades •••

_ Ara no estic per a recordar-me de quines e.ren le s teve 8 amistats.
~

noticies?

ha noticies o no hi

_ Doncs el fill del notari Caliquenyo, del notari Galig6, ha estat
amb el noi. Diu que li ba escrit que el noi, el nostre, ~stà :fet

un brau, un 'Veritable breu

ue la gue rra l i pro va molt i Que és el

és animat de tots. Diu que el seu noi li escriu que el nostre li
•

diu que

~ una

mare molt guapa •••

- Això ho dius perquè no rondini, o què
o, no, m'ho* ha dit el notari Galigó. I m'ha dit encara Que .io
N'iaf'et molta80rt a casar-me amb tu, que e:t puc portar pertot
arreu, i en canvi ell la seva dona l'ha de tenir aJguna temporada
a casa .ja Que ell mateix va sentir que algú deia: tlEl notari Galidona que no val c sp auarto •••

o'ta'ri, per ò t

'ó és un

- No dius x-es, Elvira?

_ QU6 vols que digui. Tothom ho sap que la dona del notari Gali-

casa ••• 1~erÒ què diu del noi,

gó s'hauria de quedar meé temos

q~

diu del noi?
- Diu

sap, pel noi,

QU

1

~u

noi, la cosa de l'Esper ance to.,

i el noi del notari, de 1 ' altre notari, diu a sqn pare que si ell
prop com Pasqual •••

tlngu6s una Esperanceta
,

xò t 'ho t'Ra tu o t'ho ha dit el notan?

araula de notari, Elvira! l Caliquenyo m'ha dit que el noi, el
•

nostre,àdhuc havia ensenyat algunes cartes de la noia al seu.
veu que. a la

~lerra

no tenen

secre~s,

LS

s'bo diuen tot.

tota YmDera el noi això s'ho podia haver guardat. Ja n'hi .ha

rou oue ho sapi~em n08eltr~8. Què més?
.è més •• què més ••• Diu que el noi seu li he dit que es pensa que

1 noi Dostre voldria aue el tOQuéss1n una roie •••
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anet!
-

~s

tma opinió del noi del

not~:ri

Caliquenyo. Ho diu, segur, peI'-

uè veu el nostre noi tan enm-escat amb la noia.
- Aqte8t teu noi ha

perd~

També es el-teu, ~lvira.

-

el fenyI
vols aue ho sigui unes

'a<'1es si 1

les altres no?
- Jo ja nI) sé

q~à

pensar .. l és capaç
ina~~ _ Això

de deiXE-se tocar!

car! Ea

de deixar-s

és massa. Segur Que l'ha embruixat
j~

aquesta noia a n' aque st noi n9s t're. l si l'ha embruixat
~lò

nim res a fer. Li farà fer tot
.pateix p

a tenir-los, per

te l'embruixi. Perquè no
bruixat al nòi I

9

_no hi te-

que vulgui. l té, ti

's nois,

fer-los gran s, i que· surti una noia i
negaràs que aquesta noia ens l'h

Q

...

- E¡vira reeorda't que quelcom deu tenir també de bruixot el noi de
casa ja que segons

ueel va veure.

mer di
-

n~l

dir Silvestre la seVa :filla va rebre el pri-

noi en podia haver embruixaàes

non" 8f;!bruixava

un~

-

·¡1Al

,

vols dir?

costat Que té

,

l saps on seria ara el. noi?

és canons?

Però saps ara oontra qui tl1"en aquests emana? Contre

cont.ra el, teu. :fill, i si
El& de l'alt,.

qu

sl tra l

- U'la dalseu bra9
-

,

ol s, pero per que, pe

ue ats e sn ona

8' seos ten

nosalt~s,

ho arrasaran tot.

oatat bo ens poden veura, ena f'ar,i Ell fer 1 es e scrip-

tures en C86tellà, ens"canviarien
els mestI'ès •••
,
- l sl has de parla".

- Es

lt dif1cil el

- M:aledi

TraI

sl,

a, Benet

s, lill.vlra.
~aleída

guerra.

rlen els

SSOC:h

e ens deixin opinar a lea ml-

costat, i ho veuràs.

,8

la va nromoure1
-

~i s'hagu~s

deixat feT a la t.ropa no n'hi haurie. haguda de guerra.

07

Una guerra que segons vosaltres havia de durar wit dies. l

~_

fa que dura! l et penses que tots els que l'han c()(nen9ada l'acaba-

ran? l un dels aue no la pot acabar pot ser el meu fill, Benet. O
no ho vols entendre ai..... l enamorat COTa està d' aquesta no~a, es

farà baixa voltmtaria, ja ho veuràs, para esuent qui

rra

si et torna de la
sap

.

-

Una d

ha a

semp

una c

de menys, un bra9 o &alb qui

de 'pensar

latMnt, ml vi '.l'"S1

ades que hi vaig pensar :fou quan

les

diu ••• l

e diràs, Benet, auè dil'àa?

què de menys.,

r

~b

t~ho

vai

creu

qu

tu eres un bon partit.
i tot això ho dius perquè

sense jo no
-

segon~

t

8

el teu fill, pensa qUi

l'ha~uéssis tin~t.

te 1xa

l senrore la

- l

est

00 sa••• L' 11ag

tingut

Snb algÚ altre 1

qui te l/hagués fet tenir ara el teu fill seria a l'

tre costat. l et Dense

UB

als de l'altre

i l'altre costat té d

c~stat

r cada un del

no els toquen?
ostre s , en to-

caran molts menys.
er·ò eJ.s toquen tanmateix. l si un dels toòsts fos el fiu qui
t'hagués fet tenir algú alt.re?
- Aixi tu creus que tant

'I poden tocar en un costat

l'

tre?
- Això ho creu tothom, Elvira. No jo sol.
l el notari Caliquenyo t)ha dit que n'hi havia. per poc d'aquesta
rra, o que

•

per 11ar1t?

aD

~ll

o ho sap això.

- l tu auè creus,
duri el t

també creia que era Questió de vuit dies.

al'

_

_

utt, el noi se'n sortirà.

- l guanyi qui guanyi'
¡bé.

- Benet,

veR'edes també

penso çue em sabria greu de no haver-m
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cregut als Que em diguéren que eres

bon

r"tit •••

rò <lu

con

M

-

ir s-egons quines coses. I, aj. el to-

ti que és e I noi que e.
uen, si el tO<}uen, Benet,
ue t'lllS ara eren e ~s

lDl

oom

que els' qui e,¿ tocaran seran els

us', no ho S9ran mai més, Benet, els

•••

tra Tomasa.

- Ah, dispensin •••

vol8n acabar d'

1 din

- No, no, porti 4tl din

a9a~ae?

8:ra per a no descuidar-nos-en,

, Tomasa.

sap?

- Benet, això ja passa de midal A ne'l noi li ba p-9ssat (¡ueloom.

inuts. Dir

tba carta e s fa en

''''stà

qUI

cos a de dos mi-

nuts •• ,•• A n'aquells mateixos oue vas artar a dir Que teni

ocs

0:..-

nons ves a dir-los quin és·el motiu de no tenir oarta del noi. l
ves a veure si el notari

et,

hi,

Gal:t~6

s-hi. Ves-hi

tflmpoo sap res del seu de noi. Ves-

ma'teixl

.. ?
e.

:1s coneguts de dalt diuen que no em f

carta. Es degut a canvia de front.
de cop quan estiguin tranquil

sa. cas de no tenir

taeren 't1ndr

tre s o quatre

algun lloo ••••

- l a1notsri, què diu? L'altre notari vull dir.

- l,'hone m'
-

1"10

dit Que ell teia dos dies q

via tingut car ta •••

veus., ho veusl

- ·':spéra't, Elvira, dona. Jo en pateixo tant com tu de no tenir

.

ticies del noi ••• ml noi, el noi de l'altre notari, li va dir

o

esta~n

junta

DO-

qu~

ja

:b Pasqual, que a n' 8q1.lest l' havien destinat a

una al.'tra lmi tat ••• l di u que sí., ql;1e els altre s tenen més canons.

ixa't <1e canons, ara.

aoar on ban Dortat el noi •

... Però, Elvira, això ho sab:re
- Benet, jo em temo ls, e
,

:tan

pitjo~.

ell ens escrigui.
i sap amb ?ui J.' hauran portat.

9

f'i.ns ara estav,

Al

ib el fill d'un altre notari encara oue foe

1 notari Caliquenyo •••

- Al nostre costat tota so
que hi h

els te

no sabem O!l
J

de classes.

teus ni 111840,

- No hi

-

a, Benet I Hi

el noi, hi ha el noi que

P81"0.

.lvira, la guerra no és paa un b&lnear1 on t' hi pots e star tot el

't,

s

s oue vols
-

i -ra no ta de la o:ete ixa marca. Es amb

tant

I tu t& l'esti

na.
noi? l et ouedes ací plantat

dim

nsa anar on ell é91 I
ho
- !=1i el

fit,.

això. Elvira, v,

hi va anar perquè

hi ani,..é :to,

olt

ranc

!r

•••

noi ,si no hi Vas tu

en:varé a n'aOOEHJte noia aui és Que estima

saJ.

noi •••
~tra

Tomasa.

enyors,

C8!"ta!

- Carta I

rò no és de Pasqual.
ona-me-la a mi

'I

Tomasa ••• L' nw.l.f 119gida?

No, pe:rtquè no és de Pasqual.

qui és?
·"0

ho

••• ara hG estic mirant•••

'igl1e"s,

qui és, J3en.t 1

- Elvira.... Elvira ... 6s d'EsDerance'ta ••• l parla del noi •••

r què no ,diu res, Benet!
parlat
- Li n'havi

de vostès •••

Sl

arlet? M'ban tocat el noil

- "..lvira, cent-quaranta mil punyet

llels est.ima molt h

rè

,

spé ra' t I

11

l jo, a>m Q.ue

11

timar-los sense haver-los Vist més q1.B
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"unes poques vegad$s al ua s. Perdonin el meu atreviment a escriure'ls
nera que ho t'aig. No puc t'er éacriptures com el senyor Be-

li de Ja

"net perquè vaig anar molt
"sita hAve r-hi anat massa,

po~

a estudi. U'la noia de pagès no neces-

,bm1

rò a l'esoriure
ent-ho

res de Pasqual, em semla qu

"que són

v08tè~,

com

un a cosa se-

"va ho faig a ell. N'o hi vegin altra cosa eIl aquestes pobres ratlles
"t'leve s i que .són t'ete 9 per algÚ Que ha e stimat i estima ••• 11

- ~cara l'estima, Elvira ••• Això vol dir que no és el que tu et penses.

net, no :facio comenteris o dóna.'m ls carta.!
" ••• que 11a estimat i estima a Pasqual més que cap altra cosa en
II ~uast

món.,

r al co

:fugit d

,t de Pasaual, q

"segons a qui pot semblar un acte vergonyós, ha estat per. a mi" la
"millor cosa que 1l! :fet en aqueata vida.. Els
"passats al sèu costat, ja la valen una vida.

di~s,

ela

I

culpin ne':'" a

faig

squa1 •••Ara el torno

s

tenir

tèS ratlles mòlt a la vora d'ell.

dies,

No sé ai puc dir res

"més que això... Si ho troben mal :ret, tota la culpa és
fl

p<?~s.

~l

gVa.

No en

costat i

sento respirar i de

"tant en tant respibo el seu alè, i és com si Pasqual m'ajudés
"viure ••• tI
- Pots
~net

sí qu

questa noiaBè l" est.:ima tant com diu•••

esmoca sorollosament., Tomasa al veure l'escena fa acció d' ...-

nar-se'n. El senyor Benet, encara amb el mocador a la mà diu:
-1\10

s' env~i, Tomasa.

Això ho podem sentir tots e ls <pe estimem

molt a Pasaual ••• tlNo s'alarmin. 1.1\ ro..terra, a vefl8des, o
11

s~re,

és

cruel , molt cruel. l pensin que per a molts ha estat més cruel que
,

"per a tots nosaltre s •••
- L'han tocat, l'han tocat ••• tF'hi

pensava, els caroue

ls Endoll

1 ''han tocat!
- Calma, Elvira, calma ••• Deixa-la dir i

ixa'm dir a mi ••• tlJo., qu

llI·

s

"s6c tan poquets cosa m'ho vaig pena
"oom d'en~à q

,re qu

i passaria auel-

o podíem estar junt
i

"costat no l i passar

•

oue al

uenaav

li)n

ua asti

u

.t-Io tant com·

"¡"estimava ••• coses d''U.lla pobra noia de pagès, una pobra noia aa pa-

"glia, una noia perdu

timats pare s

o pitjor, però

"sèn 1m
11

'rò el dia qu

coses, Jo"

posarà bé. La prim

nom. Despres va dir

veur&'m va ser el

"1 tamb

... No 3é com dir

l'l1osnital

, 1 vro1 portar

uamb mossèn An~l. Pasqual
U ...-no.a

,

ue s'havien de fer pels ou

Pasqual

que ens deia mos-

eo:

lIdurant dies 1 die a no ha deixat

~

s
ny1r

a cosa que va dir
V8~a:leS

ma

l nom del senyor Benet •• '.

- QUantes, ho diu?

- No.

ls 8 al t:re l:J •

uesta
les cartes que arribin.

- Prou,. Tomasa, ja les
".To a l ' basoital he cuidat

ta ferits com es puguin pensar. Es la

tlmeva feina i la de tota

u

"VEt gade e he acaron

om

rt. fronts oue

un hospital de guerra. l
pagat 12 caricia amb un so

n'"iure, però era Pasqual aquell fer1t. t el

u Pasqual•• ~p~r~6,
s<H181, boja due s

lt"',eu Pasqwl. It{'hè tornat, estimats pares d
, al veur

ll",:ades.
"vai~

"un h

aGoual al ro

reix

r sant

l'que qui va fer el prima

,

Va-

'oua quan el

>2t&r més anguniosos. El metge,

veure f'el'it. :firo ·els vull fer
qu

e~

i

l"ElCJ.e S

qu

t,

V$1

dir

arimeut van ser les meves llàgritn8s. Diu

112

tl ....

:ra, i jo 'ho vei

'nt:í.a per la

IIque el noi somreia quan se 19

s meves

ue ell somreia, i 'pensant que

i

fei&n

"no parava de plorar.. Ara ja no ploro. Pasqual portava diverso
ntrossos d

tralla a dins, però el metge dei

fIlia pe,.. d

u

"Pasqual a«a.fade s. El met

nera no se li moriria cap ferit

"tés.. lP

,rev

""liure demetI'

i

ar
por-

t..r all

r

s~"

t això verquè ara el seu fill j

òia millor, però s'ha d

s'anirà posant

"vigilar perquè devegade

e

toth

va dir que si

Itd' aquella

,., dir

Va-

:i:nguont jo

ua! Va fi

l'operació

seti rill

febre el f& desvariejar

ica.. Si

"sabéssin les coses que diu! Jo el vetllo. No pateixi., senyora El-

tlvira, és com si el vetllés vostè.
Iti'rout

li beso moltes vegades el

dorm, cosa que vostè també fària, i,

tge

"-1

Jo

"què m

diu que aqueste s

~saae s

no li fan o

l seu descans,

o a6

mal. l jo j

dir. :Bneara trobo estrany com m'ha sortit

tan

ues-

~l.arga

nci-

"ta, carta. No vull a.cabar sense dir-los que m'he tornat

li1iar amb mossèn Angel al veure que Pasqual va 'pel bon c
""seri t perquè no psSS68Sin ànsia

al.

veure que pasqua.! p

oder-ho t'er. Pasaual no m'ho ha pogut dir en

:re 1"-108' una ben

"jo m'atreveixo

tic

" que
~

~orta

abr

gura em dirà de :rG'1' aix! au

.Its

..

ra, pero

nom d'ell, cosa

ue.ui•••

ha un petit silenci.

- :aene t, què penses t'er?
~sti e

Pl'énent no'

la boti

_<l. la' 'bo'ti

s
dats

, Roso i taJ.. Tu et pot s que d

•

s'hi Quedarà la :renúb.lfca federal!

a l'Hosnit

•

b crosses i

- ,j:1 soldat

d& l'adntQ8 d

squ

vu1 é,s un di El d
bra~oa

.ben

Collfort?

veuen pel pat4
• lli Hosoital de

801-

guerra, vaj a.

, caporal Blanc, visi-t
_ Catalana i federal! - diu el senyor Benet".

,net, no comencis!
Aparaiex el capl'!JÜ Blanc.
_ Pasqual Col1fort7

,...

cuidat de le e

Ui, és el f"eT'it nés b

a tres del segon pis, llit 37.

- ¡)ens

orni a dir oue

, vols,

ac1 ••.• seJi1:on 'Ois •••

~

r

, tot

ixò hi

n'll:'..

JS

BÓ

vull ar

carques I Jo

1 noi.

s veu

s, sal

la u, sala

al 8vinaut del barri ent

matrimoni

l

,

'n culpa dels "B.:ndolls.

que ste 8 baixe

Iiyaràs ••• Tot,

_

1 trobes

tl-obar-lo (,uüament i eix{, si

t

S ••• AC••

la sala

t'

• Al

CBP981 d' alguns llita s'hi veuen fOO1iliars dels enlli tl::lts. 'l'et p
,

sant

bé

'8

l no

-

,

ss, no:!?

s t'ort.

qu"O reoi

1, parò tinc d'
Ai,

ris.

uns com'

8

s

a

iU

pensar

·re tn'h

'ntbri

tu.
- 'rotes

u, mar1:lJ •••

ho p

llS

• ••

jo estic molt espln8tat,
oi. Jo
-

l:s i

vai~

1,

anar

tiaTa •••

Cuba i no n'estava d'

ò jo n'eBtic. A Cu'

o

antatt

devi~u

sentir les canonades

que sentim nosal t~ s I
•••
• Es que ara encara anem llargs

- no es res
lles i ne n'

- Però •••

p09

s moltes ••• Un mesot i

El

tornar- hi 1

be-

11,

soldat Pasqual Col1:fort1

_ ,1;1

_ Un mor.oent ••• Es

La

deies que si

:'X

n'xat aèa.rJs que jo 1

,t un ho

sis, e

a

tu

no te'n recorde

n'aquell llit que ara hi ha el metge.

li

S8~vora l!ílvira no té eSPera. No l'hagués aturada res per
..

-

•.

t

~

d'anar on ersl-'8soual. l hi va corrents. Veu un 't'ostre esblanquei"t

i,
c1;-'

u!

Fill

•

Xist •••-

ant-

.g i

'Q:"

un dit al

e mai

no~

moment,

lvi'!'a - •

moment li passar'

lm

totseguit, senyora Elvi'!'9 •••
ln,.,..,:meeta. Té una mà del noiaga:fade. La senyora Elvira vol fer
(]n~lcorn,

i af!af'a 1

anc

almenys tant cora

iure de Pas-

s tomba.

qual.
~

ni

aaU6SL8 noia que no

re gual:) El. com vostJÈl.

vis de tenir

dei

que et noi ba-

~i

'h

~e.,

lli'1

moment, 1 qu

la vegi a vostè, ja voldria ser al

'it ce.r,..e~at de sort ••• Ea un moment, un desvaneixe-

lloc d'

nt passatger. Va p6T"dre molta sane, sap?
noia

,

a

qt'8

'-n

no

l en porta d'aquesta

,

pero e

la

u aue t

haver trobada.••• Veu, ja li va

.ng. Almenys aquest noi. la hi d

passant ••.•Uoi, Pasqual, no sabria pas quina triST!

-

r~speranc~ta .... -

-

'>60

ac:!,

,

.:>oc

olt bon

sents?

r:mrmul'ael noi.

.

80:t •••

També hi sóc jo, Pasqual., fill .....

oaa les Clues

El noi

cot> ala llavis iniciant un somriure

n

venturós.
,

. ,

8m

~ T~

~+anc-U¡; Si

b.amlés

tat ella••
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asqual, que el metge no
- Deixa' 1 di,..,

·~sper.anceta.

res quan et pa,:;sa airxòl

Avui li 'faria més mal callar qua no

ros •• • Ja menja una mica, sap?

<OiT"

.

vo~. que d1~is

- Ja n 'hi 'ha de men.iar, doctor?
"

'.

--,

T

r-r

~

..

--

~

com a casa, pe"'ò n'hi ha, n'hi ha. Li tornarem un noi nou. Es

1 o1110!' ferit de la casa. Qualsevol al tro hauri.a pe..ssat de ser
f'er1t.. Ara, sense

on se-

iUeata noia, senyora, aquest Iloi aui s

l'la.
- l el uere?
oi, no "t

a

DUC

, .to! Ja ens

" e

t~ns

t.s ac:!,

Pasqual.
- Només hi :falta Tomasg.

-

'~i

bo diu!?

Tomasa, p~:rò •••

,

tancat la boti

)

l s enYQ)~ Bene t

0-

taris i jo la caSG.

- però com ha vingut?
.. 0

ho

••• ~lseIlya:nt l

. porto un

t. d'estofat

ca:nions

.~

1 senyoret Paaq"

agradava tant. lle sentit aue el

t~

:te t,.obat ne1 can!.

d'aquell Que l i

deia Que ja

- D'això en dic unl:l bona ~anilia - diu el

njaVa.

., una bona familia

reuublicana, no
La senyora Elvira se SeI.lt una estreta de mè •

.. gran

!~anilia

repttblicana, doctor ••• - diu la senyora Elv1.1.C;¡ •

.:.l1 senyor Benet. davant les manif'estacxi.ons de la seva dona te

lm

tac de tos.
'ha de cuidar aquests bronquis, senyor. Vostè fuma massa! l ar

tabac no és com el c.1' abans. Han de t.enir paciència els Que :fum! - diu el

't&!'e...

136"

perancetó, ,deu minuts i

uest noi està

si.

bones

s. Ara, J!òs-

16
s pot menjar aquest estofat aquest noi?

- lAnyor - diu Tomaoa -,

lairi'l ....
').ue me'l meneiaria seria 'jo, senyora I Et vé de gust, noi?

lt.
vant!

- Done

njar,

qual

• Tomasa

tres

~b

silenci. Ea

epa'r'tint menjar

~

.. s i lenci hi poden

nsa q

paraula, i diu a un dels

bavar demmades

'pa:rtie1ore:

ra ja he vist a Pasqual. No sap mm m" agradaria veure la cuina!

ue aies :feia que no havia menjat com avui.

~~esos,

de ouan e

,tots a resa.
Hi ha \.1n nou si Ien ai.. La aenyo:oa Elvira e,s remou nerviosa, i Eape-

anca'ta nensa nue vol dir coses

OU9

ella seJ"s millor que no les

aenti. Pa Bcc1ó d'anar-se'n.
ta?

V'!~ ~,

~.1' arribo

CGS "toU

- l amb

r

t'in

, cia. .Ja tomo •••

o corran90 jo., Benet?
.

comenci jo?

qUÈJ VOlR quO

- PaRqual •••
- Mana 'n, 1OO:r~.

- Pasaual .... t "hen :ret molt m
lJe d~bo,

-

ata careues que tens al davant?

em volie s dir ai:xò'/

he dit. ·
- ,';118 semore diu

l~ s

<XjS

que no

lia dir, .

s.

1 :-1íXi.

molt. Ara, .

No
',l"

e 1."3 al tre s •

- 'Bp.ne t, &met ....
l\.'í

,

n un

carta jo us

ia....

o

h23

senti \l',

:tu caroues a

~7

- ~i., la Tomr
,

.

e J

ns hi va atrapar,
n

u

dit quo si no baguaa e

, ho vam f'er perquè tu ho
cosa. Ja haveu sentit el

t

d9j es

,

t per FJsparanceta •.•• Jo port.o sang d'ella.

l no he aent.i t Que cap dels doa li digués res ..
Jo esoerava oue :tos la teva mare que 'digués que~coúl.
~.

No és més lògic, EtD segons què, qua sigui un notari, encara qu
,

if!Ui un

not~1"i

rederal, quféi porti la vet¡ cantant d

- Vf)uràs. Elvira, jo ja dea dol comen9ament que vaig
no:l.

- :tui t'ha dit que jo hi anava en cont:C'a'¡
- Anar a t'avor meu és anar

El

favor d'Esueraneeta, mare.
,

l

F:f.ll meu, ara la cosa Que esta per darmmt de
OBis b) viat.

t~)'~es

,

es que tu et

1e.s altres hi ra tet'1p6 da parlar-n",.

Dq

- IPhi ha. aue ja eatan ;parlades, mare.
La gent calla 1 es

mi,¡~.

net, diu8 o dic?
- Jigue' 3, Elvira, dj..... u d
aaqual ....
-

I.

'):1.,

mare ..

- ¡-asqual ••• et
-

~i

Vf'

em veu més

- ......net,

a veure Molt soVint el metge?
novint és F1sper'auceta •

digte '8 quelccCl, conxo!

- !'i.lsc¡uel ••• a ix:! T:spera:nceta et va a veure molt soVint?
La senyoTEl Elvi:roa 89 mira el Reu hone mossegant-se un llaVi, i
ua~

.

fa uno gran rialla.

r a di)" això va1dr:!a més qlie no habJ'Uéssis dit res 1
usre, que estem en un hospttítal i no se'ns poden donar disgustos.

lieades
nso que

~ia

~18' ClU~ Ara estem

ne!. 1Tn disgust, •••

tens qui no te 'n dóna cap de disgust.

e.
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- Veus com va anant per bé la teva mare?

- Què et pensaves, que jo havia vingut acl per a donar disgustos
al meu fill?
- Mare, quan això s' aea bi •••
- El teu pare deia que

8' acabaria

en quinze die s.

Perquè te' 1 cre-

is semore al teu pare!
- QUan això s'acabi, que un dia o l'altre s"acabarà, jo•••

o em miris aixi, Benet. No hi ha disgust. Quan això s'acabi, pel
sol fet d'acabar-se, la teva mare •••
eranceta torna •
... H'.avies d'haver

aca~t,

Elvira, ara que anaves bé!

Què, se t' ha posat bé l'estofat, Pasqual?
olt. Tomasa és una gran cuinera! Ja m'ho sabràs dir!
speranceta ••.•
-

l~ani'm,

senyora

~lvire.

1 meu home ••• el meu home t 'ha de dir ,quelcom.
Vostè dirà, senyor Benet.
Doncs en nom de la familia, i ja saps Que la meva dona és de la
:familia, no et podrem pagar mei, per més coses que :femi el què has
-ret pel nostre t'ilI••
He

fet dues cose's jo pel seu fill, ja ho saben.

- Tres, Esperanceta.
Pasqual I
•

ira, Esperanceta, la primera deixaem-la ester. Per a nosaltres
la segona val molt m's que la primera.

are, tu em volies dir quelcom, i m'bas dit una cosa per l'altra.
otser la tercera cosa Que havem fet snb Esoeranceta aclareixi la
que volies dir tu ••• Nosaltres ••• Esperanceta , ho veig tot 'borrós •••
em penso que •••
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- Fill meu ••• Pasqual!

El metge r El metge! - diu la senyora Elvira.

- Ja li passarà, senyora

~lviTa,

no s'atabali ••• Ran estat massa emo-

cions a la vegada.
Però •••
- Deixi'm :fer a mi, tranquil. la , senyora Elvira. Jo s'el remei. e
llem

tma

estona •••

Però la senyora Ti.:lvira no vol que ningú sj.gu1 més que ella tTactant-

I

se del seu :fill, i corra de llit~n llit cercant el metge fins oue

!

el troOO.
actor, doctor! Bl meu fill se'na an va!
- Tranouil.la, senyora, tranquii.la. Batà en bones mans.

..

~c

la seva mare, senyor.

-

l ella és ••• hi ha hagut casor!, senyora.

- Cas<?ri? Quin casori!
- No li han dit?

- No sé ouè anava a dir el noi quan ha vingut blanc i •• .;
- Ul excés d'alegria, senyora. Un excés d'alegria.

- Però •••
'a'lirem

8

veure si vostè ho demana, però no serà res. Ja ho

.

veura •• -.
Arriben al llit de Pasqual. El metge li pren el pols.
- Sap quina és la. solució, senyora? QUe aquesta noia no li tregui
la mà del :front. l ara deixem-los sols \ma estona •. Vinguin, volen?
Van a una petita habitació plena d'estris de l'of.iei del metge •
•

guin, seguin ••• EI què Pasqual volla dir era més o menys això.·
Ens el van dur carregat de metralla junt amb altres, entre ells un·
veterà oue li diem el jutge, suposo perquè ho havia estat. Ad. quan
la gent diu alguna cosa ens la creia" DeliTava i només repetia tm
nom: Esperaneeta. "8ls adverteixo Que jo sé la història d'aquest
noia. Els ferits m'ho diuen tot

8

mi. A vegades, quan no hi han

120

els medicament¡ que

\Dl

voldria, als va molt bé escoltar les seves

històrie s. Jo tenia un metge conogut que posava bé ferits

tocant-

los la guitarra al cap981 del l11t, quaD havia acabat, els dies de
molta feina, els especifica necessaris. Jo no sé què hagués passat
si aquesta noia no hagués estat 801, però el seu fill Va tenir la
,

sn sort que hi era. l tampoc sé, hi

na

moltes coses que els me"t-

no sabem, d'on Va treure' aquesta noia les force,s per a passar· . J
els dies i nits que va passar no movent-se 'del costat· d'aquest home.
Foren dies perillosos, però

tUl

hospital de guerra és un

ho~ital

de guerra. Hi ha vegades que ¡:sr més coses que fem la gent se'ns mor, saben? Però el seu fill no es va morir i això que hi va estar
a Dunt, tant, que un dia pér.isant-se la cosa pitjor, que e ra la. que
ens pensàvem

tots, aquest fill seu, que es veu que és tossut, Va

dir a Esperanceta que es volía casar. La noia va dir que s1 ••• Fou

un casori ben esnèial. Els 'casà aquell jutge que h8 dit, embenat

fins al caodamunt, embenat :fins al

c~darnunt

anaVa el seu :fill, 1"

moenats· fins al capdamunt anaven els testimonis, els t'erits de mes '
la vora. Naturalr39nt que nosaltres van t'e,.. coses, però d'enqà

del matrimoni el noi va :fer allò que els ne tge s 1 els que no en són
1em que va t'er el tomb, aue

~

fer punt per bé ••• Va ser, ja dic, '

un matTimoni esoecial. Tots dos eren al mateix llit, però un a dins

i l'altra al defora. La noia dorm, de fa dies, asseguda al ct:¡>9al
del llit, amb el

c~ al

mateix coix! del seu fill ••• <).tè els sembla?
•

La senyora Elvira fa un gran sospir, vol dir quelcom, però el se-

nyor Benet li diu:
- Ja és :ret., Elvira, ja és :fet•••
no es nrèocup1n que aquest noi as posarà bé. Ja ho veuran.
,

- Pero,

uest, casori•••

¡nyora., jo amb això no m'hi fico. No teniem altra manera de ca-
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sa

sar-los .. Després, els pUc assegurar aue no tinc cap f'èri:t

que no s 'hi ha~ués volgut caBa~

J:l.mh

~Ane:ranceta. l una alt

sense aquest casori, avui no tindrien el seu fill acl..
pel que jo he vist que ja no

cosa,

Pensin,

en corren de noies com aquest

.que s- ,

lte9 coses dolente's, però també n'ha
rrra, rom totes,
portat de bones, i una d'elles, ha est.at Esneranceta.. Pel seu fill·
o amb una filla d
erat casar-lo amb un a pnn
podrien h~'t_ ...
eixo qU9 si el seu fi
tge, 9'18 re
casa bona, sr

ta

viu és gràcies a n'aquesta noia que ella diu que és filla de masovers i que jo crec que e s mereix ser filla de xtís, amb perdó dels
r al costat del ferit
"a poden
revub1i.catllJ senyor ••• l s'
• Ara, no l i f"acin dir massa coses
qUal segur Que ja torna a e star
rò és com un vidre •• '.
St
saben? mstà bé, n' e star-"

an la petita comissió arri
ceta ja

8S

l ll~t de Pasqual, aquest i 3speran-

s veu Que el noi volia dir que1-

miraven a 'tOt mirar.

com, però la noia li posava un dit als llavis.
are •••
.. Pasqual,. que hem quedat que no diria s r·es,! - renya Esperanceta.
'ha de creure, pasqual - diu el senyor Benet -. l ja ho sabem

tot. Es a dir, em penso que ho sabem tot •••
onat~

1 noi, amb signe s, senya1.8 un p

notablement embenat, vora

el llit. Es el jut.ge.
- Bona tarda, senyors.
s descobreix una mirada d'incredulitat a la senyora Elvira.
"

- Aix1, vo~~è •••
_ Si, senyora, el jutge Banyoles, per a servir-la. Jo temps enda••
rrera ja n'havia - fet molts de casoris. Ara, com aquest, carregats
~.~

de benes jo, el conraent i els tastimonis, ha
, estat el primer. l
,

li puc dir que el seu fill és molt bon casat.

Els casoris del jut-
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Banyoles són dels que duren, sap?

l una altra
cosa YUll dir",
que aquest casori ens ha fet bé a tots. D'en~à que el vaig fer qUi
,

tots

ens trobem millor •••

speranceta veu que al' alegria general l1i ha \IDa baixa, la de la
senyora Elvira, però no diu res per mor de Pasqual •

.l:!;S

pensa que

haurà de fer una quarta cosa, i està decidida a fer-la •••
- Pasqual, i si ara que tots som ac! provessis de dormir una estona?
'Al veure que el noi creu al comptat:ss coses ane li diu Esoersnc

ta, la senyora

~lvira,

al costat de pensar que, efectivament la noia,

,

l i ha salvat el fill, sent una mica d'enveja. 1 pensa que tot po-

dria bave" anat bé sense aquell cesori.

ixem-lo dormir ara, senyora Elvira. El dQrmir li fa un gran bé.

- f>!, perquè dortI1o penaent amb

tu! - li diu Pasqual a mitja veu.

- Avui haS! de pensar amb algú m's, Pasqual. l ja

~aps

que s empri

que m'has cregut t"has sentit millor, o no? O tinc de passar dies

sense veure'tI
- Avui pensaré amb tots., Esoereaneet.a.

remi, J.J.avorsI - i la noia deixa

lm

bes de fulles de rolla

al

:f"ront del :ferit qua li deixa el )"ostre enriolat.

- La paga de sempreI

~

diu el jutge senyor Banyoles-. Jo no sé a-

uesta noia d'on as treu la influència Que té da"'Junt aquest home.
Si l'bag'Uéasin vist
I

qUSl'l

va arT1blr! El va :rer ressuscitar.

Jo no

vostès coc pensen, encara que pel :fet de venir a veure un f'erit

repuhlicà, tinc de creum que tots vostès en sÓ:u.
- Jo sóc un notari f'edéral" senyor.

- l jo un

jut~,

però bo i essent un jutge :federaJ., aquesta vegadB-

tinc deeon:ressar aue ergc en miracles ••• to el què vulguin, però hi
crec. El ciutadà me~, que també és federal, va s~r el primer de
dir-ho. l quan un metge ho diu, un jutge ho ha d'acceptar, no? A
tots els :ferits que t.enim 'E8Peranceta els ha tT'sctat molt bé, però

"

aaues

l seu bena fici, ja veuen què els· dic. J

ferit
corois

b

ortat

c

noi Esperanceta. Si

no la troba ac! •••
noia el va seguir •••

- Oh, ja s 'havièn trooot &ocns.
tl

s Dot dir, Elvira.

""I j

mbenat i tot,

r.;l jut

tat la
-

sa amb r

Ara, e

s

que si no

i tuacions noves. No ens hi podem ba-

stat aquesta noia •••

.

carrac.

.e 'n fa.ig càrrec.. Me'n :t'ai

o n'hi

a accep

1 cas· del seu fill, el metge, jo i sobretot el noi,

tre.

sl, sí,

enyors glvir

li

rves.

agu

~n:vorc;l,

u

prou

fer-se'n càrrec, senyora. Vostè hauria de pass

la v:f6 ballant sardanes I

ant de bo.
- Oh, el noi i Esperancet

havien ballat abans de troba1'-se aci.

net!
~ls

jmg8 s ,com els notaris, són

t

dir

discreta No les tornen

les coses. Van ballar sense músics, sap?
- Cot de notari! Jo no hi he ballat mai sense música. Sóc un jut-

so.:Lte:r, jo. El. ball m'agradava molt, massa. H'agradav8

~s

ba-

llar Que les balladores, i el temps va ansI' passant i la guerr
va sR'a:f'ar soler, i

un jutge t"ederal?

ja solte,.. una mica granat. Perè què havia de fer
Qued8r~se

a casa'? Jo era dels' Que em pensava au

la guerra duraria poc, i vaig dir, Peret,

8

veure si tu acabes d'

judaT que s'escursi. l no s'acaba.
- Ino s'acaba, senyor. l si aquesta vegada no 1 'han tocat bé del
t.ot al neu fill una altra v~mlda li poden 'tooar. Això és la cos
rrible de les gue!Tes!
,nyora, jo em penso que si vostè pensa com em penso que pensa
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T'\A,..,a~.m t

aT"b 'el

fill,

SP,U

11?

cal nue pensi

c~

pensa perquè per

11 la RUerr~ s'ha acal::et. rm quant a mi, no a.é si tota la metralla Que era va 'e.n:trar hP aorti t, però si puc tO'-'nar a casa una vegad
acabat tot, si r.¡Ai algtÍ dubta dels meus serveis, no de jutge, si'
I

ldat~

desoo"t"da.nt...me la carni sa i ensenyant els traus que porto
e~

¡ns
l nensi

QUO

metge són traus perpètua, aviat f'aré csJ.lar la

~nt.

les f'aride:s oue porto són aJ. davant. l això vol di r que

no em VE'.n tocar fugint ••• D& tota nanera

~?

erac8çaèior, saben? l

tenia t>t'à'Otica a. remena)" eseopete 9. Ara,. una

eO~2

és anar

ner

conills, que ne t"hi to!'nen, 1 l'altra é6 anqr a la m.Jerra. Ací a
,

de tornar-s'hi, s'hi f"an anb canons 1 bombes.
s ve"r'it..et que en tenen més cue nosaltres?

diu aue sí.

:t,

- ".,laVOTS com

Tamb

9

- Veurà,
es pot

~o

l també la gent diu que ens queda RC1ssia la

à 'el cOP en el moment Drecis.

qual don

l .ia m'h

.,

1.t'! oue a la frontera hi ha de tot a punt d'entrar, l>erò
t~r-ho.

no acaba

1,

d'acabar

i

ls

rUSflOS

ho

d'ac

r ••• Però vei

UB

triRUen molt.

:ferit. el fill.

a tota 1

'nt d' aque et ho

nsa reri ts •

'l-~

de fer

st A vostè 1

gent ferida. No

it que anar

canonada s, pe l'ò
,~_daria

que ens

I
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.Aant

fill-,

1

'ha acaoot.

11
ue

1

e

idea

vm'it~t

q

vegad
, si-'

ensenyant als traus que porto

:r.

c&l.lar l

r, s

ta naner8 jo era caç

.ar escopete s. ArÇ!.'

'hi to:!'nen ,

nt.

l'altr

,

co~e

sn

? l

,

r

es

ra.

1

ACi

a

'hi fan anb canons 1 bombes.

de tornar-s'hi,
s

un

o són aJ. da va.nt. l això vol di r que

ticn al r
conills, que no

i

a cas

serveis, no de jut

UB

la cami

fugint •••

vP.n

,

del

són traus perpètua ,avi

t,

l Densi ouo JJ

no

t a.mi, no sé si tota la metra- ,

au

sortit, però si puc to··..n

'co't'dant-

soldat,
se~ons

rm

i "'lAi àl.~ dub

acabat tot,

ue

w

ro. va èntra
., ,

,
ens a pe r<1~ pe l'

ensi corn

c

110

n t,

n

,

no

tres'?

t, diu aue sí.

corn

- 1..1

Tamb

9

aiu oue a .

rer1a~

egons ela

,

d'acaba

xo
frontera hi

de tot

punt d'entr

,

l'Ò

dels russos?

~ltres,

nosaltr

0\'1'1

els descordats, els pobres, si

olen" mIs ries de fora han d'anar, diuen., a favor dels

tres.

Alguns, E!mb discursos, venen

~o~

nostre,

molt dificil .'nlaIlvar una gualTa.

s1,

s'ba deixat venir personsl

p~rò

Ib

discursos és

25

de fora, però ningÚ hi ha abC??st. el cove, que diem. al poble,.
món ric no es vol acabar de comprometre, potser per por de perdre
perquè saben que amb els al tres hi han alemanys ••• F}n segueixen?
on sembla que no manen els rics,

és a Rússia.

A

Rússia, si guanyem

nosaltres, no n'aniran pas més malament. Si no hi ha més,remei,
doncs, abans de perdre, que vinguin els russos. Ara, si volen
nar, potser s' haurà de fer com quan vinguéuen els francesos i haude fer una altra

guerra~ •• Tampoc

ho veig prou clar jo, la ve-

ritat •••
La cosa clara hauria estat que aquesta guerra l'haguéssim guanya-

In vuit dies com ens pensàvem tot.:,.
AlgÚ

ho degué espatllar, notari.

- Hi ha llagut pocs federals.

~rosaltres

ens pensàvem que

~re~

més.

- La gent jove no n'era tota de federal. l els que n'erem erem pocs

i de lleves

alte~.

Això és culpa dels mest'T'es. A les escoles no s'hi ha ensenyat mai

prou federalisme.
- 3na ha de servir d'experiència. Quan s' ac&bi la gue rra hem de vol-

guer m9S :t'ede",'sls.
ls mestres, els mestres! Si els mestres no ensenye,n federalisme
quin fede!'alisme vol que sàpiga la quitxalla?

De què l i serveix

~,

un futur ciutadà sal::8 r qui era el senyor Pitàgores o quin és el riu
mésllar~

l?

de Sibèria, si no se li diu qui era el senyor Pi i Mar-

OUen s'acabi la ~ :l'Ta, la primera cosa que bavem de fer és

que el ministre d'mduc8Ció Púb!ica sigui federal, i que el primer
decret que fac.i sigui un decre't obligant, no recomanant, que a to-tes les escoles la mainada hi hagi de fer uns cursos de

federa1ism~h

- r la constitució, la constitució s'ha de modificar. El primer article ha de dir: Espanya és una República Federal.
- l si n'hi ha aue no hi estan d'acord?
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- q"ren els nue hpu:r-an perdut.

vot ni veu •.Ta veurà, si pe'r.

t

din no hauran ('te tenir

m'la

d'aquelles c?ses ~Y9n els al-

i arribem a perdre no pinta:roem res ... Sap què vol dir.

ro" no.

federals!

o haur

d'

"llor' Que

hagiTr de veure, j ..1Ige.

1

•f l

t,

veure" •

e h

l' es.colt,i.
vol di,..

,..

s

i!'

1

~J.V són ela canallana de federals.?

qUI

~l"

h

ls e

i

Vostè ea

:f9de~sl~?

UutT

uo. A.1.TIEttl:/s no ho s6n tots.,

"

e'ls diu que hai' da seT :federals no

relMi que

S qU!3

:~U~\J

•

nenAA

l als Estat

a<n« no sol creure

l~ls
•
,
n~ngu.

Clue a

Suises no hi ha caoellans'

cK>él1ans d'a

N"03 anlJ
~"
nos,

ats llocs creuen.

+).
VOSIoII::'
s, ho

creu que

la n:ent e-u?

els altre s guanyen ens f.a.. . an creure a tots. l ai del que no
cregui. Ja. ho veurà!
I.!

~u

no l'escolti",

sa

-Détl, notari, no

si ens pot escoltar gaire 8 nosaltres. Els e

pellans Aón tots a. l'altre COGtat, o la malloria.

i, però a l'alt:roecostat hi ha m.oros,

i si

tm

Vg~QUa

:t'a,... anomenada can a Sant «Taume Mata-Moros, cc
. . sr si ara hi

h~

8

Sant Jaum

'ho h.c'!1 d'

d'anar a t'avar

e le.o altures això, notar!. l nosa~ t,..~s en sabem po- ..
ques coses de

l~s

,

al. tur,Bs. Potser aquesta vegada Sant Jaune a'ha de-

clarat
.s qua els moroa haurien è1 'haver estat els. p!'fmers de no embolica""-se ~i sabien lllte de temns tenien Sant Jaume en o:mtra. No sé,

o sé els caoellana

quin paper han de fer que &ls moros signin al

seu costat.
- Jo el

QU9

no crea és que Rent ~T8ume vinsrui a 'favor nostre.
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, de t

, .
a grac
- Oh, el

ra, vostè creu

als alt!'9 s els ha de fer
s moros?

ne has:rin guanyat, si gua:nyen,
l t.re s, s i guanyen,

.oros, alemanys, i tal i

quan la guarl'a

nIO

dp. donar

àciea a mol

nt.,

çuJl'::t •••.•

i passat ••• jo .

é que la :fIlla del masover 811-·

v9stre no pot ser pel fill de v<"Btè. Jo, qua" Pasqual estigui bé del
tot i tot hagi pa.snat, jo, senyora '-::lvirs ••• segur que Pasqual es do-

narà compte de corn han ElItat lea coses,

qt.'9

el món paHsada aquest

guer:r-B toi"tJE!'rà R:rer la vida que es :reia abans ••• Pels \ma aquesta

gueITa sera una guerl'8 de mals records, per altres, aquesta guerra

ens haurà acostat a la felicitat ••• Pel bé de Pasqual, doncs, si ha
de ser

bé per

lm

quan :tot

9

ell, pel <;le tots VostBs.~ue segur que ho serà,·
aca~t,

'hagi

jo puc entornar-ne al mas del pen!!, i d'a-

quest c8sori de guerra ningú n'ha de saber res ••• Jo, pel seu fill,

senyora

~lviT'a,

de les tres

00S98

que he fet

r a ell, estic di

posada e t'er. la quarta.
,
- Esperanceta ••• sera
una.

COS8

,
mes
a es ta r-te'n reconeguts, pero.. ara

el noi ~o està bé ••• Ha vist que hi ha algú que se l'estima tant com
jo 1, sobretot ara ell et ne Cé88ita potser més que a mi i mes que

ning\Í ••• No em vulguis fer di.I~ mas

C:X>S8S.

Deixem. t.empa aJ. t.emp

ue tot ho 8rreJlla, com has dit., però ara no '!O.lguern res tDês

que

Pasqual es posi bé. Q.¡ida-me'l, Esperanceta, cuida-me'l •••

assat tnlS dies. Pasqual va carni da ser un hOILl!1I nou, aoedacat
però

nou. S'obté un permí.s per tal que el noi e s vagi

casa. Tomasa
ritza
qu~d1
8

declarar aue el refe:r-ia a
ranceta que, com

refer

se d'estof"ats. S'auto-

a, porti el noi a casa i si 'h~

un temps prUiencial. El metge dóna unes dw."I'ere s instrucc:ion

la noia:

- .... i que no es quedi

8

la ciutat. Tota l'ajudareu IDtllt,

rò l'a!-

re del canp també, saps 7
Dotzenes de :r.r1t8 segueixen
crit

\.Dl

Esperance"tE1l
•

nou aom al domicili
rimares

n:::I~aA

4;

te del posat de l
,Ta.

sent

oP~.l.ectiu:

- 'roma aviat,

-

t'in on poden. l

i1~

net Collfort. Pasqual fa les

lI!.-t'\,Q't"aTlceta. l

oia e 8 dóna comp-

enYora ElVi r~ •

vostè n'hi
~

o'tAri

a t

pr!

de canmar. Ja ho he dit

vostè .•• Xist, és un pact
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que

Mm

fet aub Pasqual.

l aquella tarda la senyor

1vira pena a que· és anys enllà, guan hi
b el senyor Benet per si el noi bavi

havia!l aauel1e" dis cussions

camina!' portant o no barret de cop.
- Oi,

re que

1".8

e no camines

... si, jJarò

estat co.a d' Espera:nceta, això?
,
:b mi'?

no deU!' àa vo

,

-aé, i amb ton pa

-

~1,

r que e lJa no m'agaf.i més

ue nò t'bi vols repenjar Pasqual?

..

ixeu sense Esper ancets

ero no em

amb tots,

:1 senyor Benet h

bracet!

'un

r

tr

s'tat delegat per anar al mas de Silvestre a pre-

arar el retorn d'Naperance\JQ .•
- l :Benet, que d igu1s el què hagis de dir 1 al16 que no hagis de dir

t'ho <B1J.ia. Em sents?
eda't tranauil.

, Elvira,

queda'~

tranq.lil.

..

.que ates co-

sas són precisament coses, per un notari federal •••

._1 senyor Benet. ha acabP.t de contar

de la noia, el curs de

guerra,

Silvestre l'actuació

e~s

bons

UB tge 8

hospitals, l'èxit de l"estofat àe rl'omasa, i, ja

tant el casori.

ib tots

a~s

Que

sa1vado~

hi han als

!balat, acaba oon-

ets 1 uts.

rò qui ;t'ha :fet aquest casori
Ui, el jutge' Banyoles, que n'

fet molts.

- l val?

- Q1Yestre, tia em direu, si voleu dir que a n'aquest casori. hi f'a.taven capellans, on són els <S'Pellans!
- Jo, mentre vostè digui que val ••• ';;9 Honorina que
gut que s'hagués :fet com e 1 seu ••• l

la guerra?

La veritat, tant

8

"E:sp~anceta

pot8e~

hagués vol-

està bé? Li ha provat

Honorina com a mi en

la

Va

:reI' molt

30

grossa ••• Però si ha tornat, ha salvat el senyoret Pasqual, i torna
casada •••

speranceta és la mateixa de sempre. l ara, si mai. hi h~és caI

nonades al mas •••
Carai, senyor Benet!

Vull dir que ei mai tard.u t"er1. ta al mas, lila podeu tenir
~onf1ançta

la

El metgt1 de l'hoApital em

n sah:fl? més que ell.
aires

PUl"9.

di,. qne Esperanceta

Ara, va reooma.ner que a Pasqual li oonvenien

Haurem de trobar un 1:.to",,- ••

in millor que
- PS!'ò, Si1

,

Va

amb to-

r'9,

'-

,

::netl

aquest

mas del

d

11ge

'mdol1s •

.. voleu dir?

e ja

.8,

no

ho és. 3Jl senyor Endoll n{) podia fe r la ~eina que f'ei

s' hA anat venent e

jo li vaig cpmpra,. ••• Ui, e
,,'19
-

..

s i darrerament
~S

va vendre el

quins bit1l.e

s.

l

o els volia. Deia

no vaJ.dr19Ji.

ja vau :t'er esol"1p1;,ura, ilvestre?
,
sí,
que v('
a fora
fe
T

l notaM. au

s portava el

senyor Endoll.
- Ja la va.t llegir ~, S11,'estre?

,

De nou som al domici li del Dotari senyo!'
d

Silvaatre i d""

t ••

la qual j a ha. estat

era l'arr1bamas.
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- senyoret Pasaua.11
- Ja ho veieu, Silvestre, m'ensenyen a caninar. A la nsvs edat. Ar,
sa la qual. sembla aue ho ha t'et tota la vida.

ro porta T

- La noia ja ena va dir que havia arrioot cosit de metralla. Els mal

•••no bo diré

se'n~,rora

Elvira ••• els mal carracs! quan toquen als al-

t.res, mira, però quan ens toquen els nestreR!
stm ene va Ef11var el 1'i11, S11ve:1tr&.

..

..

"'11a ,ja ens n'ha dit qualcom, pel"ò pal" damunt ••• Però ho sabem

(~'1

-

to~

pel senyor Benet.
s

i ha un joc.de mir

ncara no

dir

nsa oue notser s!

tava dit i no troba

rò

dit,

rancete. El senyor Benet

~l

""".... g

es p

-

el

I,

1'8,

rUda:

ranceta, no és

d~l:t.

és e l nostre m

•

i volen hi P

vira senyalant el SEmvor

diu la senyor,

AClU!

d'bavA,.

t.ot.. s som de 1 '-opinió que el noi al

nos alt"

en qua'tre

,

uesta

s que

'tot el què ha fet

ho troba molt
veritat, Silvestre.

~'havia

,

dreumolt sovint. Ja ne :fa les

~be,

venir tots.
et -, el· tino .. potser no

tant •••
-

N'o

tant,

-

m~re?

rr3t, Pasqual! Vol dir oue vindri

boti

lla

nt té e ls o U8I'''t.0S

'nsa qua l

•

s sovint si no t'os la
comp:rar l

v~n.

- Bene't, au

sc:riptures ecm

i tu

jo•••
-

coses

cea de preu venc
~.

nd '

Un

'.:l

boti,,)

"""'ARA·r-\t

pe1' veUT9 de la ~ quo!

veno.

vei

uina cosa

vin

~

ot,ari

f~r1~T"

•
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- Es clar que vindrà ••• l quan menys us ho penseu vindrà.
debó, mare?

De

- Si el teu pare ho diu •••

Al mas de Silve stre se sent cantar. Tro1:em Pasqual assegut al defora
dessota la gran parra que hi ha davant el portal. Silvestre és al
eamp, i de la cuina

rancet8 porta

lm

d'Hono~n8

ens surten flaires glorioses. Espe-

ran de clavells.

- Mira, Pasqual, que bonics s6n!
- N t hi fal ta utlfl i

- QUin?
- Tu.

- Boig••• !
- Ho has endevinat. l no d'ara. De quan em Vas :t'er
ue al noi dels Endolls.

~s

canpliments

Vine •••

asqual, que encara no t'he donat l'alta, que fes

mal~

els c

vells!
Ja se sap, doncs, oom anaven

le~

coses al Mas de Silvestre. Aquest

i Honorina e staven radiants de tetnir de nou la noia

~

casa i de ta-

nir-la-hi acompanyada de uerit garantitzat per ma escripttr a de

,

sn:

notari i d un casori civil garant:1tzat pel jutge Bmyoles. Pels joves la

v~da

era bella, i quan Pasqual parla de proje ctes, Esperan-

ceta el veu tan engrescat, que

enca~

té l?or de re corda!'o-11 que ell.

té una mitja promesa feta a 18 senyora Elvira.

Un

qui sap, però, li

va ballant pel cap. Ella creu que el guariment de Pasqual també el·
veia molt diffcil, i vol acceptar els nous moments de felicitat que
stà vivint.
·net,

f~s

mala cara. Que perdeu?
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- Elvira, no em parlis de la guerra!
alamentl

ls Que van met-rallar al teu fill, si ho vols sab.tr, han arribat'
a l'aigua. Si Esperanceta no hagués vingut amb el noi, ja no en podriem saber res més.
Una cosa més Que havem d'agrair a la noia, no?
- Potser si. Ja tots vindran contra nosaltres ara. Ens haur

de ba-

tre tots •••
- Renet, si

8

la guerra no hi haguéssin canonade~s, .Jo po~ser t'hau-

ria animat a anar-hi, però on voJ.s anal" si pujant tma. e$csla a cada
tres e Sg:!'80ns t'has d'aturar a prendre alè 1 Et penses que és amb
gent com tu que e s guanya la gue rra?

-mos

ban ben fotut,

F~vira,

ens han bm fomt.

- T'han, ben fotut, Benet.

- ~~s que tu t'ho p~saves de debó que ]ss cosea anéssin així?
- Veuràs, jo alguna vegada t'havia sentit dir que s' aca~ria fent

taules, que tu deies que serta una bona solució, però es veu que
n'hi ha aue no hi estan d'acord amb aquest acabament.,

- l saps qui és que no hi

~ età

d'a cord? Ella, els c arque 8, els te usI

Però encara hi pot acaoor fent tatles. Els russos •••
- ,Els russos, si venen, vindran quan vosaltres ja no pintareu res
i ens faran anar a tots vestits de rus.
En senyor Benet ensaliva.

- Ara el govern s'ha tl'8s1ladat a València.

No

8S

governa' b6 sen-

tint canonades •••
aciènc1a, Benet.

- Què vols dir paciència?

Ho has dit ant> molt bona cara això I

- Quan convé s'ha de s's'bar perdre.

- QUi és que t'ha dit que perdem?
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,e vols ,dir que tis una bona senyal que el govern t.ambé 'canvii
de front.?
"-

- Elvira, tu escoltes la radio dels al t'1"'es!
\

Jo no n'escolte cap de radio.• Altra :feina tinc que escoltar radios, jo.
- Que hi hagi gent dels altres als fronts •• :.! però que n'hi hagi a
casa mateix!

- Benet, que jo ••• ·
o, ja ho sé, si guanyem nosaltres tu et tornaràs federal. Com si
ho ve1's!

rinEr ,guanyeu. !lespÑs ja en parlarem.
- Uira, Elvira, hi ha coses que amb t.ll no es peden discutir. Me'n

aig al mas.

I

-. No diguis res al noi de tot això, eh? Fa molts dies que no ha tingut basques i no voldria que un disgust, perquè tu li diries les

coses a la teva manera i el tindria un disgust •••
o pateixis pel noi. El noi és al eel sense haver-se mort.
Digua' s-li Que jo hi aniré dissabte. __ si el mas ja no és dels altres.
- Elvira, què si els altres
el teu home serà lm dels

arrib~

què'

al mas i s"hi ha de :t'er l1nia,

la faran!

'net, quan els altres arribin al m::s, tu potser ja seràs a la
pres6.
- l pensar que en vuit dies ho podiem haver tingut tot en'tAs••• Si

tots

haguéssim éstat federals ••• !

Han passat, més dies. El Y1as de Silvestre és un terreny fel~9. Pas_o
qual ja ha seguit alguna vegada el masover a 1 'horta i al camp. Eaperanceta e1s veu marxar, i se sent \ma mica cofoia d'haver conveX"'!tit una boa hxa mortal en un home carni de ser com els altres. Pasqual.
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és la seva obra m99tra. Això no li podrà treure ningú per coses
que passin.

Al domicili del notari Benet hi ha cares llargues. Tomasa parla am

la senyora Elvira.
- l diu que el govern ja és a Barcelona. l què farem, nosaltres? Oi
que el senyor Benet va dir que' els altres no hi arribarien mai a
Barc:elona? I si el govern ja hi és deu ser aue els altres li van
anant al darrera, .no?

'

s un govern moV9 dis aauest, Tomasa.

se sent obrir la porta

del pis.

- No digui res al senyor

Bene~,

..

Tomasa. Ja prou deprimit oue està •••

Hola, Benet, per Què no te'n vas uns dies al. mas? Allà hi ha tranqUil.l.itat, home •••
- Elvira, que saps alguna cosa més tu?
-Ai, no sé de què em parles ••• Què vols que ààpiga, Jo?
- Tu em vols allunyar de casa 1 Tu en porte s alguna de

saber coses que jo no sé, tu...

c~

1 Tu deu s

'

- Benet t'he aguantat més de vint anys quan les coses t'han anat b
. i quan t'han anat malament, i m:-a

QU9

et van m'slament del tot et .

~

pet)ès que et vull :rora del meu costat? Si no hi vols anar al mas, no
hi vagis, però no et moguis de casa. Llença l~ ràdio i digue' s a
Tomasa Que quan portin els diaris els cremi.
lvira,a U!i no em fots. Tu quan vas a missa d'amagat escoltes sermons clandestins i radios subversives •••
- Benet, tu pots ser un notari federal, però ara ets un notari animal. La úniea vegada en molts anys que jo vetllo perquè et puguis

agafar les coses bé em surts amb aquestes f Ja té raó la gent de no
volguer

SlU'

feder'al si tots ,e ls fe de rals són com tu I
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;1 no

net, el qual

i

s~more

havia contèstat a la seva dona i a

v8flades :t'ort, es queda ms moments sense saber què dir. Ella,

l'~

Vira, abans àe sortir del l'9bedor també espera uns segons. la re-sp,?sta contundent. Per~ el notari calla. Elvira se 'n Va amb un mig somriú.re de' satisfacció. Sap que el notari Benet anirà uns dies al mas.

-

~1., Tomasa~

cl1"'9mi' ls tots. Que quan el senyor Benet torni no vegi

cap diari a casü.
-

l no em renyarà?

- Segur que et renyeria més s1 els diaris portéss~n que guanyen.

-

I què fanlm nosaltres, senyorà Elvira, s1 les çanonades s'acosten?

- ·¡Ura, el mateix que fèiem Quan els avions ens tiraven bombes, amagar-nos.
sJ senyor Benet no li

ssarà res? Vull dir amb això que ell diu

que as ••• federal? Ho trobaran un pecat molt gros ells, que el senyor
iDet sigui federal?
o, Tomasa, al meu marit, a despit d"havEJO -nos s!3ntit estricu1ejar
sempre, me l'estimo com \ma dona casada ha d'estimar al marit per
federal que sigui ... l saps on és la llista dels :t'"ederals
nia?

~ue_

e.11 te-

Doncs aai:> la dona d'lm' altre :r&c1eral amb la qual anem a mi ss

d'amagat ens havem fet amb les l].fstes que tenien ela mar! ts i se'ons com vagin les coses

:rem com amb els diaris, al foc.

Desp~s

senyor
Benet
.
. només cride a easa i al easino. Ell s'ha passat la vida fent
-

I

criptlir&s.

votant..

Jo~

••

- Què vol dir Tomes'a?
an vostè deia que no volia votar als del senyor Benet, ell em .
feia snar a votar a mi, i deia que votava !IIlIb i.,reva dona ••• Ai, senyora Elvira, que no l i digués pas això!

el
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-Pobre Benet ••• Si veiés els pocs federals que
, hi han en aquestes
.

llistes!, l ell em deia •••Mare de Déu les coses que deia dels federals I
- "!:ren poes, P9TÒ eren bons" oi senyora Elvira?
- l potee,r t?te a~aven a votar, els que "tenien minyona, amb les mi-

nyones :fent-les passar per les seves don9.8 ....
a venèn, senyo!'a Elvira, ja ven
,
- No tingui por, Tomasa. Arriben a so de música.
-

l el senyor Benet ....

- Ee al mas. Val m&s que s'estigui

nt obri'r la porta. En t'

- En Silvestre

allà

avui.

el senyor Benet suat, ple de polD.

mfba portat amb la tartana ••• Es de debó que

són ells?

net, po1:xr e Bene t .••
- Vinc del Centre i l'he trobat tancat ••• On són els t'edera1s1 Tanqueu les

finestres •• .. No la vull sentir aqUesta músicaI l he vist

:t pels carre:ré. Qui

-

~ls

earrers

l Clui ·és a<;iu

!net, la

aouesta gent?

n plens dta gent, Bene·t....

gent, dic jo?
s'ha acabat .. Ja no es tornarà a ferir a nin

s.

i el nostre Pasqual s'begués posat bo mAs aviat potser ara no el
tindriem on el tenim. S'han acabat les canonades, s'ha acabat el p

tir. Hi ha moltes mares que pensaran airl.
- ~i tots hagué8sim estat federals, amb marès i tot •••
!Det, ja està ~et ara .••Potser si que h~'s anat més bé que tothom

haguf\·~

estat :t'ederal.

- Ara ho d~l:la, Elvira! Ara que Ja no hi ha res a ~er? Tomasa, d'ara

.

endavant. tots .e18 diaris que arribin a n'aquesta casa els cremi tots
sent? Aquests durant molt temps només, di'raD

tav~n'naclade8.

Ara hi ha una altra guerra. Diuen que la del pa1s va

r una mena

d'assaig, i algÚ :rent números amb la d'acl, ja es veu en cor d
dir qui la guanyarà la nova guerra. El senyor Benet. torna a :rer esenvora

oriptures. A la tenda de 1

~lvira

ja no s'hi venen plats i

olIes ija hi torna a entrar gent mudada •.. Al pais es viu. Per

a

molts ja éiJ molt. La cuina
de Tomasa t\mci·ona com funciona .gràcies
.

ueal

s de 3i1ve stre han salvat pollastres i àne'ca. Durant un

temps dprmien a l'habitació d'Honorina i s'havia ensenyat. a les €i.allines a no dir 'res quan feien ous. Si a1gÚn vei veia gallines amb el bec embolicat,

deia que les guaria

I~onorina

~~

la papida. A n'els

pollastres l3e' l tenia tot el dia. dintre tUla èaixa amb llum perquè
no sabé'sain quan es, feia clar al defora•. Quan n'era temps, Honorina

gallines a la caixa. Els polJEtres que no estaven acostu-

poX'tave

mats a

ac~~ar_d'aqU911a

r~ibaren

maner

.~net,

a-

i no cantaven victòries •••

que lles aet.ua"ciol1s eren clandesti

-

potser a entendre aue

a:ra. que t.o't ha l)f\ssat •••

, vols dir que tot h

'J:H:SdD'f'.?

A mi hi.. han

coses que no em passa-

i mes.

net, hauriem de parlar.
:'10
'6

et va bé ls botiga7

va venent, es va

v~nent.

l tot

Tu creus Que és posar-se a to au

s Va po'sant a to.

no hi hagi llum, que no hi hagi

pa.tt, que no hi hagi tabac, que no hi hagi 0-1i, que n(). hi hagi res?
Ja hi aniran havsrCmê8 coses.

Però si ningú ens vol, els vol, vaja.

Qu~

nó ho saps que

~a

majo-

ria dels ambaixadors .hen dit Que s'hiest.'s qui VUlg'ués en un P:llS
com aquest:.?!

net, a tu la feina de tornar
.t

a Tomasa

QU

r escriptures per un costat, i

iaris, et :fa viure endarrerit.
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- si ja ho Bé. Manen els teus. Això em volies dir?
- No-et queixis. Amb tu, com veus, ningú s'hi ha ficat.
o poden :fel" en qllisevo1 moment. Un :fedé1:"a1 és un enemic.
e ho vas dient pels carrers tu que ets federal?
a no es pot dir res. Ni això •• l ara que has parlat de :federals.

o

~enia

una llista •••

- No hi és 8QUasta llista.

#_è vols dir no hi és?
No hi és perquè jo la

~

fer or,

r. l no ereu tanta mm dei,

,

-.. . .n6t.

- Però •••
net, i si es troba

ssm

eta llista, que

8

fa-t? Tu aaps el di

Bé, aí, "tens

,

..

t'ha~~s

'adat oue t'a-

t que s' hagués endut Pasqual!

N')

O"t •• pe:ro se~:"'ament

tu v.

fer oremar la llista pe-

tita, 1 'altra. ....

on' hi hav ia cap al tra, Bam t

i tu ho

li

S8OS.

s necessitF\ven :fadera1l:' en sortien

Br;1b

llisT.a o senov.

Tens ;rosó, Benet. 3!"eu molt.. s, molts, però ...
- Ja et veig! Tu em vols dir que at.rtb la cremada de la lljlJta

vas fer un gran

vor, i

- Benet, m'agr,

qUé

tornis

a

em

ro vens a demanar quèlcom a canvi.

et

com en el teu bon temps. La

guerra s'ha aoabat •••
- l ja sabem d

uina manera s'ba acabat.

~8

que tens interés en

recorda,r-m'bo?
- No, :no-, tu ho saps mi.llor que Jo com ha acabat.

ncs per què m'ho ~cordes? Ja pota tornar' anar a missa com si
no hagués passat res.
e no ho vols que vagi a missa?
e t'ho he privat mai jo que anésais

8

missa? Ni abans de la
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s9'n temin '
7':'_

•
normal. Tu ha,s dit el mot. Anem de cara a la normalitat. Durant

la guerra s'hm fet moltes coses que ara no valen ..
- Tu també hi toques, avui. Du:rant la gue:rra i abani

Teniem una República que han dit que no valia, un
val,

Ulles

de la guerra.

~statut

que tampoc

escoles que tampoc, uns sindicats que tampoc, unes ca n-

l

ons

<i"U8

t

oc

n valgut, i de coses

'f¡

s amb la gue.rra

imoortant per a nosaltres' es que na ha' valgut
vull dir que si durant

- Jo

I

l~

,erra mateixa.

no

guerra s'ban fet ce

valen.'••

"1 ce s ori. del noi!
casori~l

- -ml

noi. Però abans de tornar-te a esquivar,

tari Benet. Si la

~er:ra

l'haguéssin gllatlyada els teus, mira •••p"'-

rò no ¡"haveu guanyada. Ja sap
veus la mena d

no-

oo~ta

lla

de gent que ve a casa, j

nt que et fe fer escriptures••• a tots els oue ens

han narrat del noi els havem dit que era a refer-se a pagès. l el
noi ja n'està de refet. l

de guerra '. tampoc ha de

no val.en altres coses fetes en temps
la!' un matrimoni :f'&t en circumstàncies
. .
~

xtraordinaries. Esoéra't

cridar. Jo tinc

'Ut'Ja

ot'fJ.'ta

d'Esperan-

oeta.
- l jo una escriptura feta al

Bovax' Silvest

- Però si es pot anular una república i es pot anular un estatut,
també es deu poder anular tUla eseriptur
- Pas una escriptura feta per un notari
Benet, que

j~

fed~ralJ

no n'hi ha ara de federals.

- qi no n'hi ha cap més, en sóc j·o. l ai aques.ta oferta Que dius és

feta en temps de guerra, que segons tu hi ha coses que no valen •••• 1
- N" hi ha que no valen i n' hi ha au e valen.

li ..

~s

oue hi ha

I

co-

sea que ,el casori del noi •••
.e et vols descasar tu, Elvira?
No siguis plaga, Benet. Aquests dies que fas cremar

d~aris,

no

estàs al eorrent. lI.gfm quina gent té influència forta, avui?
Ni ho sé, ni m'interessa, ni m'interessarà. Ja veus què et dic.'·
otser t'interessi sab

que qui té molt bo amb els Que manen són

els Endolle.

- Uh temps deies els carques dels Endolls.
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- CarQUes o no ,avui est

al candeler.

, què •••
re

,

1n boti

esta'"

comprar? Ja et va pagar?

_ Va/' comprar, va pa@U' i va dir coses.

s :rei'

l tu

-

I

de fer cas 'to't.s.

UTI

~i

-

'/

vo 18'm •

... 'l'ant ai volem com ai no vo~em.
/
de la Santa Esoina ••• Jo no ho era. paa 1Bn
~ Això

b§

de~s

.1a Sant~ Espina, però ara la canto. Sl,..a la notaria segons qui

de

ve a fer escriptures la cant9m tots.

EStf

clar~ a mitja veu, saps?

Has de pensar •• ~
Banat, pa.rle s "tu o

8W

deixes nsr1a:r a mi'/

_ Diguis el qllè diguis segons Qui vingui a la notaria seguirem can~~ina.

tant 1,
~~tà

bé,

cant~a

vola cantar, però afinada, Benet, afinada.

s.i

als compliments d'F..speranceta quan

Tu ja sapa què va succeir

en

ls dos noi

plimen

ama~ts

al mas, no?

'!~soer8nceta. l nr'8 que la guerra s'ha acabat' 1 ell l'ha

'Uanyada •.•.~

_ l' tu no li vas dir que Esperaneeta 1 el noi •••
__

I~;l noi };),}doll, segons la seva mare, diu Que si no la va poder te-

nir en t
tp.nir-l~

de ¡rue

de

~er

la tindrà en t8lllpe de pau. l aue si
sortir no

r

de federals, els :farà. sortir. l j
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saps què vol dir aquest noi? Vol dir que potser la ?élllta Esp:w a
canta~

l'hagis de

a la presó. Jo passo

perqu~

tu siguis federal, pe-

rò per on no passo és que m'empresonin el mar:f:ll:l:.
-

rl: 1

vire t jo pensava•••

- Tu pensa el què vulguis llia cosa és have~ pass~t més de mitja Vi-

seguir entenent
da sense entendre'ns, i l'altra que no ens pogu
,
, rqu' u
la reso. o vull seguir discutint I1b tu al co..--

tat, no

,

i m'entena••

Després,

8p:rés, com s 'bo agafaria el

Iloi si t' aga~éssin?
- l potser també l'agafarien a ell, si els

~~dolls

tenen tanta in-

fluènciQ .•••

- Ja veus., ja veus les coses <pe es poden evitar!
- Jo t:N:>bo norm8+ que a n'aquest gamarús li segueixi agradant Es..

pe rance ta, , la Qual ai
o nomal que 'tu

sin a mi,

rtis

féss1s un di

fé

l'

d~l

mas agradaria a molta g9nt, i troet més o menys fort que m'agafés-

1 noi, i que potser el noi sabent aqua ste s

ribar a la ran'a del noi Endo

,

lcvor

ls di&-

gustats se:ro1em molts ••• tot h? trobo floreal. I tu dius que per tal
d'estalviar tots. aquests diaguatos, que la veritat, serien molts
disgustos,

a'h~

.de dona

er no :fet el casori. del noi, el qual e s

va fer diferent d 1 al tres. Vaig bé o no vaig bé 7
- Vas bé,_ Benet.

Tu creus que Esperanceta no se sacrificaria una

vagada més per tal que
se~,

8

Pasqual no li passés res?

segur que la noia ho faria... l tu vols una contesta ara?

- Ara precisament, no, però Benet t'h1 has d'anar pensant i aviat.
~ls

Endolls tenen la paella pel mànec •••

- sl, ai,

i aquell casori no fou com el. que Vares fer tu ••• Serà

questió d'anar-hi pensant•••
- l aque-l1a 8s-criptura que Vas fe TO al S11v-estre •••
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- Tard:>~ hi pensaré, ElVira, també hi pensaré •••7

La senyora Elvi-ra a la qual

el matrimoni

Pasqua1~Espe:ra.nceta 11

venia de repèl, va quedar U11amica desorienta.da que. Benet s'agafés

la cosa sense

al,~r

la veu. De totA manera

Va.

pensar Que l'home

a fi havia comorès Que havia oerdut la. ,guerra,. cosa que eJ.s pri-

mers die 8 no 'hi havia manera de :rer-li entendre, i que, Der fi
ral que fos s'havia. donst oompte que els temps Lsvien oanviat,

.,

s'havien de 'Dosar elS peus plana i que determinades actituds no
podien nortar
lògica, però l,

a1.deoap

lt

senyor

Elvira

-nt.
mal~at

sta er

una conclusió

el logic1s

hi veia un

pero en la seva conòlusió: el silenci de Benet. Amb tot i aue vo
'trobar E.rlmU1ents a la falta de crits de son marit, no s'ho acabava
de creure. l si

bé ella no bavi

scoltadora de 8ér1als
O:I'"OOres i

Ei

tat. mai le ctora de :f'ulletin s ni

rBdio~òn1e

les

alt:rea dones afeccionades al llaRrimeig, arribà
ai no havia pensat••

sar amb coses q

8

pen-o

Benet era :federal, sí., pe-

rò un I"e<1-eraJ. u8cif'ic. l si davant l'anunci del què preparavEll els·'
dolls, el seu Beu'!t eliminés al pare Endoll i despr6s al fill en
morat

t..a'l Ella volia creure qUe Benet era un :federal in-

capa9 de COS&9 com aquelles, però i

ham.tós àL te rat el cervell?

si 1

"'op.oata

ls Ehdoll s l i

ai li havia sentit a parlar en bé a

t d'arT'eR'ls'" qU6stions a base ele tire.'!' bom'bes,
VGlgués arreglar tirant,- bombes 8 desdir?

I

i si ara ho

Hagués pensat més bé si

son marit s'hagués pres la seva informació escandalitzant com havia
fet altres

V9g"'dde s,

(Jue

s

ueUs calma mai, no vista. Aquella

calm3 la tania plena de nervis.

- .Jtfnyora Elvira, que això m'ho

uel1 dia.

copal

- Ai, perdoni, senyora Ester ••• Estava pensant amb les bombes del

1f",

meu hcmp. •••
~è

-

diu, nenyora Elvi~a! '

- Tomi'M

:rd('ln~U'.

A

Tma,

dediaui a til"8'.r b(\mb9S, sap'?

mArit

ue .•• Anit
11e

tinc el cap, avui. No 6s que el. meu

No Sé o

passada, cue

va:t~ ll.e~1r

una novel.la d'aauestes

' • B,
• •• G:r-acJ.e

la

ell di111

verrade 8 l?en sa qui

ter ••• OU1. é

Q ,

ra~?

-

,.a,

Rl

1 senyor

ha tinp.ut d'

dria e dinar. Dil
:r'

h

t

fet

ua'!'

,
nearree

u

no v:tn-

:fer tros escr'1otu:!:'a als afo-

r

•••

1vira hagu

alsevol altre die. la senyor

quedat iro.tal

,
o

a-

yuell feu un mal dinar.
- l no ha dit on anava,
.,.

TOt'l'lBsa?

no senYOJ'·a. o 'o t'jA elar que jo tAmbé 11 ho podia haver demanat,

nO,

pe"'ò com que alqun cop em diu que no pregunti

COSVQ

o ••

:..lvira no viu, vessa un got d'aigua, li cau la forquilla,
i al final no s'acaba el dinar.

tro

-

~1,

-

Bom~s?

'nynl'"a

1

Tomasa, s1 .•. No h

~aci

ca..

~lv1r

as l1entit til'"sJ' bombes?

....

tic nervlos

vui •

- Però no ha dit bombes, s·anyora Elvira?

-ho, TomRsa ••• QUi

ue vol que tiri bomb es ••• Tregui la

taula.
la"1

v

-

:reatasola, emPortada pe!' una idea qua li lleva la pau, se'n
tel'

•

,·1~'"

1 númaro

1

dolloo

~scolti ...

iR'8me, d!garne. Aquí la casa del

or

~dol.

SoJat la ma,yordoma.
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stan los señore 91

lè seflores 1
au h1Jo.

flor llhdoll

• El

- 1A)s de la c

- si, estan.
paaado mda1

- Y estan bien, no les
'laro que e st'Sn bien.

ya p

que la

01

ie&1 mata

••• stan bien

o, nada" na'
-

quie

QUi

,

comiendo y muy ~~amente pqr cierto. Quién lea

Y tanto! Est

llama?

- Nadie, nadie •••
die? Y usted Qu1ên eé, entonces?

- Nedie. Una. aniga que queris saludarIes. Adióo.
La senyera Elvira :fa un sosp~r d'alleugement 1. pSl?Ja l'~8re;Ll.

"lla mai ~bavia escoltat ràdilis"però

aquell dia vclg1J.é quedar de...-

canaaaa del tot •••
,.19rra v,

coment,B que la n

canons. Diu que els alemanys van

ela di.Bcu!'soS i bbn gu

mi

d~ me~jar-s'ho

lonaJ.s n
AaUfJl1n ta

$

un Sant Para nou ••• Im les noticies

tot ••• u.o

s ni d'atemptat

pa~l

Dens

p

<"'om al

n!i3

t'ossin

~ioguinea. ~ffi)6T'aJ)ceta

""annals •••

n Va triés descana

jjlvi!'

).

on redimC'lni clau lu¡ve l'

de Silvest.re. Pasqual

Ar'a t si ~lo1s,

ndavant, que han t'allat

é'JI18. t

r:ü.~

a la. botiga.

Benet •••

fêixos de fqrra.ta com si

sA'l mira som:riept.

n' alça!'é un 8mb tu &1 damW1t r

.

l surt a 1& j'ecerca de la noia la aual

s'eSC:iP8

corrents i xisclant.

- No m'atrapes •••no m'atrapes •••

no?

usn Pasqual anava

e

i tal" 1<'\ noia al davant la porta

la

47

tanca que volta el

'lIBS,

la bella cursa s'atura veient el

seny~r

Be-

net el qual ve acompanyat d'1m personatge ja conegut: el notari Caliquenyo.
-

~18nto

haver arrioot tan aviat, nois •••

- 1Ue m'has vist córrer, pare? Què et setJhla!
- Ui, senyor Benet, aquest noi de fa dies que no es pot aguantar.
- Déu t'h<? pagui, Esperanceta ••• l ara que he parlat de Déu, com esteu amb mos sèn Ange 1 ?
La parella es mira
-

Qlm

sense saber què dir.

li has de t'er alguna escriptura, pare? Es estrany que mossèn

Angel hagi pensat amb tu.
-

0'0

no sóc home d'embuts, .ia ho sabeu. Com hi esteu anb mossèn An-

gel.?
- Veurà, senyor Benet, la que hi està bé de debó és la mare. Jo •••
- Tu, Què?
~

Jo alguna vegada he entrat a l'església a demanar pel Pasqual, i

potser mossèn Angel, encara que mai m'hag~ dit. ~s, m'hi ht:gi Vist.
- Jo, t'ills meus, sóc :federal, ja ho sabeue_Això que.ningú ho pos~
en dubte. p~~ò m'agl"8da que les coses es ft1 cin, no ho sé, com s'havien fet sempre.
erò què li vols a mossèn Angel ••• Ac! se sap que va fer favors a
moJ,.ta gent. El Silvestre sabia on estava amagat. i mal Va dir res a
ningú. l ara a l'església té gairebé la mateixa parròquia d'abans.
l potser més, ja veus.
- '}le també hi vas tll?
- ::l:speranceta, i no tr'bo hem volgut dir mai perquè no fessis cara
d'aquelles que 1a mare diu que fas de tant en tant, un dia, tant si
com no m'hi va portar i segons ella a donar gràcies •••
stossegada a càrrec del notari Benet.
- ••• i

jo, pare, si tinc de dir la veritat i a tu te l"he dita sem-

,

,

I
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pre, me'n vaig atipar de donar gr-àcies ••• Esperanceta. les donava a
qui ella sap, i jo les donava a ella.
- '1:3on :f'eQeral, noi, bon :fe de ral.

- B6, 1 a que ve aquest 1nter'a per mossèn Angel, si ho podem saber,

vaja.
- I""asqual,.

~spe,!"anQeta ••• hem

perdut la guerra.

- sf, ja ho sabem. Els sl tres ....
- Els altres eren més, més ben annats, més ben ajudats 1 en sabien
més. A1xÒja no 'té adob, no ens hi trenquem el cap. Ells han guanyat i nosaltres havem perdut..
-Però- quina relecció 'té això amb mossèn Angel1 Sense embuts, pare,
sense embuts, que dius tu.
11;1

tingut una conver sa ant> la vostra
mare, -i ars deu e star - do.

nada a tots. els dimonis pensant ~ repensStt per

qui. jo no he cri-'

dat com altres vegades. l hem parlat, pel dret ja que ho vols així,
del vostre cesari.
Pasqual somriu. Esperanceta es torna tota blanca recordant ma ol1Brta feta a la senyora Elvira. El notari Benet s'adona del posat de
la noia.
speranceta, pe,r a mi, com a 'federal que s6c, aqu'911 casor1 val.
- Però •••
- Aquell casori val, dic .... També tinc de dir que ara hi hal els Endolls pel mig.
- Vols dir aue es recorden de coses passades, aquests •••

S!, la teva mare, quan semblava que anava per bé, un dia i m's
d'un, va dir quests carques!
ls Endolls ••• què volen ara -senyor Ben et 7
- Val ,més que no ho sàl'1gues, Esperancete'. l penSé que els federals,

quan convé, :fem

lèS

coses ben :fetesl

Caliquenyo!

149

Ent.ra en escena el cridat.
- '\quest. és dels meus, no tingueu por. Es el notari Galigó i és federal, com jo. Quan l'Elvira .us digui que els notaris
'"

federa~s ~~~

caben, penseu que encara en queden dos. Pel can! l'he posat al corrent de tot ••.• M'hauria agradat t'er un ca~ori amb concurrència mudada. El primer el Vau ter amb la millor conourrència que es pot

demanar. El segon el farem nos al tres sols, que potser són els únics
que tenen raó i jo ja sé el què

~ll

dir.

Però senyor Benet, jo •••
-

S!J"e~

vas t'er un de casori pensant

no dis:f'ruta:r-lo. Suposo qu

el segon el voldràs fer tal com Déu mana ••• perdeS Caliquenyo ••• O no
l'hi vols t'er? O és que no estimes prou al noi?

- Això no, senyor
Benet,. això nol Jo pel seu fill estic sempre
-

~

punt de fer el què sigui, i s1 pel seu benestar hi ha d'haver un
casori que no val ••• i si hi han .els
fer"

Endol~s

pel mig que li poden

mal •••

- Noi, a tu et sembla que aquesta noia ha fèt p09ues coses

per

;tu? Et sembla que ha de deixar
pas a una .endollada?
.

Pasqual s'al:>raça a Esperanceta.
- Aquesta dona,. ~igui el què digui ella, no es mou del

JmU

costat.

No pot trencar el jurament que em va fer de no moure-se'n. Me' 1
fer al m

Va

usn jo feia d'amage.t, me'l va fer quan va vEl'1ir anb mi,

i me'l va fer quan jo anava ple de

08tra1~.

- Però ~ els. Endolls? l jo vaig dir a la senyora Elvira que si fos
necessari, pel bé de Pasqual •••
- Alto, Espera:nceta, que jo tin c una escriptura fèta amb ton pare

'.

abans de la metralla, en la

.

qU~l

hi, ~qr8 un casori! Els Endolls,

dius? Els deixarem retratats quan hagi intervingut mossèn Angel!
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A les tardes l'esgl.ésia del Barri
de Dalt era tancada. Mo~sè+l Ang8l,
.....
~

~

amb calces de vellu; treballa un petit hort •. La terra és b.ai?C~., pe-

rò

ell. malgrat haver depassat la seiJtsnt8na, treballa cantant.

Ningú n'ha de fer res, però aquell dia mossèn Angel que sempre comen98Va. 1.a feina. amb cançons blanques, troba pugó a les carxofes¡

el seu menjar preferi t. ~urt amb una petl~ màquina de sulfatar i

se li sent dir: "EndarI'9ra aqu8.sta gallt!" ref1Jrint-se, és. c~ r, al
pugó, i afegint-hi, potser perquè se l i Va escaDar:"
,

T~

ufana i

tan super b1 !" •

Sent que algú fa moure ,el pi~a-porta. de JAesglésia. Deixa el "Bon
•

I

.

.

....

cOP de f'al,!" que sense saber com ~i havia vi~t a.la boca,. i .ea
dirige~ al

petit. temple pensant que potser algun foraster volia sa-

be"" l'hol'\sri de lea misses. Aquell horari que la qu.1txa1la l i e ...-

trlpa,,·a sempre i que e11. ~b ~anta paciència ~l reposava cada V6gada que el tro'baya mutilat. l mossèn Angel ,obra els ulls més qu

del cornote al veure el personal que s'esperava davant l'església.
Pasqual.

~

Esperanceta, de bracet.

J?e

bracet.

igu~ment Sily~~:re.

i

H0r:'0r1na, i, amb una fl"or' al trau cadasClm, el notari senyor Benet
i un desconegut

-

l~ossèn

de1mossèn.

Ange1, venim a casar-nos - diu el senyor Benet.

1:1 vell capellà es mira P8sq~.al i E9p8rancete. Pensa que ha passat

una

m.1er~a

i que potser la parella s'havia cesat qui si{.l a

.o~, ~t:ll

grat que a ell li haglÉs agradat molt de casar la noi,8 del masoveJ:""

Silvestre. l pensa també que potser no ho eren de casats o que eran
mal casats,
i que ara li tocava a ell de :t'er un bon casori. l ea
.
.

mira la parella amb .un gran

somriu~.

- Aquesta és Honorina - diu el notari Benet-" la qual ja é's parroquiana, aquest és Silvestre, el seu marit que •• :.

-

~ls

vaig casar jo, senyor Benet. l Silvestre em sol donar llevor
i

de tomàquet.

:

15

- l aauest és el notari Caliauenvo. ~.
Benet!

- Jetl notari senyor GaJ.igó, i un

:rvidor que venim de testimonis.

per tal de casar a n'aquesta parella?

Fa falta

- Fa falta qu

jo em vesteixi per a casar, i que aquesta pe:rella

oasar-Stt ,.,

atigui diapo

incs no en parlem més mossèn Angell

,...' ....:ra

D

miR' cantar al Vi!'olai, que mossèn Ansel cantava una escala

més al ta intèntant ofegar 1&a desaf'inadfsa1mes veu s dels dos notais fedéral~, quan una veu t'e~n1na, ~n t.1m'h"'8~a i potent, vin~'
~n

ajut del pobre capellà. La que venia a refor9ar aouell cor d'o-

casi6 era

la

senyora Elvira la qual penaà a la f'~ que la que porta-

va de e&p el senyor Benet oodia tenir- lloc

Dels

volts del

T..188

de

Silvest~""'e. El senyor Benet esperava la intervenci6 de lo. seva dona

eabada la can9ó i va dir uer baix a l'altre notari: '.
- Ja la sentiràs Ca11queny

- l els casaveu sense jo 1 l els caaaau sense .101 - deia a tota veu
moments després la senyora Rlvira.
ca:ra hi ba estat a temps, s.enyora Elvira. l aqUest casori ja
no el pot trencar ningÚ 1 - diu mossèn Angel.
i els Endolls,

~lvira..

ni els Endolls •• -- fa. el senyor Benet.

La cosa sembla que comportaria posar-hi aquell

.

11

fi 11 amb· lletres·

grosses, però fou el notari federsl· senyor Benet qui hi posà
.
uesta senyal ò' acabamer!t amb unes escriptures privades.

a-

i

:
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'!':"lls Endolls, :fan :fe S'ta me.i or.. H

.--.aIlYat.- l resulta que al país hi

ha molts Endolls. !iai m'begués pe~at que n'hi ~~ss~ tants •
. prie .ban mnrxat. Però no en que da cap?

Dels anti-Endolls, la

Suarem si no ban quedat ni :federals. sl que han quedat anti-End?lls,

erò estan espantats. Està espantat tothan, t'ins i tot Jo i el notari Caliquenyo. Els diners rep Ublicm+o van
en teniem vam :fer el
Caliquenyo i

ne~oei

Robert snb les

d'

,
roeesso er..B

jo sols que l

v~er

i tots els qu<

cab~ s •

.No som paa

rams. U1e pil

"\n

d'embaixadors, ba deixat el pais per dEtS8Crod amb els que hi manen.·
Hi ha UJ:.1a enr8da~ general i .~s ~emanye ~ &ixat Polònia en cos
de mànemtes. Els anp'.lesoe :fan primer ministre. ~ Churchill i ~quest·
p~-

fa s.egui1' les canonades •• F....an'a d6na el cornanament al mariscal

ta1ni aouest diu que l

11101' lcosa que' 8S pot fer 9S plegar.

Hitler es ve :fent amo d'Euro'

xen

•

J~_.

dolls, davent

d'aiKò~ cre~-

paBJ.l". de pams••• Es .fusell a al presldsnt de
la General! t
"
.
i l'espant genfll'&1 augnenta.. se 'n parla d' ama~at d 'aaue et fusell
tul

ment. No es poden llegir diaris, almenys no

oden 1

que hi vo;J..d.:r1en 1lBg1r altres coses de les que s'hi

-

r el

lle~ixen...,.

seva :t'esta major. Es posen de moda les

ilndolls segueixen
boines vermelles.

A

p

~do1l8 re'! vindica 'la pr,opietat ~~l mas- .

de Silvestre. Diu que el va pa~1' amb moneda de ~rs il~lega1. 511-

vestra s 'ho agafa malament i garrot.eja tort al pare Endoll. Ara. tenim Silvest!'e a~fa.t. Quan se li digu' si sentia la cosa :feta. con-

què senti

te

.

i,.. •
d --

fi

~lla,

ra no haver gnrrotej at més. N'omés es pot

.J.JIg,
.... SUvestre \I en escriptures
.
~

Mercè

i

priVQv.va.
.

va dir a Elvira, i jo em pensava que s'ho havia t'et

Que el Doi Endoll vol!

ranceta, tenia ra6. El noi

dol

ha fet, d~r a. ESP':lrancet~ que si no va amb ell. farà agafar Pasqual. ' '
Ha intervingut mossèn Arlgal i ba dit que Esperanceta i Pasqual s'ha-

I

"
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vien casat com Déu

va,

pe~ò

el noi TI:ndol1"

ha fet dir a Es-

peranc'!ta que de tota maneTa li faria agafar el mar,!'l¡ i que. !-.ampoc
el veu!'.ia més si no s'ajl.:!ntava amb ell. Ea veu que això ~.'ajuntar

se es nosarà de moda! patirem molt. I.a cosa s'ha complicat. El

noi Endoll es va TJresantar desvergonyidament. al mas de Silvestre
i Pasqual li va fer una care

D

lO

Silvestre i Pasqual, no~és que

Presó d~, Pasqual. ElnDresonats

un s8:r-vidor per a :fer front

dolls. Elvira es passa el di

dient que no

ranceta a casa i també m'ho diu.

mi em

peranceta, contra

s~

anar contra Essempro.

_~9os.que els ~ps,

licats. Elvira" per Pasqual, demana clemència a la

ta li diu aue d

Bavora

t:l8:ro:r.t

't

Tenim Espe-

r a fer un front comú contra els

En(lolls, psò els notaris visi tata no vol,

II

~u

. h ~.
ue.. Ja

~

visitem notaris

iuan; ,són

~~ p&3:"di .•

als'

garrotada de Silvestre el

sortirà 'fins el o~p9r dilluns de l'hospital, i que

1 s

orta 1

nvaladc¡•.••

re

Com que és segur que 8C!uestes escriptl1'res no so1"tiran mai a la llum

pública, quan els diar:t.s van .porta,..· que

~:m.

dftsconegut va agredir

aquell dilluns al senyo!' Endoll quan sortia de l'hospital, )0,

la garrotada que feu hoapi talitzar de nou al pa-

de fer constar q
}l~ndoll,

ti~..

rrotada

va s

011 agaf'

meVa.

or i no

de J.¿/'
Corn ho va ser l.a./Ségt>na

..

801"-

mogué de 1 I hosp i tal durant

olt de 'temps.

I

ls- al-emenys s '.han

d~sdi t

d'un

eta t'et amb els russos. No en te-

nen prou de tenir Europa Bl9ant braços quan hi ha alemanys al

~a-

'vant, aue ara e-n volen 'fI

al~a)"

Divisó Blava. th d'e~'

l'autèntio noi Endoll. Ha ana't de nou a

:r'ra. davant
11"

qu.....

als russos. Alguns
..
. Endolls fan la

negativa d'Eaperancet.a d' anar amb ell.

sa Pt.gafer Rússia 1 despreé agost'

se~

:..t:tuer8Ileeta.. Un que

I
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vingui de matar russos deurà tenir ce:r:ta 1?lanca~ _El~ aleman~s ~.
tenen per tot on van. El notari Caliquenyo em
bat

que ara

~m

arri-

gons ell la Divisió Blava va ser el resultat·

Pirin,eus.

al~

~iu

d'una on~revista entre ~, actual ano d'Europa.. i l,' a~tual ano

d'aol.

No sé d'on le s treu el noteri Cal~quenyo a~9S:tes conseq~ncies.
sn les eosesvan malament declara que no .tornarà a fumar mai mes
caliquenyos •. Ara en torna a t'umar.. M'ha dit que el Barça ha guanyat
el campionat de

'erò ara on
vestre ha

COpfl 8

Marid.

~s :festa m~Qr és a

~ornet

,Pa.sq~l _hi h~ tor~t,

sa.

al mas. l E.speran~

dim. Elvira i jo serem avis.
th consol, reeomanat per Caliquenyo,

i 8i1-

ens. diu que, si no ens en des-

's

esco¡tar les em1s~i~n_8 de

la BBC ~lesa la qual diu que guanyaran 1 que amb ~ vi,ctèria s'arre~laran

molte'8 co8es, entre elles, les d'ac!. Jo no n'havia estat

mai partidaris dels anglesos, ja ,que
.

'

sempr~

ban anat a la seva, pe-

rò pots" hauré de mudar d' oDini6 •
Sóc avi!

Com sempre , Elvira votla una noia i j o un noi. Ha guanyat

Elvira.

- s.rà botiguers l

- 'ha

di t quan l' ha vis ta"

ls aliats comencen a :fer

~esembarcs. Deter~inada

ens passava. pel costat sense dil'" res, ene· :fa

1IDeS

gent que :fins.

~r

t'enouetlals barr

M

-

tades.
. ha lluna de nois, i Esperancete. ens rega1a un nou nét: Benet. Es
dirà Benet, com l'avi., Hi ha el
ric:ans.

sn desembarc

notari caliquenyo no es mou

Europa, ja amb

costat de la. ràdio.
Abans
.

de fer-se notari . 8S prepar.ava per
. la carréra diplomàtica, aprengu6

l'ang1ès,i diu que

SR¡:>

notic:l&e de primera mà. A mi se'ro ya dir qUi

al veure la cosa que fumava se li recomanà que en lloc d'anar

per

diplomàtic triés una altra activitat.
sembla que.
el notari
Galigb
.
.
Va

contestar que ell no deixaria de fumar caliquenyos i que si

155

se~~:ria

11

la

tava l' entrad

ussts manera de fumar 1i

diplo~àcia o~ici

t-hi i la diplomàcia que es :f'o'tés. l es feu no-·'

tu

tari. Els Estats units no envien carburants al pais. Els cotxea van
de· carburant a b

amb gasògen,. tm~

S'haurà de

ai no. h1 he C8!'buran

1"',

p

de cloves d'

tlles.

hi ha embaixadors,

i

si no hi he paper pels dia.irs, si no hi ha suere) si no hi ha oli,si no hi ha ferins? L'andc Caliquenyo n'està convenrut,

no

despit

jo li digni qu

ha'Je1'"-hj~

lF} s coses au

grat que

que

diU

no hi ha.
es t);"()ba.
de 'tot..
.
.
Pasqual a'ha.

e8tab~ert,

planten a Berlin. Els

de notari.

ame!'i~an&

ta un

....'i-tot i els aliats e

no

tiren bombes mai

vis

aJ.

~apo

que no es donava i. ,el J~ó e 'hi t>e11sa.· Mus8Qlini acaba

La lluna
1"88

la

L'any

~e

aro

nois segueix 1

Espert.me~ta ~s

po:rt.s un nou

qU~l.

:1 no ens hi volen. T:f.ndrà raó el notari Calio\

yo.?

del naixement del futur notari. Silvestr

clama la República, i e

ro-·

nois de :f'ilipiI

Dos e sdeveniments que

luar1"era

E¡:¡

ndents

no s 'ho bodi

nsar .ninS'Í

li

ni

els i talian8 ni els filipins.

~ ..

Encara que Esper8't'lCeta no :faci,. àe moment., nous

no~ris,

gOlls les informacions del notari Caliquenyo,

va. Dosant

'Estat d'Israel, quin neixement t!"oba molt mal
diu que s'

,

e~

acabat fer reverències a. sa

ca::res, i l'Indi

cioss majestat britànic

llat sempre que ha convingut sense passar f'ronteres

~abiners

vint, p

• Neix

notari, diu que tot éS comenesr.

A F'ranqa s' hi
.rot>

el m6rl, all-

, i

i

~ndarmea,

per eo11s de

.t!U.mt,8n1!8

r totho'

acabad

ners i tot., Però ara les :fronteres of'icisls tornen
s"han d'ensenyar p

petit: Angel, v,

i amb bots de

:ra per

Ib carrabi-

funcionar i

passa-r-les. Es igual, un nou neteri

ngn1i:rlr la petita eocietat t1a eXistent.
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la xinesos, aauella gent
que Va estar ta:nt..s anys . per a fer la Gran
.

MUT'alla, en

lm tN!S

i no re~ han instaurat la República Popular.•

o sé, no sé el notari Caliquenyo ~i mantindrà l'optimisme.

Ela

paisos q~.le ens van treure d'Amèrica a cmonadea, ara volen. 9u~ e!ltrem a la ONU. S'arribe a
d'Alfons XIIlè

vin~1

acord perquè Joan Carles de Borbó, nét

lm

a estudiar a Eapanya.

quest any no hi ha notari. La ONU deixa sen
c:f.ó dient que ens n'an4ssim

8

:f.'e cte un a resolu-

fer punyet

l un nou notari! Es dirà Francesc. l això que diuen que els Estats
l:Jnita ens deixen diners. No saben pas a qui els deixen! De tota
nera ac! hi ha

uets ni

'tulS VaP.'a. Una

tramvies, troba els

di

is no parlen d' aque sta

qu~e

pels Brbres de la Bambla hi

,n p

re nenjats dtent

ta.dans oue no 'comprin el
lant-ne. La v

l'

fa un

diumen~,

d1sponible.e al llarg del carrer
a"~

a

• No hi 'Duja

dia de futbol al Cacp de Les

ant 1..:
ente

nt que surt a pluja
l&~,

em deia el no-

, a més oue un club de futbol?"

¡."iO.rolst a l'al t!'e note!'! i a mi. Tornen els embaixadors •

,

_tre notar!:

ciu-

,.oil. }?arti t hi ha tots els

ni.!~. tlHo

tari Caliquenyo, perquà el B

l'4Jsb",

~s.

d'acabar par-

Corts. Plou. Els tramvie s riuen i

bi\ tent

hi Valen pi-

no

na·gs'-'H'. La gent no vol nujar

preus cars. l no hi puja. Com
va~,

va¡m contra la Qual

del rei Faruk a

l.ic. Si 'tots són

~5~pg

i

.n1S~8to8

la vinguda al
ho tenim tot

guanyat.
1 tristeses

d6nen

• El tab

ser rac10-

nat i es signe un acord militar amb els Estats Urd.t¡;¡ •
Consequència da la bona disposició dels Estat.g Units de teni r bases

cl ,Its
•

VJJ

qt~

a la

Gru ena vDlen .. 1!:ls "3:ndolls tornen a remenar el

l~v""Q.l.i f'ed9~a1

no ho enten això. Què ha. canviat perquè a

,,

57
a

~ru

ans vulguin?

s coses han canviat i nos al tres. co

11

omasa encara té l'ordre de
- - CT-':....
llegir. Però-un
no Dot

sab

ampre no

o que

mar diari'S,

,

seva inde-pend6ncia. l què?

reCI)br8

au~t'!' iacs .s~guin

1

in

si,

s'e~~,

però ací Joan Ca.!'les de
-

in fa.r

no

s que

hi ha :rep~b;Lica a Austria

diu_en, ~t(rt:r'f?l?ant pel. càrrec
la ~pú?1~ea~ .• E8trenem

us no serà pas, segur, à
televisió,. Jo be dita casa.
J{)

!wstri

s cos

diaris posin

muaaX" d'opinió par b

ls

~

i 1,e. vo len

<JU

qu

<:0

oomor1n.

no nenso pas oirar-la.
'1 arrera,

'8

,
VOl'

un manoà

un senyor rr.sn obre. I re suI

Itt,

qual

.' L;;l So~,

dels Endo

nt de

no era res, és

no diguin. Ara ea

i milers d

Q,

a van convert.i.nten b

r't:.its.

un

a torrar

pal
Caaa~s

no-

So

u

ci se n'havia :ret cas!

V€'n?!1

l'època d'or

ors, ep

sí,

quenes

de fer' a correauita ho

i

St

<li1',

8

,

ac~ mi~c~s

8,

i manob

para-

als quals
,
e

Ib un pala

treure tma rifa •••
~l vi"'8

a veg,

a . té la falda plena
da petits :
notaris.
La que -r,
. .
. . . .
~

goig de

la noia, l'Elv1reta. Jo

ons q'lirles. coses,
olta, millor dit,
tas estones

la

..

aro em

!l()

hi entenc mussa an

que l'Elv:i.reta en farà córrer

a faria córrer si l'àVia no l

boti~.

l li dic, li dic_:

s .la

-
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no

j

t

,

1

•.Jo

'a

eme ja no em ce

veu~

t

cr1.ts ?
a :t'al tar els cr.tts Elvi,..a.

Ela tr,

) rovo as!'-Y!19

ju.

"i

,

e

n

rta!'

a

,

l

con

m~m

ue

ben

s a

olt

ftll, li dic cue ho

ntit

~lgun~\,

t

faig

i

, <::11' lei ~i':

i el vols t'er

li has de dir

"0 11

f'etes.
lJn notari

tinguj.

dera1., 1. no

.~

t3ula,

'1AnVlf>r

ral

1'"

-nR df:l de i
~a

l'elecció

pr

lal"'

'\fot

ra:t,

,. un

1

tal

l

tornar e votar., ·i
"U~

11,

caroenel.,

sap Qual.

'qstà

88J1.l.l1'

S

nt ou

p~,.."

f·ca. }ro h

t, com
'lm

co

I=t

i,

lli

m:, par-

ue s"hs da
ue es veu

de

llor jit,

~

.:

diu: "Ha vessat

qu

1 perill

P.onc:'3l1i surt p.legit Proa

l

:b

V9ure si encara ens ho
ls cat:'el1}?

ntr

l:l nota:t-i caliquenyo t

arl'ibat "

,..1

C~st

gi

camaraòa

idal

~,

oo1'ldènci

Però 1 f amio notari

+ot

diu qu

trutta.. De mamen V)

por~

un

b~.

acionalit~

tot

com aue e

n parlen

~ist,ribució d

,

Cuba hi h

.Cl,

/)D1::naula.r, méa

diu que Fidel
e

aiono",

joe.

pensen

be és

U-

nits.

A:JJ:rú m'h
veia la

t'l1~0"'r':'lt1,:a

p

al

~~t

de casa si d'ell

imuladament t i h'

1st
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una bandera catalana penjada de torre a torre. Al terrat hi havem
pujat amb ~1 nt§l:/Benet i pel posat aue ha t'et em :fa l'efecte aue
n' ha posada més d'algUn

ls notaris t els que seran notaris,

1xeu-

que els compti: Benet,

Pasqual, Silvestre, Angel, Francesc i Manelic, ja hi van en carn!.

enut, ha portat 'Oun

Cap, d

gua:roóad&s totes per

Q

•

1 vira, oom que té Elvi:re ta, 18 s

ç .......

l'escola els ensenyen política, la política d'ara. A casa jo els
ensenyo fède:ralislll9, la
Avui CaliaUènyo

Cavall

~.nat,

m'na

pol!"~ica de

dit qt

, l-I"'VL~ plan tat una baT1dera dalt del

Montserrat. Jo li he dit que no c're1a que fos

capellans, però ell, qu

'S

"empre.

c~-

a oie 8 que no es 'Pot treure els ca-

pellans del
ct¡>, ha insistit
que m'hi pensés bé. Primer, m' 'ha dit,
.
.
.
la Sagrada Familia, i ara
fwu1 a easa ha estat
anera

1

Montser~at.••

dia. Pasqual i

lm

da de mossèn Cinto. El noi ....,

la

$lellt

del

~~ceu, i

mudats d

t al Liceu a sentir l'Atlànti-

nlau a E1vir

Ol~

Esp~ranceta,

dit (Jue s'ba cantat, en cata~, i. que

això que anava molt mudada, s'?an trencat les

mans apl.8udint. l quan jo ho he comunicat a l'arde notari mig engres-

cat, ell mpla di:t que p()'tser el federalisme perilla. A Atenes
tingut lloc el C8aor1 de Joan Carles, que va fent

~soa

a pI'ineesa Soí'ia voltats de tota la. noblesa en actiu o
net - m"ha dit-,

pènso qu

de

:rEii

ha
, anb

e~ .pass~u.

ls t'edera1s estem llestos. Ens

prepa!'9n rei i qua.n sigui el moment 9Ort.iran tants monàrauics com
republicans
~lviret.a

van sortir quan vingu

República•••

ha arribat als èeus primê:r's dinou anys. Al meu entendre

reuneix la gu

aa de quan Elvi

staV8 al ple i d' Espe ran ce ta la

uan encara hi està. l tot el dia canta i riu, amb un cantar i
ri.ure 9t1e jo trobo que només pttr tenir dinou anys és

vai« pregunt

exc~asiu.

a mvira si aquelles manifestacions d'alegria

un
l
es
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devien a que la botiga rajava molt.
- Com sempre,

la noia' està contenta p

'net, com aempr....

u

,

l" edat s'ho porta.
Però vols dir que no ri u massa &que ata noia 1

, Benett
-

~lvira,

era?

tu a dinou mys hi reies

ta

, per·ò

~..d~

•

riure quan e t vaig

acabar

oonè ixer a t.u!

- I si la noia n'ha conegut un que la fa riure

a~-¡

Tu sempr.e _b:usques cinc peus al gàt. A mi em preQcuparia qua no

n'estés dè eontenta.
iM.em

- l volE; dir que nc

b~

de pI"aguntar-'li a l'Elvi:reta per què

n'e·stà tant de contenta 1

- Mira, BeDét..,

8.

mi ja m'agrc.da Que

Et stigni

Sj, ~ ~

contenta.

sembla Que perquè és néta d'un nota'!'! federal ha ele fer

et

cara de

11 •• '.
A mi

qU$

,vira em toqués Pi i Margall,

massa rialler, em

- E1vireta, '

pot

va

~:r
800r'

_~t _ que· no fos un ho:

actuar. l vaig actua'!' a l'hora d
pel" què

t'

"'I"l.

conten

La noia va venir tota verml1a. l tots la Vam mi:r'a~

opar.

fi

a

''''l''''.

- Fas unes preguntes, Benet!

o s6c pas trapaaser jo, pi!1!'Ò

111' :..~adaria

saber per què aque~~

noia de fa uns dies se la veu sempre amb el sot!l'riure ala llavis,
què voleu que us digui t O no es p<'>t sa'ber?
i ha diverses 1n'tervèncions dels notar:ta

:riure de le s noie s de dinou
en diu p~que s però bone s ,

Vt\

any~,

favor 1

:fins qüe el

contra del

lut Manelic, el qual

di r:

- L'E1v1rete 'festejal

La noia s'aeabà de torn
ser.

vertm lla, tan t, qu

amblava que no podia
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Hi ha

tul

de notaris repetint: "L'Elvi:reta festeja! L'.El-

cor gen

vi re ta t'est,eja! 11

- 136, i que

l'altre.

lm di~

fa

al :festejar? -ndiu l'àvia Elvira -. Tothom ho

9S

sa

de debó, Elv:treta?
uso.,l <:l' ,• • ~

,

l~~bre,

.lt

que jo

80m

tI18J.ll:J.

r de

r

h&s fet com l'vviQ,

n

fet.,

la vaig vo

mO'..1ra.

ual per a

boti

és un ximple 1

n e.vi

l' a:f(l rtuna t

qui

-

l

-

~s

diu Jo

•

Un bon n

t

ro eomoo98"t, avi.

ot.just

ro dic E1vi

....

'81viT'ets, un bon

s

Què
,

'lila s?

diu ¡rom i iI3;tl f:J~. qu

ee qu

l'~O~

'ta•••illstudia i p

'oan i

tona s daV8Ilt la botiga.

moJ.te

- UXí deu estudiar po".
m't.!

uràa.,

,

~lv5.

MWl.nt .

ton

T)~Hh

-

ti~,

j

diràa [

dor.

",a noia det'ensa al f·

quan s'

s hi pas

l aauell dia ne se'n

òl

.

o

l~rl'

plats de .la sona de ooi

taris, Aens
les

s.

;qbel"

~viel'.'l

't

oognom,

N'i.
l, quin

VUI '31(11.

e~

,

boti
i

noia va dir

Endoll t Quan Elvirata va di

U9

l'nora de p'

~JO

ra un

qUa]:re cul~e:t~9 c~1guer!!~,

·.¡e conre cC'ioDà '1l omas 8. El

cor de no-

1xa:ran caure llurs cu11are a al veure

deixades caure jo, Elvira, Pasqual i Esperanceta.
r - preguntà 6sblanqueida Elvireta.

-

!fo~ :filla me.va

La noi,

f

no t - diu l' àV1.a
1 :festeig. l surten

aiUag~1de a

al mas de
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SilvestN, epiasodis de guerra, EJ;lrrotades desconegudes
•••Ens -peno.
- - sàvem que la noia no sabia res de la :f'ugida d'Esperanceta, i la
sabia, la sabia •
.. Mare, tu per

l~home

que

estima:v~s•••

si, filla, però •••però aquest no. Aquest no I
l Esperanceta ~'al9a de taula amb tota :Lt'tribulació que es vuJ.gui •
.. Avi,

t~

sempre m'has vingut a l'ajutl

.. L'avi t'hi seguirà venint ••• La
dif1cil segui:.:

es~ent

COS8

6s comp1icaèla, però és dS

notari federal •••

no era . un Endoll com els altres.
Era fill d'ma branca del mar! t
.
de Mercè. Si aquell Endoll s'arribés a ca~r ant> una Fildolla de

ra9a, la

~escend~na1a

seguiria essent Endoll ••• Si .la

java amb ma descendent d'un notari fedel'a1:-.'
viar••• Vaig deixar el meu retug:l.

~~

as

~e~ cos~~ p~driSl

.s~ript~res

ti~

lm

can-

privs:1es i em

sl, ab,als de

vaig posar a l'aguait davant la botiga d'Elvireta.
l'hora de tancar hi hsvia

8an~ ~s bar~·

element que no treia els ulls de bo-

endins. Ben plantat ell, ros,

i unes sabates que t'hi podies

ameri~ana,b;tav~,

i

pant.alo~.

etmlirall8r.Dev~a,respirar

semblava que no ho fes, i, de tant en tant a198va

gris.

encara qu

lm br~9

t1mida-

ment primer. ~ a tot moure després qUal la senyal, era, contes,t.a~
/

de 5!L1nter.ior de la botiga •• ,.Jo aquell dia vaig comprar

lU1

diari

amb la sola intenció d' snagsr-m'hi al darrera. A la una, Elvireta Va
tancar la botiga. Ell, el de les senyals misterioses, l i aJudà a
baixar la porta de ferro. tb aVi sempre pensa coses. En
ment vaig

p~n~ar, qte

el

ga. M'ho feu pensar la

~o1 ~potge!"

aq~ l i

so1fejava Elvi:reta per la

mo-

boti~'

tra9a que el noi tenia a abaixar el portal.

s van acostant on jo faig un petit aurs d'espionatge. No slt què
es diuen, però per la cera

d'e~l"

cara de sorpresa, de desengany,

de por, suposo que la noia ha reproduit part de la conversa del so-

par del descobriment. Qua1 són al meu davant ell li agafa les mans.
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'erò Elvireta, tu què dius?
en esperava sentir la contesta de la

Es veu que sóc un mal e sp ia •
noia, el que sento 68:

- Avi, 11e~r el diari i ~irar .la gent que ,passa no s'avé •••
Es rar que un notari es torni vermell, però jo m'hi vaig tornar al

t'er una t'eina

~u;iera ben .bé

la que solen fer els notaris.

l ac! tens en Joan Endoll, i

aquest és l'aVi Benet, notari.

- Notari, i federal, EIV1reta. Notari i federal.
- Ja ho sEp,
senyor Benet,
que
té la néta millor que hi ha?
..
.
.
~

-

~

~

l m6s aviat. gu& tu, jove, ho M. Més aviat one tu.

o ara no sóc res, senyor Benet. Estudio. Primer volia ser notari, però Elvireta m"lla dit qu

,:,ostS vo~ _qu~ en ~iguin to~8. els

de casa seva, i jo •••per a no t'er competència a la gent d'Elvireta

far' un altre ofici. Jo •••
":' A mi, si la cosa ha de tirar endavant, que siguis notari no em

vindria pas
- No es
T

~~ament.

preocup~,

senyor Benet, sere notari.

més pl.m:ts gaanyarie s si t'ossis notari federal.

Seré

notari federal.

Però és que sembla que no és l'ofici l'inconvenient,
"

.s jove?

vi, no ho e spatllis I

- L'Elvireta j a me'n ha dit quelcom. Jo sóc Endoll de seg~. cognom.
1 meu pare es diu Pu~vall, va :f'~r la guerra amb ,els de vostè i ..

diu que va ser el primer d"entrar a Terol. A, casa t~im la Gramàti:ca. Catalana
de Pompeu
Fabra,
se\e s Converses
Filològiques,
i el
.. .
...
.,
. ~ _. - les
..
... - .
~
~
-- .
. pare quan. tor~à .de la guerra va cremar tots els llibres castellans
que hi havia a <:ssa •••

- Bon pare, el teu, noi. Però i tu?
- Cada Onze de 8etembl1t, de la mà del pare,. hem portat t'lors on
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hi havia el mmument de Rafel de Casanova •••
_ Noi, no se'n parla m4s. L'avi Benet us dóna llum verda.
Naturalment vaig ser 'el prime!" aliat de Joan Pu~aVa1l Endo~~. De

tAnt en tant, quan feia l' ço1ogia del noi em sentia els llavis d'E1virets a les galtes.
_ ..• i ja no és Un Endoll autèntic. La seva mare és ~dol1, però ell

només se 'n diu de segon cognom que no e s fa se rvir gaire. l el seu
pare és PuraVa1.1, nC?ID Que ells"

I

els altres tindran de molt mal dir.

ls Puravall venen del ,Camp de Tarragona,. d'on eren Gaud~, el pintor Fortuny, Ventura GS8801 i el mestre Pau C~sals••• QUè ~s sembla?
Hi ha algú que e 8 Densa que un. ~avall pot t'allar? l encara ~ 8,

.

aquesta noia que tinc al costat se l.'est1ma com ¡es dones de la fa-

timat els seus homes·... unes 11168 i altres menys, j~ ho

milia han

sabarn Elvira•••
El cor general de notaris engega repetits crits de: "Avi, Avi, AviI"
lla guanyat lA Ò8tall.a d'F.lvireta.

Aquesta Victòria m'ha compensat

la pèrdua d'antigues oo'talles. Elv1:reta pr~posa que els cas1 mos-

sèn Angel, que tanta :fe lici tat, diu, va.
QUan el noi

do~r. ~ ~:- ~re

•••

tornar del servei i va acabar la earrera de. notari,

va terdri~11oc elcasor1 aQtuant de oasador mossèn Angel. Erem

a canta,.

~.n

Virolai de ouen

va baver de cntar-lo tm

ma

C8sar Esperanceta, i el mossèn no \ · \

eesla mé s al te per a matar les desaf'inadls-

sime s veus del notari Caliquenyo i d' tm servidor•••
,

Jo, ex>

no

S 008

que

le~

.

,

que sento pel carrer Rambla amunt

i Rambla avall, al no escoltar la ràdio i .no llegir el d~ari qU~ la"
.

.

bona de Tomasa se.cme:f.x cremant, en s, poques, però
1 qual sap que faig aquesta

ca~imo i f'requenta els l~oes

scr~ptures,. i
~requentàve

que

~ ~ a:nic

Caliquenyo

segueix anant

al \ •

uan tots eren federals!
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---

t.

em té inro

Ara torna a tenir la mania que els capellS'lS ens

ho ban d'arreglar tot.
- Benet - em diu -, ja

s,

que tu i jo som

federal~

i que a vegades

tu 'toques l'ase quan et par;to de la cl.erècis,. però ja ho sap~ _quea l'abat Escarr', de Montserrat,' l'han desterrat per tmes declaracions que va fera un diari. francès? l ja pot

pens~

quines decla-

raoions devien sel." que l·hagin desterrat! No et diu res, això?
l és que ani:> el notari Caliquenro,

d'1nIOÒ~i.~,

anàvem a Montserrat

on s 'hi predicava en estaIà, i a Pèrpinyà a veure banderes catalan
l tot això sense deixar de ser federaJ.s.

Als Estats Units, el president Ken!1~dy, qU~. ~~blava que anaV ~

ha e stat

aS9~ssinat.

bit:,

No hi. dev.ia anar per tothom de b6. Es diu qu

no se sabrà mai qui va moure la mà de l'assas-s!. l auan als Estats

..

Uni tana volen que

t.ma

co

.'. .

e aàpi

i, aquests Endolls tenen sort. M'han dit. que es troba petroli

dit també que es vol

Burgos, i m'
bi'

tro1i -

qUè

s'

sigui a Burgos on es tro-

haveT' estat el lloc on es 1'e

neral!ss1m al,gen--

ra a J;l'aquesta gent. Ara desa.fien a tot el

ral!ssim. Tot e18
món a veure qui

~

les

els quals, .segons m"ha dit el notari Caliquenyo,

08rre~res"

8

turistes.. Fins

compten els d'éntra.da 1&ls d
de car
xer

el

ls del

pos at

,

~1~ :turis~s,~an

govem dóna a conè i-

dB~ltat.~ pal~._c!o_:li

reat Comu no volen monopolis, que volen eleccions

cooperació tan ec.onòmica com. p~lftica .•• que
te únic

comptadors a

ortida.També diu el notari que,

què se'ns vulgui al Mercat Cemú,
q~:r'toa,que

\mS

t la

noteri torna a

l'lO

d~e_que

es tirñr1en en

co~-

o d'entrar-hi. '. •
~naistir

parlant dels

capél;~s.

Diu que \D'la ea-

'lla d'1nt&l:.leotuals del pais s'Mn tancat a \ma església, i. q~e .
DO

.

.J.l~~~8,

tots n'eren parroquians. Diu que si els cspellS'-9 no ho hagués-
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sin volgut no s'hi haguéasin p~~ tanoat aque~;t~ gent. a ;t'e~gléaia.•

Awi tA el dia l'amio Ca1iquEmYo. Diu que s'han despatxat una pila
de

ca tedràti es.

- l això en lloc d'alarmar-nos, ena ha d'I ~radar, Benet. Com que se-

gurament hauran tret els bons,dà la Univ~!~itat, amb els que hi han
,

quedat en sortiran els' estudiSl~. més burros. que mai..
~s parla d'un r~:ferèrx1um._Jo a casa només he dit una cosa: El

sl

vol dir els Endolls. Elvil'8.' ~l dia del r.et'e.rèndum nC? es va .mou~e
de l+ot1ga, i durant el
~r

sopa~ .va p~rlar de

modes. QUan es Va sa-

el resultat si que va dir quelcom:

- Ho veus, Benet, eUs són més.

Jo he comp~t e'ls que han dit. que no. i els qlJe no ~ d~~ re~! i

Déu n 'hi do. Em pensava que només. seriem el n?t.ari .~~gÓ 1 jo ~
l altra vegada el notari amb e~. capellans! C~~ de. ':l0:tari,. ~ • Diu
que amb motiu d'haver-nos t'et venir de bisbe al senyor Marcel Gonzalez,. hi ha

hag~,!"

segons

ell~

una grm protésta de. gent de no-

venes dient que ,!olien bisbes catalans.
A casa Quan els una venen els altres van. Aquestes.

an~des

i

vingu-

des els origina el servei militar. El primer de marxat' fou Benet.
Li tocà ~r a Burgos. Per cert, que q~ al~~ de~ petroli j o ~
vai1l escriure preguntat-li que em digués la yer~t., si n 'hi havia
gai~.

Benet st? va dir que la gen'!- estava mol t

gurament. hi ?taw:ia petroli per a carregar els
Penso que ~erà

lm

bon- federal. el n't Benet.

e~gres~~a
encene~rs

i que se.:.

del paio •••

~an ma~ P~qua1, .

torna Benet. Quan torna Pa~q~l marxa s11ves~re. Es curiós, a Silvestre l'enviaren a Almeria on slbi havia perdut una bomba nuclear.

La gent del rodal s'espanta i diu que el peix té
,

,

~s:t

de '!Jomba i.

que la mar està contaminada. El ministre Fraga i altres es b31yen
al lloc on bavia caigut 1.a bomb

r 'tal que la gent no s'esquivi.
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ilvest.,

eriure

Vaig

lent-li si era veritat això d9 les

bom~.s. El noi, el qual també sel"~ un bon ~otari ~~deral! em v~

dir que e 1 m~:l.stre Fraga és a prova de b~~be s 1 ql:le. la gen t .~~1
por que la

con~minac:i.,ó no fl8

p;r-oduls després d'baver-8'bi, banpat

al ministre••• Ara ha tornat Silvest!'9 i espera torn 'Angel ....
~1s

americans perden punts.

I.nter K~ i a un mtrmà Ken-

ta

ned,y. Caliquenyo! Jo estem desorientats que a Amèrica hi passin

!\-

coses

~~

en ve

l~altra~ ~

Fran98 els

estudi~~

deixen à'8s-t:-ud:iar., d'tula

el general De Gaulle ho ha

.

«:,~ace.bar

COS8

:fent sortir

els tancs al Carrer. El notari em diu què htgUés passat si els
~ancs no hR~és8in volgut ,sort1'r~ Jo li d~c que, s'!l8.1'r.i.en de c~

via,.. moltes coses perquè els tanca no volguéssin stn"tir. Els que ara

manen se n'asaeguren de que ,els tancs

c~u~._

- Ja ho 88D~, Benet, que ~quests volen entrar al Mercat Coniú?
- l vols dir que hi entraran?
No ho sé, o ha canviat el Mercat C'4UlÚ o han canviat ells.

AVUi

m'~ ~it

que

.1o~

Carle8 és proclamat SUC08sor del cap d'Estat

amb el titol de rei. QUan jo li he dit que poca cosa en podiem es-

perar els republicans d'un rei, m'ha dit, incomprensib1ell'8nt, qui
qui sap.
Els ame:ricSls tornen a guan:''ar

~tmts.

anar a casa seVa a contenrolar Quelcom

El notari m'ha

Qonv~da!-

8ensaa:L0~. }~'~
,
,

a

posat da-,

van una televisió. Jo li be dit que havia. jurat no veJrr8-la mai ,peró el n~tsl1f m'ha dit óue m'esoe,.6s. Els americans han anat 8 la
IJ.l.Ul

ib \ro acareU anb

t

a dins i han desembar cat al nostre

e ata l.lit I . l ho ha vi st tothom que ho ha vo J.gu t veure.
- Això no t'ho han dit, Benet .. Ho ha~ Vist tu I

Efectivament. bo hem Vist amb l'altre notari. Hem vist un senyor vestit de blanc bti1xat d'un aoarell

cames molt llargues. i provar
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si el sòl llunar era t.repitjable. Ha vist que ei .i_ s'J:1a p~s~t a fer
lantat. ma bandera nordamericana.

pet.its s81ts a càmara lenta.

Fins ara només hi havia anat, de pensament, el senyor Juli Verne
el qual es veu que anaVa d'aquesta. m era pertot on volia.. Potser

gués demanat,

si ell hagués viscut
arri~t,

a:rahi

er

8

ser de la colla. de~s qu

(

gué

o potser

ditaue hi anés Ciui volgués

que ell ja. hi ~via fet anar, gent sense moure' s d' ~1 baix.
Amb

Caliquenyo
encetem una .->nverS8 so1re aquesta anada
i .torosos
.
.

ixò darrer és molt important-, a la I.J.una.. Ell, l? art1n:t de _la
base de com s 'hBn fet fina ara les coses a la Te~ra., sosté

~!t la

nc. Tant com no hi vagi n1:Dgú. ~~~ i segons

Lluna avui é

..

ll¡aDar a la Lluna ha resultat. carlssim i í:l~S hi .pot anar la ~nt
qUaJ"'tos,.la Lluna és americana. A.p~n~en't-se?1~laque el notari

té raó. S1 s'bi pogués anar per mar o a peu, ja _faria

que ~

'hi cabl"1e. ~11 diu que si a la IJ.una hi ha o~,. mer-

la Lltm8 n
curi,

any~.

u~an~,

nt i méS co

sr

,

Inet, si algÚ

- F;stà ptT veure,

s tot de

.,

ixaran àis·cutir. Ela

]ss

haJl· guanyat t.ot.es

T'à fora de

sa seva, ja

Perquè jo dic,

S8 8

:re te

les guerr'

fora de

possessió de les ri-

casa seva. l si a'ha de :t'er una guerra per
queses del subeol lltU1Eir 1 els

tea propi

ls vol qiscutir aqu

tats, anant-hi, :i si els a1IS!'ican
aTIe ricans, per a

iCSla.

propiet~t

ricans hi

p~a~eD

ui la guany

'. co~ q~e

aquesta guerra.
tan important.

tenir un dipòsit de matèrles Dri

com el oue hi deu haVer a la Lluna i no pensar en fer-lo servir
és com si

petroli si

uest dipòsit no existia. l
n~ 8S

:ran

oompl1m~ ta

lm te~8

que no es t

als senyors mC?ros, que l' o~ ja s 'he

acabat. dels rius ame1"1 cans , que els brillants costen

lUl

ull de la-

cara i si n.o es paguen així no els deixen ana.r els senyors de J.'

>.L_

f'ri ca del SUd •••

Potser té raó Caliquenyo, pe rò com que jo sé que, com a bon federal

'

69

discutible.

discutir, li he posat un te

i

Vauràs, amic. DIs

D

'icana

e~

què ela ha costat fer un

convenir que els

senzill passeig a la I.J.una. D' altra part, hem

amric

~le

, amb

quartos oue

pels del vell continent

lls, amb bombes noves,

'net~ vols

No vam.

troben la manera de ,t'er acostar la I.J...una
viatges surtin més

que et d1~lli ~a cosa?

qUBJ1 diu, en altres

reny6~

fer ooses impeneaC1e
a pla98 regatejar.t. l si

lle encara
~1s

r tal que

a la. Ter

nen pod.

b§

dè preu?

A ve~8de8 'l~Elvira té raó

paraules" que pixes fora de test •••'

del tot amb el notari Galigb.

IIi.

h~a. ~na ami~taCd;

olts anys, i l' amista~nt.r~ :federals s 'ha de mantenir. La prova·
'és aue em va informa.r

f\mc1ona un govern de tèCDics

s'ha produit un fet que ei s

'hagués d'haver fet, una escriptura

eria una escriptura en la qual s 'hi hauria fet sortir la Cluant1-·
......

tat més gran 9,' f)n9a. que se'n feien.

an

parla de l' af'9:r Matesa. Diu

que l'esdeveniment. ena vindrà molt b9 als fedèrals, que hi

peta~à

molt

-

:i s'h

és portat d'amagat.,

m1)"a~ •• però

tat,

m altrea coses cue

'hi han

havent-se sabut, algú petarà. Benet. l

!t!-gú

orgros.

'S.!I._,tot deperJ què enten el notari per algú gros, o sigui fins

'r.' _ _

a on li s9r¡1bla que lla d'arri bar aquesta grossària.
S

estudiants no estan quiets. Mai hi han estat, però el notari

GaJ.ig6 en

to~

veu possibles

gu~y

deral$. En veu a n'el proCéS

de Burgos contra gent del Nord. Els guanys mlmven una m:ica quan
•

1 president N1xon
les donades de

es po

l1en~ com

lf!9

calces bé Dels carrers de Madrid.,

diu ell, amb els americans el preocupes'

f'or9s. Diu que no en pot, sortir res de bo amb paisos de llengua diferent •••

uests dies 1 "amic notari devia ana'!" pel món amb 191 cara plena de
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ha :rat per

somriures. Ha, tornat el poeta Ca:Mler, un dels qll.
la llentnla d'aquest Dist!'icte Federal, i .Pau
la

rnu

l'himne de la Pau. El notari

.s ha estl'enat

Caliquen~C?,

el qual pel no

semòla que havuria de ser un mal notari, i potser l'és, tenia e
gran estima al mestre

Ca~a19.

En sabia moltes coses, l'a.1ut aLS

x:tliats, el .' no voler tOC3r en països manats . per gent que ell creia
~

que no hi havia de manar, el concert a
O~I,1s

M~~traJ.!

aquell Cant de

,al,at de can96 popular a la categoria, tocat per ell, d'un

himne sense estridències Que ha :fet llagrimejar ulls sens fi. Prada.
"81s- jueus segueixen patint.

A~~ò

d'anar a matar

j~eus

que de petits

ns feien fer uer setmana Santa, ha. durat anys. Primer el Fi1hrer

.

va e star a ount d' acabar-l.os, i ara ala

qu~

e ls volen acabar SÓll

els palestins els quals diuen que Palestina. és.. seva i que. els Jueu
8' hi

T!lè~

ban fi;cat.. Es fa una Olimolsda a Munich per veure qui corr
,
i els pobres jueus oue hi van anar amb aquest intent, hi 'Peten

tota a mans de palestins earregats d'odi. Algú diu que aquest fet
farà plegar 18s 01imt>iades.
tele~ona:r

1 notsri em torna a

enm-escat. Em diu Que algú s' ha

$rrat o que les coses es ven posant bé pele f'ederals.
- S'han establert relacions amb la Xina comunista. Què et sembla,
.,
Benet? 'm diràs el que VU~.11s" com sempre, però n
m

U4t

di

això
IU9-

éS

e

va posant
e'l

s'esdeveni

i

• Acaba

l~

guerI's

J

sp
,

ix land'MÍ 1 no l i passava res, p

algú deia que era comunist a. An

·cap

ne~ar,

poaia

.

qU~

J

,.~

mon

quia tédera1'""
Nova trucada.
-(.Ta SSPS Que

,

h

assinet al

però segur que no ha estat cap

aident del gov

?

i no ho

deral. Han :ret un t'orat des d'un

casa, han posat una bomba dessota el carrer i 1'h

feta esclata

.

,
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pre~i~ant. N"o ho

just quan passava è1 cotxe del
c~

1

d'Estat

m..~lalteja

sé, això trontolla.

i ,el substitueix, diuén¡ durant una ~~!D!?~

!'f\da,el Princep d'Espanr~. S&guirem com fins ara o hi haurà canvis?
enca'r'a no 11

C",f

:tstats

aaident del
f'~t

ixes els àiari.

~s

plegar perquè

la constituci6

Ulit~.

,

t'ais;r saber que ha plegat e

t

no

,

hag~

S qu

plegat

~~~, 1'~

veu Que ha 'Osssat per alt

el"1 cana.

~l

e~s h~~n

assen per9uè

r1.C8Il

Cieixat sense bisons i perquè no tinguin fantaoclles 818 csRtel1D,

però no passen que

'ls toqui la conatituci6.

Quel1 que anava pel món 8<"Db aquell paraigu~1

feia dir? Doncs no 11 ha valgut.

t hi h

dest.ron

qne a n'

sinia que era el país amb

Si és

veri~t

ans ru

A

,

lm

lli

j. _ q~e

Abis-

l una revoiJ.ud.6 e

ha pl."Ovoeat ma revolució.
la portugue sa. El

cial,

Ara elo exiliats d9ur8Tl to

o~lenar,

P~~ugal ~~

dis-

de t'ora del pais.

de 'O,...nn'!"Q

•

501-

cano~s. dal~. :fu~ell~. ?u~.

cursos que molts portuguesos havien de sentir

i mai tornen

q~

pobr&s del món. tEmia el rei més ric.

molts anys el, president Salazar va

del que va

_de reia.

a-

Ha estat dest.rortat. M'han dit

dats, pels carrers} portaven \ clavell!! als
~ant

r~~

Ne~s,

el

que hi han mans russes amagades i ~par~~x~~ la f'or-

tuna del re:! ••• A Portugal
QUè et sembla?

~s

E?

S~s

:pl":l.~

Benet,

assant a Portugal quan tomin els que en són :fora, per
els

qUè

són fora d'ac!.

s impenitent
l'RUlle Caliquenyo. No
es vol donar•••
.
'

o hi haurà República, BenetS El cap d'E.s'tat s'ha mort i ja tenim'

.

ns Xlllà
amb el qual

anar
.ell

-

i. lJÒgieament n' havia d

oan

er son parv,

fill d' Al-

erò es. veu Que no es van entendre amb el generalíssim
àe mal enténdre-s'hi a l'hora de dir qui haVia de

, ••• Uosaltr

,

nou ,.'ei fa. un Viatge

e

,

,

essent.

.~,_lire

El Bar~elona

i

~

rals, no?

part del discurs en català.
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l" rei. ha dit

ni:

sense dir-ne re

D'a:nagat .. avui

,

l,

e eOmD-rat un dial".J..

se sentia succesor, amb .orgu~l, dels comtes d

qUq

:aarealona, d'Ur~ll, de Girona" d'Osona, d'Ern.pur1es, de Beaal_ú,
de Jaume el Conqueridor, de Pere el Gran, d' Alfons

e~ .L:'l"~iè:UU.W• • •

I

L'afecció dels catalans
,t

la llibert.~t és legl)nd.àrla, i sovint

El

-fins i tcIt heròica ••• DesnréA ha tirat aua:tre i"loret.es a l,

dones. del pais, i "ha aoo:t.>at amb un

Vi~C8 CataJ.uny~\.....

l''illlvira ha anat. a eenerar el rei mudada. com si
ori. Qutn ha

tO~lat

al1

1

a essa m'ha besat al davant de tot.1lvm,

- Ho veus, quin rei ténim, Benet?

Quin preai~n~ de la Repúbl:!c

ha fet un (1j,scurs com el que ell h~ ~tI l ara què dius, eh?
jo aem..181xo essent

tm

notari f'aderal .. Elvira••• ,!

i, Déu et fa$si bo, Benv".
! Benet
t Ja hi e etern anant!
.
',S

el com~naament d'una trucada de 1.' anic Caliouenyo. !'Io tlt atura-

dor.

. .

u' . . . scoltes? "Llibertat, amnistia, estatut d'8uton0!Dla lt

. ~ap8 guè

ix?, ~e't? El text de la panoarta de l" Assemblea Demoeràt1ca
de l'Hospft.alet., a Sant Boi, en la Diad6!

rò allò

que tu i jo s

J

punta J S' an'

ova, amb quiti

l jo hi he anat. Benet.

specte, amb

de éataluDYa,

1a'8

la taula

Rafel
.. ,
B'
vocJ.o.,_....
enet , SJ..

in

lm

bose d

i

eren~

que

catalanes, i

si,

nyera.

Be-

fins 1 tot

Caliouenyo....

N'ha parlat. a
hi

Cass-

at amb ac¡ua 11

com a única presidència, l

net,hi Va haver gent que va plorar -wta l'estona.

el

s cabells'

homenatge

a l'

'tu i jo som federals, P€'l"Ò awi el cor
l't. A la pl

r

i havien

l'acte de Sant Boi. La majoria dels notaris
divaeraes marxe

Ib un "Volem
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..

airebé es pot di']'" que s'e tm entra\.

8

l'església del Barri de Dalt.

Ain ho deu 'entendre mossèn Ange1 perquè en el darrer bate1R:' de Pas-

Vaf1i r:

qual, l' bome em

.. A veure,senyor Benet, si alm:in dia em ve a :fer una visita fóra
de vènir en acte de servei.

Caliauenyo.

H" he oonsultat

- Veuràs. Benet. no s

hi

i

si tu un

dia anéssia a v9U'r.é mossèn Angel sense- necessitat de que et
fill o et

Q

casA~

néts •.

w?
s n'hi anem tots d

Si vol

Vam

l 'hi
~l

tots .do

Q

•

vam tfiobar fent co

te 1~-e s, pe!' S('\,

cases Pa

éelces de vellut,

a l'hort

reoueri'!" perquè en

1 v

(

Armen

l

,

fo

lleres, d'un

~1s

ac! i

no-

dos peda90S de Je

n els ma

àvem p

1,

Uri, mos

•

ixes.
d

h

an

dir bon

tarda al
L'ho'

té ma. mini-casa vo

l'esg16ai

hi fIeu ent!'ar. Hi he' umr tf.lul

llei

Ib

n diu la rectoria.
I

b

1..Ir-S

rosaris al danl.mt.,

~es

dires. Jo penso com s'ho deu fer mo

llibres i

sèn Angel quan el visi ten

c1.nt-1Je:rsoneA

a la

ve~ada.

B1 ha

tal a

fi-

nest!'a Que d6na F.)1 petit hort, una porta que deu donar a l'habi taI

ció privada del moséèn, i una 11~ apagada.
8

farem :foc a la ller••• En

Algú d

-1

n

t en tant em deixa

, acostin, s'acostin, i s
c:adira

l'es~làsia..

pèl'

lmA

in.

oadascun ••• Volen un

; L'església és f'reda 1 ac!
tindr~

mica d

encès••• Ja

~stà,

veuen?

anya
sense
dir-o
.
.
tots E\vui ••• Hi ha un

1'ooe1198 de f'v.et?

•
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- tJuan

n'has 11estit1
set. d!t "Las N'aeien ali,

Jo ne h
tTo

aU

~t!JPoe •• ·•

Veuep:

i 1; he trobada 1

tre això, el foc i

~1

:fuet en 8

anirem

..

rerent ....
deb6 en

ossèn Angel

...

refent.

anav.¡

disposa

... l d aI es Què conten,' auè

E-mgem en silenci, esperant.•• ~ Veieva que

, i nansem nAra 1" •

content de nou! Ac! no se sap mai res. \ )
temDEt, ò'lma bona o mala anyad

conec
'!T

mu da!' de convse ~~8a e"tl pre

ta si J.

becin

,,
00,

no ho

i ho

Va

pe

demanarà quartos! ,t

,r Caliquenyo, però vaig pensar: "Aquest

76

i, miri ••• els a:naric3T1
mol"'

estat

'tJo

. creu

~

en ei oc i lli ant

senyo~

hi ha g;en

nt republic& visiti

ut
el

resident Nixo

~nt.~t

Unita, tJe:rò n

Ga11gó, la cos

volgue,.. és oue hi hamJé3 rèi

no tenir.

",e no an són.

Ca1:iquen:.vo no es pot

no dauri
... -

"".

pa'rouè

,

ue no son

bones relacions amb

totes p!'endes .. .ia s

•

bona cosa ou

urs paí s QUe s J ha de cl.arat

- Veurà,

venen

la 1J.tm

••
nt.!"a

_

d~

na!' la pla98 cara ••• al 'P'reaider.t Nixon h

~n

~

n anat i torna t

i ha republi

u
u

...

s

star Ge uli

r-ss aquells llibre

e~6

Ual.S

n

,viem .mirat priu..JI:Il.'

- Com el senyor Pi i
eonducta .xe'

~a,..

le.r.~ll V:

11, si, senyor. Fou un home mlst
- + J!ll.....dre

oue

lm Ei

Pr:múbli ca nod

i
SE.a..1.V

pais •••

qu
,t, hi h

franc

l

77
»r-hi ••• Jfl. saben vostès aue

os ohlip,'atori

1

s' hi al:a va

~ai

~inada.

•

a

er

ua no

1"

i molts pal"es,perqnè la quitxalla no p~OI'

~ven. ~1

com va acabar Q.¡ba. Tanib

també. Ell preconitzava au

·"011

,6

cutir per medi

senyor pi no
co

..b 1

1 obrerCJ.

s dels sindicats ver'ti

,
nyor Pi.

11

no creure

ls 'oli,-

empre

~r

tidar1

van veu
de

ys

"eti

cie fe l' creure a

i molt

t.anmoc Va cr:aurl

'"

ue

creure a les bone:3, però a Madr:5

de :fer crreu:re Ja

amb

r. Volien cana:

e~ ~over~.,

SCB-

aJ.t!"9s•• "PM-

molts vol1f?n una 119Públic9Fede~al a la seva man

.g

de d1s-

'lI ho

i del

,

soci

, 'h<:l'vi

laboral

patror.

teuia això molt a

rò

'ficar

onf1.ict,

ls

ana...-,

'1 va creure, i ja a'h

volia que hi mguéssin e s claus a Cuba. 11

ist

velia
ien quedar

, la

asa i deien qua a e atudi t;:13 mestres hi p

estudi n

3

~nt

a,

d'_.

del President el qual

s e Tt.1adrid. Vingué SalInaron amb ganes

l'-rotades als in cont'ormiste s , i

la ve-

l'hor

ritat, davent un pJJ.)o de papers amb penes de 1O.ort,_ el senyor 58.1,

marorA va dir que' ell no lea sig'np.va ••• Es feu una prova amb Caste,

t'3l

qual bo i Séguint essant un gran orador, :l:'9otabll

mO:l''''t i, amb grsns t1iscursos, l"

Srümeron no

i

Vé.rl.

ap Ucà

se~se

~a

pena

contempl2.ciona. Pi

estar d'·acord aroli Caate1ar i anunciaren la sev,

m:inaei.ó_ de cott1bà.t.re'l a les Corts, ímic lloc on s
s' havia de ~ombatre.
Va

Hi begué un debat de d~s cursas6os, el JO!ovem

nerdre una votaci6; i t'ou llavar-s que el gel3n~ral Parla.. aco

y&"lj

de guàmiE:Hl-civils, als quals sempre se'ls 1'a :fel" Coses com-

icades, feu sortir els diputats a tl"ats 8 dos Quarts de vu1 t del

ia 3 de gener de 1874•••
Tot el b&renar i el sobre-bl9l'ener fou una
'Q,l Aeb

mes t"ederalit1.

,,,...:bla mes

con~rènc1a de

mossèn

e jo i l'altre notari
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plegats.
- .•• i si tothom hagués estat t'ederi a:>m el senyor Pi, qui sap com
h~ssin

eat le s coses ••• l a veure qU8tl t.ornen per' ac!.! - foren

les seves darreres paraules.
Pel

CEIn!.

Caliquenyo em va preguntar:

è t'ha semblat, Benet?
Jo eLf'!rava.,

penso, com tu, Que hi heuria una s 6gt>na part sm b

serm6.

- No te'n t'iis, Benet. Aquest, com que SlP que encara el tareu treballar molt, aprof'i tarà t'e~~ el sermó davant tota la :familia.

Tots aquells libres que hem vist eren \IDa llima

d~e8qU8r.

Ell s'ho

.devia pensar que un die o l'altre l' aniriem a veu re. En saben un
niu aqueeta gent 1 Ell degu'

pen~ar,

primer..que trol?in el senyor

Pi i Margall a la rectoria, després ja vindrà la mev~••• A menys,

a aenye, Benet, jo no els
mossèn Ange1 sigui
-

l si

lm

8C8~0

mai d'entendre als capellans, qu

capellà t'éderall

tos aixi, Caliquenyo?

..

I

/

¡-

lsdos deguerern pensar la mateixa cosa. Desferen can! i, d'amagat,
dos notaris t'ederals deixaren tm s diners a una caixeta en

:a qui

s'hi llem.a: "Caritat per les ànimee" •••

Silvestre no s'ba casat.. S'ha Quedat solter, com Don Q1ixot. No
sé d'on ha t.'ret Que per

stejar s'ha de perd:re la

ue ei un es casa i no l'endevina s'
de penedir.

~l

ser1e~ t.,

de passar la vida

noi m'ha fet de passant t'ins que ha

i

hav~t,..se'n

~stat ~otari,

i fa unes escriptures mooumentals. Ha llogat una mecanògrafa, molt

guapa per C8Y't, tant que jo m'be vist obligat a dir-li:
Vols dir, Silvestre,

maauina bé?

qu~

aquesta no::l.a tan guapa sap 88Cril1r'e a

l.?9

'8

l

a s'ba posat. de moda
que les noies
-.

0!1e a m's de ser guapa,

v~n

curtes de roba, i la gent que ve a fer escr1ptul$s es passa

l'estona mirant le s ct:llle, de la noia.
Jo també ho faig notar a

S~lve8tTe:

- Vols dir, D-01, que aquesta noia no ensenya tIBssa les cane 81
Silvest,rg s'ho

a~'fa

rient, i veig que ell tamb' les hi mi3l'Jo l

tamb' li faig observar,
-Mira, pare, m'hi he acostumat 1 si no les hi mir's les escriptures no em sortirien

~ ..

nïm noticies dels ErDol1s. Ens han dit que el pare Endoll quan

va saber que el rei havia parlat en català va agafar un cabrot majúscul.

prop~88:va

en ple carrer as.saltar el

fès a la gent quan sabia que
.

C<?n~s,

i pagava

ca-

bancs o que
hi havia
al..
.' - .
tres disbarats. Ens han dit que aquestes manifestacions i france~

..

Sl 88 saltaven
-.

~

silleS1i costaren un cert temps de pres6. Del noi se 8q:> que
veure que amb
ola intenció

eranceta no hi tenia res a

de

f'e~,.

al

es casà amb la

produir E!ldol1s petits, però trobà lluna de n01e

i la seva intenció tou un fracàs absolut •••
Angel i Francesc tamb' s'han ~sat. l de tots els matr1m~nis hi ha
hagut

118'rga

descendència. He pasat

coo.PteB6i,.

si no vaig errat,
la
.

situació és aquesta: Matrimonis, 4. FUturè notaris, 22. botigueres,
3.
Ha quedat Mane11c, el m's jove, el qual vol :festejar i no se'n surt.
Un dia, però? que teniem a casa

ens co'

.

ces: i Pasqual ant>

]s 8

dones,

aregu6 amb un ret~a~_ espeterrant.

us sembla? - diu mostrant el retrat.

s6 ••• - fa Francesc.

- QUè vol dir

aquest ps'? Es enveja? A veunt tu, Pasqual •••

- Home, dé guapa ja ho 's ••• Es del paia o t'oraatera1
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anelic queda sense saber què dir. Intervé Elvira:
- Ja t'està bé, perquè

l'ensenyaves aquest retrat. Aquests es

r1ten de tot.
- A veure, pare, tu què hi dius?
- Ui, el teu pare I
- Deixa-la dir, Mane1ic. Jo hi entenc molt amb noies

gllf¡)8D.

- Ja pots pensar I
- No la trobes guapa tu a la tevs: mare?

- si.
- Doncs quan e

jQ'Ve, ja fa

~,

encara

n~era

més, i jo la vaig

escollir. Hi entenc o no hi entenc? Ara, que Jo 'era molt ben plmtat!
- Va, Benet, val
- Us penseu que la vostra mare s' hi h~ués casat amb mi si no hagu's estat ben, plantat?
- Deixeu-lo dir •••Uira snb què surt.

aque~t

ara I

- Es guapa de .deb6, Manel1c, guapa de debó I
- Perono trpbes, pare/oue fa cara de no ser d'aci?
- No en facis cas de la cara, Pasqual. Tu, per la cara, d'on et
:f. que sembla 9Ue

penses Ou& és la teV"6

:1 sap d'on és?

Doncs 's de Gràcia, del Major de Gràcia, del carrer Gran qtJ!t se'n

dirà ara..
- Dei,xa' l estar Pasqual

ton pare que ls s sap molt Ua

- l d'on has dit que ére Manelic?
-

~s

....

ba~ca ..

'otre I l el perla e l basc?

- sl•••
l us enteneu?
- Oh, ja 'fa temps.... ja :fa t

ue

'8 ec!

I
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-

~re.,

·la portis i hagi de parlar a

~an

que l i parli

en

baso!
- No te ;1.'98c<;>lti8, Mane1ic. Es federal. ton pare, ja ho saps.
- 1veure" Uaneliç - diu' la dona de Pasqual-, aquesta cara ••• aques1a
cara em sembla que la tinc vista, no t.robes Marta?

rta, que és la dona de F'rancesc, fa el mateix coment.ari.•

- sl,

ami

~"t.ambé

em senbla haver-la vist. en algun lloc •• '. ~A on?

l' he. ,vista jo aque.sta

S! que es tenia vista aouella

L'home,. sabent oue hi havia dos nA..-nDnsa
qu~

on

eaY"a •••

El pobre Mane11c es veu atrapat.

mpre

A

sa els Quals li

esperava. per a festejar" bavia oomprat en

O&rQ.e

ien

lm quios~,

bati de venir a casa, el retrat
de la. primera estrella d'tma compa,
yis de

Vistes
que actuava a un tsatre de 18 ciutat •••
,
'
~

1:.1 not8ri caliquenyo toma a insistir que les -coses van b6. Es par-

la, diU, de -ret'ormes

p()~1:tiques.

Es clar que aquesta reforma l'han

I

anWlciada els que manaven fins ara, però si hi cauen de
xen fer eleccions, alguna cosa es :re:t'oI.'Ul81'à, Benet, no?

n~ix i

dei-

No fas b6

de no V'olguer mirar la televisió ni de no llegir diaris. La televi.

,

,

8i6 ens en va fer un a de molt bona. A,..a ja hi

h~ ~olta

gent

q~~ h~

via estat fora del pais, i els televiso",. franceso~. Va'l ~r que. un

dels que teniem ac! era el senyor Ca~il1o, si, el comunista, sap~.?
Els televisors d'ac! van dir que els francesos c:'eien mentide,s 1 .que
el senyor Carril10 allà on devia ser era·l:' Fran~a que 88Ull?re ~ .

.

tingut. gent. quo aol no voliem. l els 'télevisors francesos _n passar
un reportatge on es veia

el senyor Carrillo. pels carrers de Madrid!

ls d'aci no van trobar altre sortida que Cli-r que el serqor Carrill
havia entrat d'estranquis,
-.

Benet~ ~t.~

Ja ho.

sape;

di8~~sat

i amb pe.rruca,- ••

0. encara no et ,moUs 6e casa?! El rei,

quest rei que a tu .t :re ia tanta por ha anomenat Ter rade llas p re-
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UJa sóc aqu1!" va di~_Tarradell~_q~~

aident de la GeneralitattS

Va ar~jb8!', davant tota la ciutat al carrer. Allò n
més"

Benet I Tu no t'ho

s veurà mai'

.bes de creure, però les coses 6S _.v~ poaident de la Gener ali tat

sant bé. El rei ha anomenat p

un repu-

8

Tarradellas ge republi cà i j a ~ei a

blicà! Per
temps que- ela .republicans,
l'havien nomenat
r81itet~ O

seguien essent republi.cma a fora

qUé

presiden~

de la

C~neralitat

sen

sigui, que el rei ha donat, per bo un

ha.ve1'-hi Gene-

n~~enament

republicans! Oh, carai, Benet, no és pas b':llla això ••• I

fet per

é~ el que

jo penso; tsnbé,
pensant com tu em penso que penses.
O el rei es v,
.
.
.
,.

. tornant reuublicà o TarradeUas se 'ns he tomat monàI'qui c~
ses això, tu ••• I;>onc a jo penso que potser

aea~arem

N~

pen-'

tenint un xei fe-

ma..

deral, ja veus què et dic! Però hi ha m6a enc~ra,_ Benet., hi. ha

dir durant anys i anys. con 'tra els'

antes neates no has sentit

partits politics. Ah, doncs ara els
questió de demanar permis, i
del senyor

C~rr~llo.

~'bm

Es. clar ~ue

iX8naotuar a tota. N0m6s

es

dmat fins i, tot .als comunistes

potser han deixat que ela comW1is-

tes en siguin oficialment perquè es pensen . QUe són pO,ca,
però
,
- i s1
resulta Que amb el temps són més?

l els soç1alistes. que no són

una bona colla? l els ~1:- ~en;Y9~, Fraga? . Vols di~ ~net que tot això
,

.

i

'

-'

•

,.

•

'.

~

no es fa de cara al Mercat Comú perquè els comunitaris vegin qU!!.
ara tenim gent de diverses marques en lloc d'tm8 sola com :tina fa
oe hi havia?
net hi haurà eleecions, eleccions, Benet! Podrem votar a.
Va

• suposo que deixaràs les

~1

cr1ptures privade s 1 portaràs

dia et parlava dels coullmistes. Doncs a SUècia han donat el
Premi

¡be 1 al 'Doeta Alexan

ue

n

• Potser ao:! es Densen aue els 00ón po
1 per
donaren perm1s
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d'entrada!
- P.,enet, ja ~nim constit':lció. No és _feder~~t però no diu mal del
indicats, fer vagu8s'es cosa de

constitllc1ó i p~la ~ naoiona-

la

,

1itats, que ja en parlava ,el senyor Pi i MargJl111 l tindrem Esta-

tut.
- Ja el tenim! S'ha :ret

s

mi m'

Sau.

si,

sé que hi trobaràs _p~ls •,. ,. , A

j a

m~hagi

s, i no que

passat amb els

c~~~:l~~,

que s'hagués feta Ntlria, com l'altre. l es pot modificar, com l~'"

constitució ••• Si s'ha passat de fer les coses baix batuta i ai, del

ve., a tenir Congrés amb els diputats que molts hi hm
lm.Jt 'Dortar - els que no ban votat ara poden vòtar un altre dia-,
i hi ha é.1Bocions cada quatre anys, si no són els primer~. quat~,

t

els

- Ja

gona o els quatre

heu anat a v

ls

tutet, i

s

q

p

r l'Estatut?

de'ra1s l'
El Dens

d'Estatut?

d

s ho

:rce !"8

sl,

hi ha

nrendre

COi

arregl8~

tot!

t aue en diu l'Est&-

..
un arros

.nys endarrera que en t1

no és tma a1.xada, ja ho

s~.,

f8t~

rò

saim cap
·és potser un

cavic o un aixadell, però alguna herba es pot esband,1r, no? Tornem a ser gent d'Estatut deapr's de 40 anys d'estar-ne sense.

toth

serà autonomista. Anys

rà l'Estat de les Autonomies.

t:Jl~

els.

S'obli~aràa

toth

faven, i

l

ta-

r 8ut.onomi

ta. Es igual qne mai n'bagu'ssin estat, ara se n'haurà de ser per
t'or'9a. l

V~JJ.l::la

les autonomies tothom les troba curtes. Si a

nosaltres ens han dit 'oue erem una' nació, totes les 8utc.momies qu
s'acos

ja és

'n també h

nació ç:ie n~ciona, Benet. Això

ran. serem un

, s Que la primera t>edra d'lm

stat t'ederal. Es que stió de

toca!.' ssroane,s sovint!
l' au~bús el porten xofer.

Jo dic a caJ.iauenyo que

la auals ja havien part. e t, l'alt

,

uell

QUI

anar pel osmi
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ql» ells volien sense ad1mtre p~ota stes, i _qu~ ara també l i faran
anar debant-nos protesta~, P&l"Ò l ~ al tr~ nota,r~ .~ a.~at el mal de
I

l'engrescament que és tma

malal.'~~a

de mal arreglar.

Penso que faig la. darrera escriptura. Ella, tots f ha1 volgut

uesta trobada es

nes, néts i néteo.

~8

que

per Sant Benet. Som tots a casa. Fills, 00-

ls 'Únics solters són el

trEt ,i mossèf;l A:r.gel qUft noranteja,.

nors

~'ad8t,. S~l.v--

Tomasa s 'ha vist oblii2:ada a dM"

manar 8.1ut a Honorina la Qual ha vingut anb Silvestre el qual.

no

para de remoure'e nerviós perauè el coll li fa nosa i les sal:Stea li

ten

tUl

vot de

s cuineres

lvira i jo.

sidim la gr

f'Bn mal.

or-

'cies .sreneral. Ha trencat el í"oo un noteri. petit

aque·sts versos:
ma en nom de tots plegats,
vells i

jO\18S

ls

tant se val,
ortats

us v

per l' af'e ets mé s e ap dal
perquè el gran aVi Bene t

vaít1 essent notari alt
per molts

anys,

amb tot el dret

d'un nota.ri t'edarall

l notari petit s'emporta un aplaudiment
nyo s'81,s d~sp08at a pa~lar. ~enia

total. El notari Cal:l.qu

el plat (iamunt el tovall6 i

aquest lligat al 0011'i quan s'r.a al98t ha :ret el o:r-imer mullader
de la nit.

.,

- '··s :J,gua1 - diu-. Ens han pa8~t ooae8

de mé~ mal. passa~ q~

questes ••.•Avi Renet, àVia Elvira, t'iUs, ,?-ore~, ~ossèn tmge1, n'ts
El que us parla 68 un, notari
:f"eder~ el qual
..
ha passat 'tota \D'la Vida sentia República Federal, però que _gueix
i nétltes en general:
,

'.

h

~

..

I

essent republicà federsl. Això només està a l«abast de gent esco-
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l1ida. com el. senyor Benet i

tU1 ~ervidor

de vostit s (grans aplaudi-

ments). En som nosaltres i en són els nostres descendents. Si seguim fent tMeballa r els regis tres civils, 1 els al t~ s mossèn

~ l,

com :fins ara, d'aqui a poc tindrem el pais ple de notaris :federal~,

i llavors ja no· serem

els dos

solit.aris actuals, sinó que

.:pe~

pri-

ra vemòa .. ner maj oria absoluta de federals, no hi haurà més remei que proclamar la República FederalJ
enc~9a1ats

(nous grans aplaudiments

per mossèn Ang\11).

Un notari man or d'edat diu "Qu

ar11 l'avi Benet" f La t'anilis m'ha

ovacionat.
net, eomedi

t., que hi ha. meno'f'S d' edat! . - di. u Elvira.

Rialla general •

..st1mats tots:
Potser és el darrer discurs que faci (veus de No! No!) lla notari f'e-

eral se surt de moltes coses, però no se surt d'una que tamoocae'n
urten els que no són notaris "federals. l

vegada que em sentiu (noves
ra vegada que em sentiu, us

s~

per si :fos la OfJarrera

veus de No! No!) ••• pel" si 'fos la derrev111~

dir Collforts que

m'escolt~,

que

ompleneu el món de notaris 'fede~als com molt b4 'ha dit l'anic Gali-

'ó •••

t ooss1bl

,

- ••• al mas de Silvestre. Allà, aquest meu noi t'8D ben plantat com
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(Gran ova oló.
i

diu

t'ami.lla q

bar-hi aquesta joia da

sort

er notari, va teni r

1 seu pare aba:lS i després à

Eap~~ceta

tr

Oliva!

8' abT8 ci!13! Que s' abracinJ ••.• ) :3BasQU

li

lracen, i van a abra9ar el notari en ca>. Elvira

~sperenceta

1nterw)
- l jo, que no hi tinc dret a n'aquesta abra98da.!

- Ho

~'eiel1,

com pe,.. raons que tinguem ella Sel'Il'P!'9 acaba venint
anb
- .,
i? ... Tingueu-la aemp:re Ei l'alter del vostre cor a B.l1Per~eetat {>uix
~

"

, sense el què va fer pel nostre Pasqual, acl no hi hS'4n-

ria

C8'O

notari, ni federal ni sense. He ài t.
arre·~.dlssim.

L'

s1-

S'ha decitlit que el darrer d& parlar

1 oual 116u sotF!"B. nova, cabells blanoulssims i

i

rugue s sens nomore.
imli ml pobre eat>el1à de past' s qu

- Amics meus ••• què voleu qUi

t? Una vegada el senyor Benet i

6n

l'alt

j

1e rectoria. Jo sabia que venien

ligó van venir

~

escoltar. l

què

jo

una altra vegada,

V3l1

tents.

u

casa. Sí

t'er sortint

hagu~ssin vist

tan en

liQuenyo. Ambdós mi

hagu~8sin

a,

que les
Hi ha

'alar un

em v

v

ona ••• El~8 ja ho salEn qUé

oaos pensant escoltar

bon

x1uxiue1~s

vingut

..sn

,

entre els a88i--

eret ens senyalen a mi i al notari Caen1.8il'e)

- ••• Si tots sóu no+...ari.s federala com Os lls, sereu tms bons notari D.

no

,

i en casal~

a ... jo prou ho

lòria, però jo, com

1:. aue acaba

un noTa M. fedeT'a1/ arri

casat mo1ts de vosaltre 8 ••• i

sori hem

corda••• Ja n'be

tat El Virol

•••

caber. <tuin Virola1, senyores i senyorst
en't() ,
taris nou

veu

qUft

n'M

.. ha valgut la

la oeba.••

f,Jl:J.lJC» • •

r,.

l
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mica desafinada, però no et:l pot 'pas .demnar tot ••• - cementa

mossèn Allge1 quan el notariat jove dóna per acs"teda La

S~'t~.

Ai, quin dia aquest! Una botiguera, que serà una molt gran

?spina.

botigue-

ra, s'al9a i, sola, amb el cap alt i veu angelical, canta les estmfes qUe mé s ulls .han fet 11

imejar, les e strofes de 1 'J<.migrant.

La notariada l'fo vol se:r men

i, d

tres envestei.xen

e~~o.rs.

notaris' de la branoa de Joan

tat

Ulla

I!AO

la

:gem~t

d6!'I"el'"

més el coll són els·

Els que hi po

~oll·.

tat

uests qui

mirades al sost

serie de visques provo.

anys de mossèn An

us, t'ant tremolar vidres i sos-

h.~.

!!nce-

dels noranta

•••

scriptW"s

pri~da

quo s 'ha trobat del notori fadar

Collfort.

6

~6+.Amhre

d

'81.

