nA l1PACI0NS

}JAnFl'LIEDA

DE

(Petit rftcul1 d'invencions -sobre un

:f~steig de

dotze

anys, amb pobJe, oque s, ala ccion s, guerres i un
nonge tos'sut.)

.

Bep.e 8

ca-

pROLEG l HONESmTAT

.\

no sempre s'ha de creure

8

ulls clucs al Renyor Unamuno quan un atac

d' 1noon:formisme li d6na per a deapo'tricar i deixa anar t.m : "Que in-·

ventin e1ls1 11 • l de tant en tant, encara que sigui cmtradir aun col6s com el gran rector de Salamanca, s'ha d'inventar. Doncs inventem.
Hss.,A'ulleda és tm invent com 4s un invent tot el què se'n diu incluint
personatges i animals.

Ara bé, tant el poble com els personatges po-

-drian haver existit. En algun lloc hi

pot ha'\ll! r lm poblet muntSlyes

. amtmt amb tmaol i de mal pujar esmi d'accés, i que viu gairebé igno- '
rat de tothom i ignorant a gairebé tothom.

lijn ml

lloc o altre pot ex!&-

tir lm lMstre o més, que no suri t de taula dient: "Això és lm dinar! ".
l

en algun lloc poden tenir granotes i oques especiaJs, gent que fa el

canari amb lm perdedor ccnstant, dides d' ml()menada i majordClles i done9 de t'er t'eina, de t'iar •• "!:'ampoc 4s· res de l'altre món que hi hagi
qui comenci a t'es'b.ejar a eap edat, que ignori les xicotes d'a¡tres poble s , i que porti el t'esteig a bon 't4l'r'TIle. El

qu~

I

a Masfulleda hi hagi

un batlle de tota la vida és comprensiu tinguent en oompte que al pobl~

la gent no se'n mou mai i la. manca de tracte amb l'exte,-.{Tor. Ofmés

que segons

El

on ela canVis de batlles ban estat t'atals. Tots bElJl anat,

de menuts, a la pedregada més bé o més malament. Quan les pedregades

anaven malament i un '!"9c ens t'eia blanc en ple cap en dèiem ma "xeta ll •
Aqul només n'hi surt lma de pedregada i s'hi fa constar perquè origina

un anor ae dotze anys que 8rribF. molt amunt i p~rquè es vegi que les pe •
dl"~gades

no sempl"e acaben igual.

Q'.19

la noia del senyor ric s' enamori

d'un xicot que no bo és, 9S ben poaqible, l qu~ el pare de la noia no
ho vuJ.gui, també bo és de pol:Jsible.

~ls

paTes l'i es s9mpre t!18ben

que

llurs noies s'haurien d'haver easat B.r1b homes molt més ;~dla que es

casen. Les valoren molt Als pares :rics a llurs filles. Que la terra fos

II

de mal treballar a través de quatre règims, que es pregunti als que,
la treballen ••• 1 Que el Pastor

Salvi 1"os

lm

gran passador de fronte'"

res ••• dor.cs hi 'han hagut pas-sadors extraord:1bAM.s a }.fassam t
té!"1"8S

So

de la Jonquera.

QU8 lm canon~

I

i a les

hagi fest~j8t de jove no és per

estimr-se els cabells sempre que ho hagués fet, ja va sense elir,

bans d' 4SR&!'

'8

quelcom

canon~. Bn

quant. a les coses de la gue,.:roa, 'ma guerra

que pót portar sèmpre eonseqtBncies insospitades, i

t..othom causa ooixa definitiva encara que

no

s'ht'gi fet la guerra sense

trampa, això és; anant al davant cosa que en molt9s guerres no s'hi

'té' massa a:t'ecció a anar-hi al dava'1t. segúr que hi deu haver- hagut, al
gú que hi anà, que hi tirà trets, que n'hi tiraren, i que en tomà i
9a

casà amb la noïa que havia deixat al poble. No tot 'és gent que quan

la guerra donà per anar

f;

Fran~a,

anà a Franqa casat i es tomà a ca-

ar passada la frontera, cosa que, guerres apart, é! que1cm que ben
segur si pogués'9in ho farien molts, i moltes. També aigú o altre e~
trobà a la. gue,r-ra; amb un ccnv1latà que treballava a l'altre costat,
i si no s 'hi trobà en la forma que es' diu a l ..s plenes que venti), ben

poc se'n va faltar. l que hi havien amics i familiars que treballa-

ven a costats di stints, això é·s cosa provada, encara qua a'W 1 hagi
sortit mo~ta g~nt que diu qlle havia :fet :f'e~ al costat cont1"ari del
que lè~ ~eu. P~r tant, agafant \ma mica del que s'esdevingué a diversos ptmts cardinals del. Pais, trobariem fets molt semblants als que es
diu passaren a Mast'u1le&l i a fom. Que es diu que a Uast'ull!t 'da hi havia tmes oques espll&cials? També-' a VaJ.ènc1a, al HarfZ i

tenen uns eanar1s d1:rerents dels

alt~s.

a l'Angl&terra

No tats als gossos s'ón iguals

i no és la mateixa cosa tenir tract'9s amb tm Sant Bernat que amb un

g.os petener. l la dif'erèn ei a entT'8

tm

cavall normand, tm àrab :t tm ea-

vall de pla98 de bo. és titen notable. Que es diu que les oques de Masfulleda p,..essentien qui entraria. al poble?

Hi ha gats que quan han de

tenir visi ta a la casa que els manté de t'ranc o perquè les rates 8àp1~

III
guen que 6s ma casa amb gat, .s renten la cara. Si se la renten amb
la pota dreta els visi tants seran homes, i, si ho t'an anb la pota eaquerra, dones.

Que no se sap com va pujar la canpana al poble un e:r-

. mità desconegut, ni perquè tocà la campana el dia del casori general?
Si un autor no pogu4s parlar de coses de mal explicar
i només pogués
" .
, ,.

:t'er-ho de cO.ses v:fs tes, si l"autor no s'hagués mogut mai del seu rodal, aviat s'acabaria el tema llevat que t'os un autor anb molta tra9a.
Ara, per tra,a que es tingui j a em dirm com es

~ot

descriu:re el fet

d' 1111 ermità que puja al. poble ma canpana que no hi podia pujar, o

que un dia la campana toqui sola. Tampoc s'ha intentat dmar una expli
c$lci6 d'això. S'ha consignat i llestos en el l1ib-e.

El llibre ••• el

/

.

llibre. S'hauria de matisar una jica, &qui. Dones, matisem. Hi ha 11ib~s

i 11ibrss. D'un grapat de :fulles

enqUl~de:t"nAde8

tia s'en diu un lli-

br'8 l'hagi fet qui l'hagi :f''Jt, I, pel volum, ab 31 s de llegir-se tots

..

semblan

~als.

Això no' està bé. S'haurien de

~renciar ja

abans de

llegir-se ,els llibres.. Quan s'han llegit és molt t'àcil emetre opinions
>

i classificar-los de bons, de dolert. s i de

"psé" t i dir-ne llibrasso s,

llibrarr08, llibrets, llibretets, llibretons, llibrots o llibratxos•.
Aqu'!stes

dit'e"'~nciaa:Lons les

hauria de t'er l'autor, si

t~

honet.a :Així

com hi ha manobres qt.e no arribaran mai a paletes encara que siguin
\

\

uns ~nme mnobres, i així oom a la mi]c1a es va de ,soldat resa gen9-

ralissim, els autors als presentar l'obra haurien de poaar les cartes
damtmt hi ta3lJ,a veient el peu que calcen. S'haUI'ia d'6sser modest, en
:t'i, i no mar massa depressa a dil"-n9 llibre I d' un llibre. ,.Aquest treball, do~ s, honestamEllt, no és més que un llibret, millor di t encara,
¡

lm

que

,

llibretet. Amb aquest avis per endavant tots serem amics, que és el

caa..

Si de 'J"'esultes de llegir un 111bnt el lector se sent estafat

i renyeix amb l'autor, malament. Si abans de posar en pràctica el binomi autC\'J"'-leetor, aquell de:t'in't1x la seva obra j a no hi hauria eonf'lic
te. L'autor, en aquest cas jli ho fa. Diu, sen se (:k>nar-S9'n vergonya

rJ
~

que només s'ha v,ést en cor

d~

t'fir la t'eina, fent comparacions, d'un
,

mig manobre, i no és que s'hGgi

d~

c,.eu:re

p~què

ell ho diu,

~a

es .

veurà••• tb gran tenor 'posa el seu nom ~ peu d'lm prograna anunciant

ma determinada Òpera, i la gent ja en té prou.

Si un tenor poc do-'

tat o gens dotat vol cantar la mav.ixa Òpera o qualsevulga de les que
canta ma.lamEr1'1i, hauria d'ésser honrat i fer constar: IIResj;)Elctab;Le pú-·
blic: Jo Etsti-c a lS8 beceroles de 14'9 semifuses. N'o tinc veu per a t'er
determinlrt.s pinyols ni figura per a desmaiar tip].es. ms possibi

que no

v'ard, a compàs amb l'orquest:ra, i que se m"eseapi algun gall. Ara ja

ho saberl".

l qui vul:gui anar' a sentir aquell tenor ja sap per enda-

yant de quin mal balm de patir.
De tota m2il1era, encara que s'hagi inventat un poble,

ma gent, fets

i eonveTs&s, no tot 'és fantasia. NingÚ no pot discutir que al Pa:!s

hi ha hS[!'l1t una monarquia amb mfl:lYs monàrquics

dels que la gen t e s

pensava; que vingué tma República a crits i que els tenors republjcans
~

no sapigueren o no pogueren treure profit , del millor cor genElI"a1 que
ha tingut el Pais, i f'er.en galls de compromie en la t"tmció nacional¡

Elquella t'meló nacional. que eanen,à f'enomenalmen t i que acabà anb tm's'
demanada maj'01'itàr:1.a demanant tornada de quart-as; també és cert que en
plena República hi h«<tm bulla en gran i s', empresonà la mer de gen t ., '
de la meteilXa familia, i tmrb& és cert que de resul'tes d'aquells empreonsnSlts tornaren a mmar els ql8 manaven abans. Ee veu

qu~

aqu! 4s

de mal averany que governi gent que havis eèt$ti _mp resonada. l tamblt

.

és cert oue a1s anys dels tmècostaren al Pais una quarantena d'anys
dels altres. No tot "8 i!lVerltat ,no. Tan 6e bo 1a guerra i les cos'e8
que portà hagués ~stst

lm

inv~t

i eneara :fhssim al catorze d' abril

del 31. Quê no pagar:i6n tots plegat s
que pogués

f&p lm8 CO sa

si tingÚeasim 45 anys menysl El

a1:Jti sl que seri 8 tot

1:ID

senyor autor I

Acabant, que el temps :és curt., es tracta, tma vegada aVisats els

v
J.ectors del

v().~

més aviat

Ctrti

de l'autor, que aquells no es sentin

decebuts lma, vegada aalbeda la Je etura i no m'gin de d:I.r: "Ja m'ho
pensava! lf

I

sinó que sabent per endavant el terrenya trepitjar puguin

eguir dient tlBon d1.a lf a l'autor amic sense rancúnies ni segonea intencions,pe!"què és cosa 8abuda que hi ha''bm dit s" que són autèntics

"Ja t' arr.~larà8t", com si no hegués lA aaat res. l to1hom cont'EJl t •

.
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1·..tast'u11eda era

tUl

altre món. Arribar-hi :t'ou, durant molt tempa,

empresa di:t'icil d4t no dir. El poble vivia en. tm pla entre m~tany~s
que a vila deien que cada vegada n'hi havia m'se- ~s ~ispoS8va d'lm

01 can! el qual per a la majo,..ia era com· 111 ~o hi :t'os ja que el
:t'eia servir molt poca gent. ~'n deia .carni p4ITquè un nOlO o al1:re se ..
,

li havia de dir à n'aquella via de oomunicac1ó molt acostada

8

la ver-

ticalitat, plena de gi.ravolts, esquerdes:! clots en abundor. Ba:f2c ar

1 pujar pel

CEln!

del Comal Major era, en peti t, com el pas dels Alps

pel senyor Anibal, del Rubicó o del Pas dels Gegants. Era Lm.mal pas,
vaja, que només s'hi veien en cor els matxos

de

l~Ordinar1 So~ que

eren uns matxos especials que només estaven bé transitant boscos.. a tr.§
vés 1 pu,jant 1 baixant muntanyes. Quan arribaven a cami pla posaven
cara d' al10rrerts i caminaven a J» u coix.

r n'era d'endimoni~ aquell carn!. ~ra IB prova de foc qlJ!t el comprador ex1Ria quan 8'eatr¿culejava per a comprar un cavall.
- ,Puj a a nas:t'ull eda1 _.

'3011

- Home r Amb carro i qarregat.
Si el cavall pujava es :t'eia tracte. Si no) no hi havia res dit •

.

A Vila t'eia molt tdrnps que la gen t deia:

- A Mast'ulleda, que hi pugi qui vulgui' \
l no slfhi pujava. r a.:fe que passat el Comal l!ajor i els peti~ .que
seguien, que potser si cada dia n'hi havien o se n'hi trobaven de nous,
l'esf'or9

de la pujaia valia la pena. l això que el poble, pob:n!t,
.

.

ersn molt poques cases 1 uns masos escampats, però el pla era una troballa, era endeVinat, (mi c••• Pr1. r t'OU l' enn! ta, que amb el temps

2

es convert:! en església, que bast.:! un ermit.à de debó f'ugint· del món'
1 1es se~ s misèries que ja ll~ors n'hi havi.a moltes. ~a cór~r mig
6n l'enaità C81·cant el lloc que en 8CUlis havia vist, moltes

ga-

'\It

des. I,
- Ara I
va dir quan passèla la ool.1eeeió
t'ulleda. l anb pedres,

..

sUOP

de

canals va 8!Tibar al pla ~e M.as-

i temps, construí. l'ermita. Els, primers

qua arribaren al que més tard ~eriael poble, ~ien que l'ennità
engaa:à

l~s

ped:roes amb f'eng t'et. amb la seva suor, que l'ermi ~ era

de

un sant. home i que per això l'ermita no cauria mai. Tot això era
bon creure. El que j

Ei

no veia tan clar la gent de fora era com l'er-

mità s'ho havia t'et per a posar carq)aba a l'emita, oh}! una campana

com aquella que l'hi sobrava e-rmita. Es diu, i deu ésser. cert ja
que ho deia la gent de Mas:f'ul1eda, que

l'~rm! tà

em l.m gran captaire

que passà la meitat de 1Ei .va vida captant i qUf! moltes ve~de8 si '
anava a demanar a llocs on no estaven per a donar
acabava donant era ell.

1'8

.....

,

a a n1ngu, el que

IJ.avors hi 'havia més captaires qu'ara .i .a'h

via' de tenir molt o:ric! perquè el negoci 'l'os rent.able. Com que n'hi
havia 'tants, la gent. s 'hi sentia com obli¡-ada ' a socórrer e~s captants
i moltes esses de bon calaix tenien àdhuc dies senyalats perquè· els'

p!dolant.a trobéssin f'acilitat.s.

L'eI'lrltà era

t.m,

gran captaire. i -..,
te~

"nia un f'feic

qti~

semblava t'et exprés per l'o:tief.. Diuen ql~' era p~m,

prim!ssim, d'Ulls 1 barba negra,

éurt.

i pobre de túnlea, nu de peus

i garrot al' esquerra. Era tan pooa cosa ~ l.W . els di es de ven t feilS
,

f'ésta, però quan allargava la mà dreta, en

~te

de

se~,ei,:

':IDa, mà:

seca, llarga,amb ossos gairebé a la Vista, a punt de sortir" era, rar
que escoltés "m altM dfa, gérmà rt • Quan

t1n~é

P'rOus d.ilH!rS, e t'mprà

la campana, retm:f. troa bona part dèl gremi de captaire. i els proposà
de puj sr la, campana al' ermita.
- Us pagaré el què recol1irieu cRptan t tot

lm any'.

3

_ Però si nosaltres no hem treballat mai 'I
l'

- Treballa.reu

ml

cop 1 prou. l jo us protneto" que ningú n'ha de saber

res.
- Sl és aixi•••
Posaren la camp.ana damunt
- Nom's

&8

tma

,platat'onna amb rodes..

t.ract.a
d'estirar - deia ,
l'enoi
tà.
.

- Ens veur'èl gent i no ens oonaran mai més res si ens. veuen 'tntballar. ,El nostre ofici és no t'er re,..
. - Treballarem de nita, pe:rquè ningú no ens vegi.
- Cobrarem el

~ ble!

- Fet.
l nit darrers nit la campana s",anava acostant a l'ennit.a. Al arri-

bar al pe u del Comal. MaJ·or i veure la dret.or de la pujada, el" cap...
tair•• ea tornaren. endarrera de tota.

COS8

dita. L'ermità mais.t!,

.•regà, suplicà•••
- Ilo cobrareu I - se li aclX1:f. de di r.
~ls

captaires callaren. L"enni tà s'animà i digué:

- l :t'arem \me8 ceBes vora l'em.! ta. serà el poble dels captai Dta•••
Els pidolaires de tota la vida no hi voJ.guéren sa.ber res. Uls pocs,
~es

:restaren. De on tregtJ§ren

fer
, ces no se. sap, però aquella mateixa

nit la campana arribà al peu de l'ermita. Les roderes de la·platat'orma deixaren sempre més

III:

reat .1 carni. que en.cara. fa poc només puj S'Ien

i baixav"n els matx06 de ~'Ordinari
Solà •
.
La con eentració de capta ires pa~sà

desprlta, més plaent no fer

l'eS,

Lm

temp 8 tr&ballant perquè

i es bastiren els f manen ts de Mas:r"u-·

lleda amb les 'tres o Quatre cases primeres.

Plantaren oliveres i d'un

rec que venia de muntanyes enllà feren el Moll. Fins que la Boetetat
sdesf'eu llevat d'tUl que, no. havent t.rebellat. mai, trobà que t.rebe-

llar, almenys a Uasf'u1leoa, era una gl'8ll

i es. convert1, ea passà

4

..

amb .gran di sgust del Gremi que l' esv a10tà de bo de bo i li digueren
a l' anar-8i!'n:
_ Amb nosai'tres no hi comptis t;oés

ei

mai l:ti s de tonar a captar. l

ho direm a tothom q~e has treballat. perquè ningú

Df)

et dongu1 res.

rxaren ~ i ningú mai n1éa es recordà de Masf'olleda ni que al món
t'os. Fina que Vin8l-éren nous pobladora oficiala, reteren l.ea ca

que hi 'trobaNfl i eh :reren de n

eh Ara l~asf'ulleda ftstà

Hi 'ha una plarp, o m:f:tJa, per éa

r més ilxactea/ on hi ha l'anti:

ermita la qual, un eop'

l(any~

cost.at, hi '" la casa que

-re.

actiu.

per la Festa Gran" :ra d'esgl.àsia. Al

d'aj~taneD't

i de Jutjat

~uan

s'ha d&

jutQat o ajuntar quel.can. Al. davant hi ha J..'estanc-tenda-barberia¡}qdhcJ.

ho\sa1, vM!na del caf'è i-, al nord,. la. casa del ·seny<>r Mitjavila que

t&" en :front., la
osques. Si a'b

~le 1"0:rd1nar1 Solà·. Poques case's, si. però molt
1

8

de donàr un pr

nacional al p-Gble amb m6s

ql 18a" segur· que M8sf'ulleda, ai no es t'es trampa, se l'
Eren mosque1I adic:te s, que no ea

mov~in

al1m~ntades .ja

que la

i voltants eren transitats a diari per xais, cabres i vaqu

que menj aven bé i anaven copiosamen t de ventre prec!
i voltants.

i

or'tana.

del pebJ.e !li en les seves ale-

gries ni eD 1&-8 aeves desgràcies, grasses, hen
pla~a

mO$-

}TO"

'D t

a

~a

pla9a

no mudaven de pQble aqllelles mosques_ Hi êstaven

'tOtes hi morien de velles.
A la pIafa hi havia una font on hi beVia tothom. L" aigua quei.a fre..

ea 1

re~8~ada

tot l'any B una gran conc a de pedra. Al co.stat

~~ ~

ca hi havia un tronc buidat on s'hi abeurava el bitstiar.. Algun qua,
..
'druped, amb el temps, al veure com beVien els homes) arriba, savlament,
a saber beure a gallet.

Ht S'havien respectat els boscos 1, quan p2ovia, l'aigua t'eia la

t'eina que, havia de t'er, hOlla.
vivendl, del poble ..

otes! Llurs

~a

~ants

~1

rec del Mol! -e.ra la b

,

:1

una aigua que- ho reviscoJ..ava tot, d. amb

se sentien de <1ui

SsP

a

OD,.

1m

segur que .1.4.8. es-

5

taven eonven~udes que aque11e.s cantl.ades eren neoessàr» s pel benestar dels homes, ja que el conoert era permanent, 8Onorl8~im i abundant. En dies de boira el croar era
tomaven a casa i no es

~

tUl

importantl$sim ajut pels. que

liso perdrl •• La gent hi estava tan acos-

tttm8.da El n'aquella simt'oni.a que el dia que l~sg an()tes, pr qualse-

vulga cosa no

~ctuaven~

els vem s no acmseguien agafar bé el son.

Trobaven a manca!" que1can. Sovint el callar d9 :les granotes tenia al-

«una

j1.8 tificac:rl.é ja que pèr ells 8 haurien cantat. S6D:!Ir e' i, o anun-

~iavenf al c8l'larl un canvi cll~ato.lòg1c perquè la gent sortís preparada, o la vinguda dels senglars, pf!t"què ho estés més.
- Ai, no ho s6, no puc dol'lDi r. No sé què Un::.
,'-'

sl,

'"

home, no sents

lesgl"'8llòt&o.

- 51, si, si, és elà'!", ]e's granotes no carrten. Hal.ament. O tindrem
tu1'ibonada

o mala 8 vis! te S.

l no falliva. L'end8mà, una cosa o altra. No siJequivocaven mai les
granotes de Mssful1Ekla.
Un temps s 'hi t'-eu carbó. l 81.s carboners feien vida a bosc. La temporada dels carbontn'"s se sentien 'sovint "scope~d.s bosc enllà. Eren

, ,

els e scopeta1res miller s de la contrada, 1 perdius i eonilla sabien
que amb aquelles escopetes :no A'hi podia jngaro, i. fugien sense trsnpa i a tot. córrer pel" poc que t.inguéàsin t8tllf>8. de veure els homes
amb l'êSCoPeta engaltada. Ségons qui apuntava l~a. ~rdius ja sabien
I.

que allò

1J'rf)n

perdigons l!en9stS. Ara, quan apun~ava ~ de Masf'u-

11eda••• I la por dels aptmtaêlor:a del poble la tet11eniguaJ. dels ca:rbonerà com de la gen't jove, la qual a cap ..dat ja corriS')¡
pel bosc
.
.
amb armes a coll. l era \ma bona cosa. portar el. dium81'1ge a mercat

perdius i conills dè Mas:rulleda que sempre
dels a1t.~s lloCS.

'e,~

pagavell m's <¡UfI els

Estav's tan aeostumat el jo.vent a disparar tot

l"any, que quan anaven al servei eren els que f'.iei1 només diant s.

6

Hi bavia un

801

:ric a. Mssful1eda: el senyor. Anton.MitjaVila, que

.ja t'e·ia anys que hi vivia i e:t seu gran S'mn1 sé'cret era

un

oa.~.nc

DPS

esdeven~r

més. Mai la diferència de ea1aix !nau! en les bo-

relacions existents entre el senyor ric i la rMta del poble que

no n'em. La queatiÓr econòmica no era problema al poble i la gent
estava

cont.ante da tenir un ve·! ric ql.e els dissabtes feia el canari

b el prole"t.ariat.. Aquell di.a, el senyer tKit.javila, per estar .més
en caràeter ane.va a fer el 08tUa-ri amb caJ.ee·s de vellut. La seva muller, la senyora Antònia/eM sempre ben rebu:la a caia. çasa, taI¡t s1
hi anava a pa88a!" l'estona com a1 hi deixava que'leom la qual caJa

t'eia sense cap os'ten'te.c:Ló 1 amb tanta naturalitat que mai els agra. ""

ciats se .-enti.n of"&80S

ae

la genero gitat de la senyora Antònia. 318

:rills de1s MitjaviJ.a., An'ton 1 Clara, anaven a l' $seola an:'b els a1txes
vailete i eren dos És a l"bora dels jocs i de les aventUIe8 pels gi-

ravolts del rec del Moli.
- No us p81188U qua m'hi e~it~l úni·camen't perles terres qt8 hi tim
i per a :rel'" el canari els dissabtes. M'hi est.ic per. la salut dels nois
que- ja no SQmblen els mateixos d'en9à. que no es mouen de l~as:rulleda -

havia

dec~:rat

alguna v9g8da .1 senyor liitjavUa.

Als afores del poble hi havia els masos, molt semblants en extensió
i

oo~11t.e8.

El Mas Port.a, el MSB

BGnic~

el Has Algues, el Mas Marquet,

a Cal Coix, el Mas Fulleda -que donà el nom. al poble i ara pertanyIa
a la t'anilia M1'tjavUa-, i el Mas del Pastor SalVi. El rec del.Mol!,

I

canalitzat per l.'enn!tà any.$ endarrera, regava ~es terres de tots 81s
masos. Els boscos que voltaven el poble eren de to'ts can era de tots

l'ol.ivera.r i era ,eomunaJ.. lê

p~sa

movible que cada tardor premsava

ra1ma a la plaça. 110 hi havia odia a. Masf'ulJ.eda, ni el1vejes. Es clar,
tampoc

hi havien t'annàci~s, banquers, periodi stes ni polítics. Era

el temps que encara no havia entnat la febre de ten1~ cotxe - 14 collj-

L

7

da de l'entmda al poble nomé.s la· pujaven els matxos de l'Ordinari
Sol3.-, ni els

maJ.~,,:,de-~ap.d' acab&:t'-los. de

pagar

lli e~8

d' 00'8

1'-S8 ~.

d'empeny-a'r per a comprar gasoli18 • Bfdxave algÚ per a tc>tee~8 d~s-.· •
sabtes e vila, a ne rcat,i un cop l'any
i arrendaceIlta. Daves-ades' si la c.ollita

8' ana.v a

a pagar contribucions

e~ naca~ ••.

- ••• I el... tomàtecs s'hal al'unat, la :fruita he. t.ing¡t un mel any••• Us

"'ca.ba'l"é de pegar un alt.re 418 -deien ela mas~t'ulledenes.
Si la conte·eta era de funcionari, els de Masf'ullt da, enlloc d'empe,'tit.ir-se,
fil'

Et' engallaven •

Doncs pugeu a eobmr al poble, que

aD lr'nreu

doble 1- deien.

No es podia. tolerar que e,s dubtés de la paraula d'algú de Masf'ull«1a.
-

'11.8

que jo.,. senyor MitjevUa, no ho he pas dit que no volia pagar"
~ue

He dit

Això

ja pagaria un altre' dialQue vinguin! Que vita'uiJll

8'esdeVin~'

ben poques vegades. El senyor Mitjav11a quan l'in-

teressat li <Xlntava el què ha'Via passat a v:f.la a l'hora de no pagar,

reia sQrneguerament pe.r sota el

- s1,

la 8.

vostè s'ho pren rient, però h~'8 vist la

CaN>.

que feia aquell

honae quan li he dit que el pegaria un alt nt ql..aI

Uai digu6 ni piu a ning(¡ el .dnyor Mit;jav:f!l.a lG8 v~gades que

8S

:reu

càrrec dels peti t.s' deutes d'eJgnn ve!.

Passat el esmi de 1.8S oliveres h;l havia l"88cola regentada pel
nyor Joanet que ja arribà vell a ~,~asf'ulleòa i :t'eia anys ~ eIíys que hi

era i s'havia C<DS8rvat vel"! iaual. A qualsevol altre lloe hagu6ssin
tingut trmstre per a t.rea na soa. El clima del pobl. no 11 t.rep'8D:Y
però 'tampoe n' hi posà cap. Era :tot el que al elm ,podia fer tiIg uen t.

en compte la forma en què hi arribà. el senyor Joanet.
L'Estano-bot.:tga-hostal-bar1e ria, era
guir tot., i amb 1".8 quatre activitats

l.JI'E

s01s casa qU!t ho feia se-

e' 8l'lava

f'enii~ De t.o~8t la que

p<>rtava DrY bé MaI'garida, quan BaJ.dir! era al earnp, era la barbaria i
segons le olien tela preferia que. eis fes la mestr·essa que t.enia 1.a mà

8,

molt
més ,fina' .que Baldiri,
.si aquest aC'tuava. 9.u~ venia d
,
. .
. 8ob.l1!tot
~

t"ang~ l'h.mt o de. t'emar-l(h. La J?art d'oostt.ü. treballava viu p~r, la
Festa Gran, i Ul~nyaf dues o trec vegad&s

m.h" l' my. L'estan e e~a ~

Vint Vís1tat.pels U'J8st"ulledenca, g9nt de pipa.da fo-rta - el pobnt

senyor !~1tjavi1a passava les de Cai o d'algÚ' altre que les hagués
sades morro~e- vo-lguent f\tna:r" Pi r asaembl~se 81s de Mas:tull
da, els tos-cane que &ens" rebaixar lluien t,o·thora ala llavis e

2'918ao

uVi latana.

Cal C~hc:, els avia TOOItu i }{èreene'ta ,firen &ls
.

ble. Eren vells
l~avia Mer
t

j0V98J

,

tan

nB,S

,

vells del po,

ben co-naervats, :mr1"81m It, amablea. Quan a

l i preguntava que

'ha feia per- a e:on.rvar-

- Ai, manyaga. nosaltres tenim sort de l'aigua de Masf\ülGda. Ea tma
aiaua que 1"8 miracles.
To:'TI8u è1ea18J"e.va que ell ee,tava tan bé perquè mai no l'havia tastada,
l'aigua.

Les

don'8G

es Veu que' &ren pa:r'tidàrias de l'aigua perquè Rose~a atri-

buia els 8~US f'reqt.nts embarr88sos a les prop1'et~ts de l'aigua a.l
poble. ~ l'ae-tual.i'tat, ei hem de creure

fi

Roset~ l'aigua d'una ma-

nem o aJ.tra havia p~~at set descendents a Cal Coix.
- l tot. noj,a" Tot nois! - deia sovint, Rotle:ta-. l ja veus, SalVi, el

Pastor

qlJ.e'

no 8"ba easat mai, m'bo ha enàt.v:1nat ema vegada.

ROBe,~,

m'ha dit to"ts set cops, aqu.ta ma:ner-a de posar el peu dret a 'terra....

t.ornaràs a 'tenir un no!. l tu què saps, SalVi, l i daia jo. vo" que ell

"~CI1tea~va,

de vailets n'he vistos sortir pocs, P&rò amb els anys

que porto assistint a vaqu~8' i o:vel1.es en
11 poble, 8 cop.

lloseta, qUIm els :t'ills eren

Cm o ja no

8"

més qUé totes, 1 •• Parte-

sabia com gir8l'-se, i ménY8

ho sabé quan f'<»'in llis" i molt mel\Ys QUlll1 f'cren set••• La eenyora Antònia 1f:lt.,ja1TUa hi ,:reu

molts Viatges a Cal Coix i

""'""nt hi porta1Ta una

9

cosa o alt.ra~ quan Roseta anava pe( darrer, For1iià, .ia li deia a la

senyora Antònia:
_ Jo nan6& ho sento per vostè, que un dia o aJ.vè dirà que ja n'hi hi:A
prGU.....

_

~'ut

- s1,

hi hagi, Roset.a. Cada fill. neix amb un pa seta l' aixe~.

però a casa cada fill que ve' ea men.ia el Da dels 8111- e81

A Cal Csfè't..1rr compàs, la cd.t,era, tenia 11\Bla de noies.

- JUra, compàslt •• ha estat una. altra noi1à.

- si, qtè

hi voJ.s :rer••• Si 18s de casa

Cofic. encare, te'n falten

de casar amb els de Cal

dU9ct·.

- Però c~às, tota la vida bem

si no s'a'tu

S'11Gn

treba11ar pels de ('-al CoW 1

l

, ells7

- Doncs si no s'a'tu-ren ells, tampoa ens at.ura.rem nosal1r es.. Ja se sap

que falt.en

no1~s

- Doncs mi ra,

qUè

al DoblA.
hi posi e 1 coll una

hàgim de 1'8bra sempre els

'S

tothcm. Tampoo .està bit que

matAtixoi:J~ ••

El Moli era la casa més ant.iga del poble. l el moUnar
ca:rlJOlls. Ell entenia que aquell que no t.enia. ganes de aant8t' era que

no estava bé al món. l per anys que

~s

que :t'os oasa't, sov:fnt deia a

la seva muller:
- l d'aquesta, t..'n

recorde. Ter&seta?

Es clar que, à.a'n rèoordsva '(l'aquella/la Te'r'&sete., ps·rò àei...-xava cSltar

el moliner p8Y"què s6b1a que esnt~t. era :feli". l èll cantava cre1
que era Tereseta la que era

feli~

sent.int-lo cant.ar. l cantava s--

prf!t,amb bon o mal temps. Deia que el CB1lt.sr treia els mals humors,i
que aquesta ài no str't&n al ò.e:f01'8 porten sovint. a teni r mal de fetgEt

qUI'

'8 un

mal· mal, que surt a la cara i que mai. els· gossos del poble

.'aturaven

li

fer festes a la gent. que patia del :fi)tge. Els g'assoe,

10
t,.os lltmY ja el coneixerl l'~or de la gent., 1 ~U8 saben que del
•

-

'

.

'.

~

•

j

mal hunor ~e19 p~tido~8 d~tetge el que mEm!~ ,se'n p~t esper~r si
s té massa a prop és

tU

pun;t.ada de peu en plo ~$te,llam.

S'encomanaven, els oants del mc-líner, i méad'tma vegade. quan en
temps de mo1.dre, algú

guint

8

8' gepf!raVa

al Holi, vulgues q te no acabava se-

mit.ja veu les àries del molinu-.

nls dels Mas Marq'18t

er~n

els més nous el poble,. Feia aI17S que l'Or-

dinari Solà e-J.s t'rObà lIi:KJ.IIdJ: a vUa, 1. li òezmma1'en on podien 'trobar
feina al

illa,

8

!8

ja

CamD

qUfI

al. mas on estaven un mossó robà el cor i quelcom

'lS ~eu

,

o d

n

cl~ deia -la parella-,

:ú sob!'àvem.

L'Ordinal'! sabia que llaVors el l

portaven l'havien deixat p
eiutat,que era

ve~1ti

Ma1"quet S'ra buit. El

que el

a:r,¡ar a cuiàlr tUle tia riea que tenien a
rau, i la qual els havia promès que

è

u tot

i la cuidaven 1)6 nassari a

.ra molt t' d

ana seus, i

Tias i hi portà do

.us de vell.

a pujant

• La tia

tenia, que

:&.

com si s'hi

~

'-

- :Rtser J.a 'Cuid

m3SS8

,

... -

va d i.l-

ta'J

ili

al

u m81"1 t l'antiga

masovera del Mes lfarquet.

- Vols dir
- Es que

d~tra

molt. l si dura

tan~ Sill

penso que- haurem treballat de

~ç.

l hi treballar«l. La tia no 9S rwr1 fins oue
h
-, .'ho
-,

n met4les 1. medi.dmtt. l el mat.rimoni ,que ea quedà Ren
.r98,

gastat tot
tia 1 sense

no gosà to 1'I'lar a Masf'ulleda.

ra Mas

Uarq~t'J

malgrat. les

ba1xe;~

dels

QU9

el porta.ven no quedà

Indarreri t Ja que cada v.e1 hi posuva les hQrell que calien i el mas

fe.is. el mateix goig que ela altres •••
- Es quest.ió- de parlar Silb 1.2 gent.. Ar&. hi ha un Mas buit &Jo poble.

11

Podeu puja,.· amb mi 1 parlant la e:ent s'ert

«1 ..

-dete l'ordinari a la

parella que 1:1 havia deeana:t :feina.

Es pujà a ~·astullGda. En ple cami del Comal UaJor, l'Oràinar1 pogu6
/Ufcrrc..e--/~

-

sentir oom ~ la mullel", dei-a al seu marit:
- Ai, Ramon" hi .starem bi <> no al poble, però jo, a:izò no ho tomo a
baimr.....

L' Ordin at'1.,

qUè

..

malgrat la Sén tol" de t

ava, 's1 -.1 wnt

qUlt eis

ra :tavo'.r.abJ.e, a mig quilòmet:nt, e,ra tot

contà la situació dels

nou-vi~uts dels

reuní el pebl-e,

qu

'S'

con rtf en un ad:vo-

t infa1ible •

.

hl.a, Peoet1

Pepet

a el batJ.-.le. Ea mirà els
reuni
, -

•

- .Jé. sabeu qt. tots heu trebal1at las terres d61 Maq Harquet .;tJ.evat._Jo.

Jo amb la

2ellt

que se'n ve del poble

S8Tle.8

si hERUétJ anat per a mi no hsgu's t,ret. ni

mé.s ni més no hi oombI'ftgo. l

UJ'!l.

heli)a del MQo.

o l"hi beu treta Peoat" no l'hi heu 1r eta.
- Això mat&ix.. No n'hi hes 'treta eao d'harb
- Tamnoc . 'ha d. mir sr tan pr1..u .
- No, no ••• a mi quan se'm posa una coea aqu! rai ••• l mm que no n'b

treta mai

OeP

d'berbe tampoc n'he volgut :res que vtntiU6a de1 Mas

Mar-

qU&1i.

- H4, P8'r'&t, les avellanes que ua vaig portar 1"any passat n'eren.
-lI

,~

n les

"ha de m:i:f' ar 'tan prim. No bo vaig VQlguer aabe_1'" J'o d'on

6vellan~

quan me las

-139, Pepet., que. fem?

~

a portar. IAta coses on siguin.

SeTl1bJ,a qu~ al Has on t'in s ara h31 estat- elmoss'O ~

feu mane:tes i més afb la filla, als tregué parquè treball.óven {;lassa,.
- Aqul fins ara, to'ta som uns••• Tota no, ja ho sa'-m, però el senyor Mit
jaV11a diu que no qaan nosaltres diem que

tres ho diem.. A méa a

na.-..J. i no

'un h

IlO

i diu que

ai quan nosaJ.-

que ae'l fa tants anys seguits· ,ca-

los i no se'n parli

,

•

12

....... s provaren i Marcela i Ramon Demà resultaren

~s masçfé~leàenc\R'

com si n'haguéssin estat 'tota la vida. De'8 gades Marcela
'temps pre- masMfulledenc al' entrada del Uas a l ' ombra de l

'aD

no9

ra-

\\\~

- Te'n recorde-s, Ramon_ •• Quina boa gent ball 1:.rol:2, t.
rEtS, qu';:n ens

icà:

~roteni«n r4tS-,

\ I

al Mas .. I, en tre tota., avui una cosa i demà l' al-

t1'8, avui no ens 'falta rea. Som com

on bavia treballat

c~

81..u:J.'u

un gegant. durant mesos. i mesos i a to ta

ls que els havien deiXat taula,. cadires, llit,

CE.

:&Soles i devantals,

. que t'orim tot.S elé veina, els anà tomant amb dinades, to"tS ela prèsla darrera cadira, ho f'eu amb un parell
de pollas.
.

tecs. Qmm Dagà

tres que enamoraVén a pepe"t ForneUJJt' el

baf.,ll~,

qui vol

darrer amb COb1"ar1 i li ,d1gu' amb els p

~

Ara j a ho he

t~nat 'tot..

_.' Per mi i pels

alt~s,

on Demà

Ara ja sóc de Uaafull

ésar el

..a:

.bt¿V

•

ja fa temps que ho sou.

1 f'rui t del seu treball al Uas, al poble. Marcela,

[¡ix! que pogué hi aportà ..ls sèua pJ't1p1s de :f~ts, LÜ po'bJ.e: ~()S bes-

sona, Joel 1 PEn-et que a Masf'u¡J.eda. encare no n 'hi havien nascut mai.
L'Ordinari. Solà era dels més esooltats del poble. Era el que anava

s sovint s. viïs i sempre en portava noves.. El pujar 1 baixar Bovin t
aquell

camf l i don 9 un

d1~bl,

~FJ.D

presti gi.

- Dim.Ieu-ne el que valgueu de l"Ordinari Solà, però és l'únic que pu-

ja 1 baixa el carni del Comal Majo:r - deia la g~mt,.
~ll

era modest i deia que tot el mèrit era del. matxo que tenia un

cop de eolI

a no en corrien. F.ll n'estava orgullós d'aquell m.atxo-

Ql

D'aauell matxo i d~' la Merc&, la seva dona, la ~one d'ell, ~erqtlè li

havia dana-t u

:filla tan

ca com Sa.1vadoreta de la qual deia l'Or-

dinar! :
- A n'aq

o

l'

orterà pas qualsevol.

13

1uan t,ernps. a, V

ir eJ. noi Hitltavila sol:fejà. la 5alvadoreta, l'Or-

ine.!'! no

dir:

.. us deia, jo?

A Masfulleda tothom menava la seva terra, :f'ora el senyor F1itjavi1a
que se la feia manar. Quan el mal temps originava qtEiX9s, es quei-

xava tothom a 'Co?
V9~

l quan les collitA8 eren bones reit n tots a la

incluit el senyor Mit.javila. F'..J.s d1lD na

ba\0n a 16 ~ln9a o al cafè. A

J..8

carè s'b,. :feia el canari, j~c

q1T9 po~.à

e·la homes es tro-

pl<a9a s'hi parava ~a

f'l"8SCa,

i al

a Has~ul,16da Pepet Fomella,

r.l bat.ll~ que de Jove havia est&t mosso de ea:rè

- Pe

B

El

vila.

.

- !:!ireu, veieu ••. aix! ••• Ara beu plrrtll1't. No, D.o, hau de paP.'ar..
!o[' ~ranguer~n

aViat els de lAasf'ulleda

El

fer el cana.ri havent de pagar.

ml que no hi aoo"ocva d'ent!.'dr era el senyor latj avila el Qual deiJX:à

,la mar cJe diners a. la. taula sense. prote star massa ja qua ell· volIa
dte s cosell:

(.!lle

la gent veiés que no el preocupava molt perdre' diners

mentre els pel'dés a:1b gen t del poble, i que voli:a estar' bé amb tothom
àdhuc amb els culpables ò~have'r-lo :ret

CaDu.¡.'"".

lli dia hi 1Y:lgué crits de debó al Cafè d'Enric (",ompàs. Uns carboners

que venien de pas s'esvalotarEm
que eJ. vemut italià

91'S

T>e:r

una quastió de vermuts. Uns deien

el miller que hi havia, i els altres soste-

ien que de vermut en sabia t'er tothom i que ela italians només tenien
bons tenora, i que si no t'G8sin Rom i el Sant Pare ni se 'n parlaria

.

'dels itblians. PregtD1taren a un del poble quin era el millor vermut.

El del poble contestà:

- A mi, abans da dinar, em ten re l tots', els ve!'li1ut.,.
La ooDcu~rèncla que e!'Et escass3, però bona, esclatà El ri.ure.
carboners, que .ia anaven copiosament envennutat.s,

&S

Els

lJensaren que la

concurrència 8'h~v1a rigut d'ells 1 hi hagué alteració d'ordre públic.
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Allò era nou, però

els

de

!~ast'u1tl:eda

cridaren més que els carboners

els quals s'haguéren de batre en ret.irada i amb rogall.
Passat el conflicte,

algÚ

~

.

va dir que no estava bé que tothom cridés

pel seu comot.e pe!'l1qè devegades es pot. cridar malament., i es ssggeri·
que en nous casos, com aquell o distints, iria bé que algÚ cridés per
a t.ots.
- Aqui bauria de ma:JBr

algÚ

o altre.

- Per què?
Perquè sí, perquè a tot ar1"euhi ha algÚ que mana, als pobles. Els
carboners poden dir que aqui; entre altres coses, no tenim autoritat.
- Quina :t'alta en s faj
Fins ara hem D88sat sense i no ens ha anat pas massa malam en t, però
bom no sap si les coses

semp~

ser. igual que t'ins ara. Per què no po-

dem tenir batlles a Mas:t'ulleda? .Creieu que ens :t'aria cap mal?
- Ah, tinguem-ne.
- Però qui en serà?
- Mim, dones el senyor Mitjavila mateix,que en té tota la planta de
batlle. A més a l!lés té poca t'eina i mol ta quartos.,
- serem un poble pair e, però tindrem un b&tlle ric.
- Dissabte, quan vingui

8

:t'er el canari, n' hi parlar8m.

Quan hi havia quelcom que :t'eia pensar als de Mat'ulleda, el redòs era
el senyor Hitjavila. Ell s'bi havia a:t'incat i hi tenia ei Mas amb el
matrimoni Donat i els dos fills, Domènec i Vicenta, una gent que pel

.

senyor )"itjavila s'baguéesin deixat tallar un bra~. nenaven el Mas 1
anaven a part.ir, i tothom content..

~

temps de bolets quan el senyor

Mitjav1la n'anava a. cercar li preparaven el terreny 1 li deien els
I"

llace clavats on nO'!lés era qoostió de collir i prou. Els demés vein
estJ\vl!Il en el secret i :t'eien el paper. Se l'est.imaven al senyorMi1ijavila p~rquè li veien, en~ara que tingués diners, les gales d'ésser
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1m mast'ul1edenc més.
- No, aquests, noI - deien a la mainada. quan s'anava per boIeta-. Són
-

'

els del senyor Mitjavlla.
L'home tomava amb 1ma gran cistella plena i aoons d',entrar s -casa
~eia par

m;meres de trobar algú que e1 veiés.

- Caram, senyor An'ton, això és trobar boletsl
- Es questió de saber on es t'sn - deia l'home tot cofoi.
Iuan tIJa tractava de cacera, pel poble es deia que els meso_ ra del

senyor Hitjav11a tenien conills enltenyats que s"ana\lltn posant a tret
òels canons del s'enyor Anton fins que els tocava.

Els que eren ver1t.a

blement ensenyats 'eT'eD els gossos del Mas quan softien amb el senyor
1tjav11a. El masover' en cap abarl'8 que els

goBSOS'

sortissin de casa

els cridava apart.
- Avui treballeu pel senyor M1tjavila, sentiu? Vosaltnts mateixos.
l els gossos no paraven fins a tenir
~dor

ml

i altnt conill als peus del ca-

fbvV
i aquest, és elar, ~b un o altre t'eia blanc.

- Caram, senyor

~tltjavUa,

quina cacera I

- La questió és saber tirar. Els conills,

qu?SD

:t'ugen, sempre t.en4l1 un

segon qU9 es paren per a saber c¡:p on t'ugir. Es llavors que cal tirar,
ni abans, ni després, enteneu?
Si algun dia,!feia una sortida secreta J t'eia mar,o sempre. -Llavors deixava l"anooment
~er

abEllS

d'entrar al poble i deia que se n'havia anat anat

una volta. Qutm eri.- t'osc, recollia escopeta, canana, barret i

ploma i entrava a casa seVa .. de puntetes•

Tothom t'eia

de tant en

alguna

tEll't

COS6

pel senyor Mitjevila, i els

del canari quan l'hane perdia ma..sa vegades seguides, t'eien una picada
d'ullet general i el senyor Mitjavila no ~ra canari. Quan això ~cce1a

..

el senyor Anton sortia del C8t'8,
t~ava

amb el pura més gros a la boca i en-

a cssa seva oom si vingués de Festa Major•••
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- De cap maneral - deia el senyor

Mitjavil~

aquell dissabte-. A mi em

podeu ~er eanA1,"1, que me'n feu sovint., però, batlle o'" noI

... Però•••
- Que noI En primerllo.c jo, encara

q~ ,n

:funeda, i, en segon lloe el t'et de tenir

vulgui ésser, no.s6c de Masd1n~rs,

que devegtl!es no se-

veu per a .rea•••
-Home, tant...com per a reat senyor Mltjavi1a •••
Ira •• l'ja n'hi podeu dona!' de diners al. cavall que ntJ pugi el e,
"ajorl

- r què vol que en :faci
- Ea

.\Dl

dir, h8m&.

-1Uè

tro

cavall, dels diners•••

en t'aries dels diners si caus de nita al rec del

Moli, vinguen t de batre, per exempl'lJ.
- Si tells dineria, poc hi hauràs d'anar a treballar d. ni ta, i t' estal-

viaràs de caure al rea.
on
..
't.' ,espera
.. 't • • • l en un
-.i.:lspera

- Només

88

moren e·ls dels

scarrilanentl

v~ons

de tercera I

- ~ tot trobeu pè18'.,: ca~11 l 1& salut? l la salut, què I Què en -ras
dels dme!' a ..ai 1'agafes t'orta.? I

- També em morim els pobres.
- Jo el què wll dir és que en aquest món no n'hi ha prou de tenir

diners •
... De 'tota

manera, val més tenir-ne •••

... Deixeu dir, hQmesl

.

- -es que· jo sopo dos cops, si Un c diners}?
- Jo, si pogués,

has~a

tres en soparia, Q.e cops.

- Parlem de ~ebó, Solà. Es Que puc parar tm aiguat, per diners que tingui ••• és que puc t'er parir un~ :burra a~a ~el ~mp8, tronar.·••,

t !T'hi ha que t'an .tronar i ploure, de gent de d1nttr.s.
""" Tomem-hil A veUN si em v:oleu entendre •••l:!is que em puc enganxar una
cama, jo? O dirigir tma a1mt'ònica, o treure'm anys••• Què en :raig, jo
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d91s dinérs davant d'un ~l-eó,. tins dona rapatània o tUla aurora b&réal?

Què-

em di.u,. ara?! Què e~ :faig

jOJ

dels diD'9rs~

si ,em t'eu ca.n:sr1?I

quef'aran callar les oques de Maa:tUlleda, els dira ra?! Vull dir que

jo no vull é&àé-r bat.1le perquè tinc dinàrs. l

aim

t.ampoc diria

a ~avor v&stre. 1:11 ba't11e ha de représentar J!llò que &1 po1d-e

gaire'

éa,

i

quan ac'tua ha' d'ées&r ooms1 bo t'itS el J>oble en pes. Ha de sorti r d'en-

tre vosaltr~s .1 batlle de Maaf'Uli9da. Jo ajudaré al poble sempre que
ho necessiti. com finti ara', com' ho hem :re,t tote sempre que h
¡t.. A cada

eaBa

hi ha d 'b.ave!" algú qUé mm!., q ueee stigu1 ei COll,'" i

que d1seUlp1 si cal. I tm pobl& és \ma reunió de case·D.

- Si ja tothém mana a essa

~eva"

ja el ma'1etn entre tot.a els polQ••

- Si, seny... Cada cap de ~sa sers lm dels que manarà. Ara eal que hi
hagi un que mani en nom de t,ot,a i

• Tant- di1'I;f.ceil és mmar eom
t'ora del món, però 'abò no

1 per

El

que

no mani més que els- altnhf a·

~r.ure.

pó1. durar

:Per ara, aquí. semble. que vivim

sempre. Algun govern ena :rarà un

pujar :i baixar de Mas:tull~,

el polile

creixerà, II!Ce~8i~

tarem Utml, ~1':fon9, earte.rs-••• I per tot aim necessitem una autoritat que enB

1",ep~p:ent:i,

qUe 'demani coses, que no es cansi de dem.8'lar

perquè 8 18 e~it81., si no ~8 demma re8; res no et. donen.· !.~·elt enen?

Dones t'è.m-ntt via. Vetreu.

On

us rè-un1eu norm81ment quan s'havia de

prendre allP1a det.erminacf.6?

- A easa Doncs ja

~9p-on
t~j~

PepEt'\;, Fornells.

ba'tlle,1

..

- Oh" ens reuniem a essa perquè

dona 'ens t'eia ca.:f'è.

Dones !J1fra-, del magatzem que tinc al. cost.at 1'.«16aia en t'tarem
ajuntanen-'t i &1' em'" e'1 predrem anà el ea1'è-. ~ tu seràs el batlle.

-Jo passe. moItès' hores sl cemp, com totu•••
- Fan serà, dè suplent, el qut t.u anoIl8nis. l po't's nomenar

i un quart •••

- Aix1 en se'J9è1n' -tots I

lm

tercer

18
- S1, p.ròn ' hi h a d' bave r

lm

dI ot'i cisl. Què hi dieu 7

- Doncs quM sigUi baUle ():l"ieial -en Pepet Fornells.

- abn

tota vosa1.'b' es de <segon s.

Bé ••• !

l a±d. constituí el senyor lJitjavlia l' ajuntanEl'l t del pobl'e" ja fa
t'8mpa. De 1l.avors en,à tots eren batlles ofie1osos, i l'autoritat a
t~as~da S'8JZUia

eSs8nt la que bavia est.at fttnli:r'e. Ningú de fora s'hi

:ricà mai. amb qui era. el batlle, ni de· sl nJbi havia o no n'hi havia.

l ela de Maa:fu l1eda tan content.s.
La situació del poble, ~e bonesa de lès sigues, les mil aranes de

l'aire -aent.or8 pure.8 del. bose, i ~tors pur!ssimes de vaques, xais,
·cabres i toe:Lnos-, o les propi&tats de les Suors d'aquell ermi tà-:('tm-

In marcadament en què la hmnanitat, la tl:ora i ia
:fauna de MastUlleda t.inguéss1n un grau de magnificència 1nigua1at" Tot

era bo al. poble, de po1l!'stres a dides. Un temps Mastulleda tingué les
millora did&8 del país. Eren tDles dides de pit.reres monumentals,_ e8tot'ades, plen,es, imbuidab1es, i llurs serveis eren sol.licitats per
les. eas&a de ealaix més p1econegu<1es.

Tb matrimoni suec que en

dides.
va

qu8~

'VB

se n'arribaren

a e2Portàr, ,de

veure una pel,a carrers de la vila

literalment encantat, com si ve1ées visions, daven t aquells

aparadors t'abulosos.

- A casa nostm
va deixar anat'

éS

el

necessiten set dones retmides per aCOlllPsrar-Sé'1s-h1.
8'.180.

l tant si com no 1 - costi el què costi, deia el eu ec-,
,

dida a

suècia. Els

,.

8' empc'l"t~~, la

davants pro~1gioso8 de la dida sortiren a sis revis-

tes a tota p1ana amb aquest peu, tradu1t
del suec: "Això són mamelles
Ju
.
.
LeS vegades

V13. dit:

que

més d'tro met.ge davant una criatura que no ell :t'eia ha-

~9

ciència ja ho ha dit tot. Si no ho arreglen

- La

1~

di,des Qe Masfu-

, lleela...

' ,\

l ho 8lT&Jl,aven. Al poe temps la llet incomparable de Mastu.lleda ha~a

lY!a donat 'tota

raó al metge'.Amb el t.emJ>s potser deaaparei:mran les
servir
dide8 perquè pO'tser els davants lea senyores els fa:Patl nomes per a fer
bonic i que no les privin de veure on posen els pe,us, però en aqueU

temos lea di,des de Hasf'u11eda feren veritables t'ortunes exercint el
eu meraveUó., 1nea'timable 1 exCels of'ici. Al poble se sentia dir:
I

-

G~ya

dot_

•

més ella f,nt de dida que tots nosaltres plegats tntballmt

h0I'88

cada dial

,rò t'oren les noies dé :fê'!'teines les' que mantinpren
.
.

el. pres-

tig1. del poble. Erèn dones ql,18 s'hi podia comptar/que 'tant cuinaven
a t'ons, rentaV'en, ,. at.ien un mort 1 èncl'enxinaven mainada. Algun cop
resultà que a més a

~8

de- f'èr totes aquestes feines alguna maat'ulle-

denes -totes eren de molt, però que de molt bon mirarQ, per naps per
netes, que això mat '8S posa prou en clar, :teu alguna hora extraordi-

nària. Elle'B ja deien:

- A mi el pare em va dir que he.ria de creure s-.mprv ••'.
Jgesulte'8 d'aquelles hores extres hi beguéren repressalies cmtun-

dents per pat*t. dwls pares de les noiec,.
. - Nosaltres, m'ert, en, lloguem lea noies de t'er feina per les t'eines
de la

0088.

l entre aquestes reinea no hi entren les que vostè l i ha

'fet :ter, m'8nt.en? Elles quan surten de calta són feinares. netes i hoper 1e

du_

[¡est

• l 1.e

1l0llft8

et arregla d" una ml:mera, m'enten? l e st arr&R:~a co

llogu

primera

e

s, m'ert

'1 l

això

'ha d'a-

rr8«lar o &qui no hi cabnna de garrotades que hi hauràl
" veritat les (jua es convert.im! en meat
rents, foren mol

,ador. Totes, però, don

mé4 'iua l

intervencions
. :foren en c&l-

20

- Això 68 enC&rt.ar-ho! .. de.ien els homes

ce

les mestresses que hi

arribaren per fe'meres, net.es i honestes.
I:
-M'hi baltué.s casat igual - repet1BB els homes de la

havien arribat. per, t'e in eres 1
Fos com :ros, les dones de

net~c,.

Masf'ull~a

n evitació que ~r arribSI" a

per anar a

'entrAr

valien, i molt. De totes maneres

st!'8SS8S

donà p1"19'f'erèn ci.

al poble

t:nll1ses que hi

jugar tot,

s'ho h1:f5'uéasin

deiXar sortir les

dODt3fJ

de t'er feines

ccbor:!ea.

anties., ,.abeu'? - contestaven els parents quan

- sempre hi h

algÚ els pr&gl.mt&va aquella bona d1c-1)osició envers la cIant

Foren, en veritat, les qu

r majordones, unes maiordones f'o:r-

midables. Mai els rectors havianestat. tall b
que ho

~oreD

r dones de

•

Has:rull~a.

com en el temps

RI de la pfirròquia de X, d'agrai-

ment., anava cada any a actuar en bon:íosimes con.d1c io:

al pobl.e per

la Fest.a Gran. Mast\111eda veia, on la persona del senyor recto-r, la
bona cuina da la dona, lb plLn:xa i l'agulla d'una filla del poble. l
'n sentia tot org-.1l1ós..
- Es veu que el cuida qui el euidf". Rl. senyo!' rector - es deia veient-lo

anar de l'es«l'81a a l'Hostal-.

ae l'havi8 vist tan gras, lluent

i maco eom ara 1
falYAa,

la gr,.-¡ del Cafewr Compàs, que sort!

tà &1 darrer discurs del

.

r\

st;rVi r a vila, eacol-

'-1 qual ja pp..rlava per cc sea que havi

pasRat.
- ... i tu,
i

la teva :teiIE' i nrou.

,ntar, t'rAgar, cuinar, cuidar vells

criat.ures si n'hi han, i a'ha acabat. l si el senyor' és de bon veure

o hi ha jovent a ls casa qlleencare
sa amb e l què pot

"tu, 801&1

s1":! 1

8 ~e

bon

veu~,

.t

troba una nois de servir plantosa

'neot!l

21,

agòa. trobà

que' no en, gens clars la dE'r'I'a-:rn

pa::'t.,

del discurs

pa-1

I

tertn. El pare 11 devia M¡\78:' aclarit què 'passava quan una noia de seI'-

'Vtr, plantosa com ella, a8 t.robavasola amb algú de bon

mir~.

l

erA\.'...

al que ella pensava: npotaer eJ. pare es c:reu que j a ho sabia jo el q "

pot. passar en casos aix:!. l el pare va maJ.ament, perquè no ho sé!u.

r de debó no ho sabia. l anà a servir sense saber-ho. r servi de
rave lla. l era plantoèa, com la' que més. I.pel carrer se la miraven,
ls m1redors d'ofici, que són aqua11s que miren 1 prou, 1 els alt.res,
que són els que no en t.enen prou, de mirar. l Hagda. mea.s d'una vega:!
òiRUé, at'1b lea mans a le.8 anques:

- Què vol, vo~wl
Si el vostè e,..8 tossut., deia que a la ciutat hi havien molts llocs

per a. pe.ssar l'estona bé 1 que una noia com ella la hi passaria molt.
de bé, bII!D

acompany~da.

- Fa?

- No fa, i li done la bona tarda perquè no digui que no li he donat
1'$_.

NO, al caY'rer Bagda era inabordable. La miraven perquè no ho podia

privar per de Mas,fulleda que fQs, p8r'ò ela miraüors de la ciutat no

podien far al t.ra cosa que tr1ira~se-la. Però •••
. La senyor.a. Uereè t'eia dies que

es mirava el

arit malaw.ent. Fin

xplotà:
- Srvnue1, trobo que te la mi roa rnolt a la l'fagda!
.UJà vols que et digui •• ,.la Ií.Úro pet'Què s'ho merfllix. Ea una bona xi-

eot.a, ens
m

-J.

M

Ut

18 caso. endI"easa(Ï1a, cuina bé •• què més vols?

hi cui.n

jo, de bé.

a alb.i' que hi. cuines.

- Però

li

ml¡ no

Gf!1

fas les festes que :t'as

- Veuràs, Mercè, què vols dir

s·tes?

la Uagda.
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- No ho sé, quan la veus poses un a cara que no

1 'has posada mai

mi.
Vajal A

Veur&

si també et sentiràs gelosa d'aqUésta, ara.

- Jo, gelosa?

-Si, gelosa. Gelosa com ho has èatat amb totes les noies que hem tin-

gut. Com si a n'el «ervei no se'l pogués tractar bé, com si fóssin
d'lI'l alt:re món. I són noies- que són fora de casa, i s'mn d'animar•••
- Que n'bas animades moltes, Samuel!

_ Això ets tu que 't'ho

ha~

posat al cap 1 eertot veus fantasmes.

_ Fantasmes? r el xi sele que va sentir la mamà el dia del Sant de l'on

ele

,

Pe

la cui.na.? Era

lm

s noies •••

- Si·d'ml
l el dia

qu~

segOns tu dirigies la neteja de les golf'esll Aausll dia

les rialles le'9 vaig sentir jo I
•
_ Bah, la noia reia perquo
per ajudar-la em veig posar una bata teva ••

- l el di •••
_ ¡'Ura li'ereè, no és hOTa de passar comptes, ara. Jo n'est1e tip d'aquestes 11e'tanie,s tan sovint do lea coses que sentiu la teva maré i
'tu per la casa, de les noies de servir. Que no poden xisclar, que
no poden riur.e? Què voleu, que

rentin, que cuinin, que planxin,. que

'eixin a taula i que al damunt plorin t.ot el dia?l l amb aquesta,

o. Amb aquesta, no.
19

-

t' ag:rsG.1a més a ue 1e
ÍLe;"y c..à::.-

"'~iI"a, ~,

altres, aquesta1
Si has de callar et.

.la

d~

que sl .•.

1. t'hagués d'enganyar, et. penses que seria amb les noies de servir,i
caGa?

o,

sj

aJ. final

,

l'a a ca

i a forB Que em faràs caure la cara de

vergon.ya.
- llereèj, 'ier

.,

roè!

o em facis enrac:

r, no

~ scis

erl'raonar!1

•
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.,

- r'Yll·aOna, h
pq~Ò,

iDl'aOnaJ/ Qua és de

i que has

d'e~raonar?

pel-'ò ••• quina mO.sca t'ha picat avui? Segur que has tingut. reu-

nió e.mb

•

- Es clar,

05)"8

:rebrà. ella •••• Després de fi car-

'"Ib e1J..a. Què en 'tons de dir de la mare?

- 1ue et va fer

at.u,

carai!, jq,.

Ib oi

'J

et

fi~aràs

:.n mal t'et 11 saps, di

, bÓ, no volla dir

s.

això ••• }l'ha es-

capa:v •••

Gran plo

de 1&

nyora

~

~

'rea.

1\"
.. , a veure ••• ens
,er ca.. , '"",erce

lan: d'al tres co

• IIo

ro embolicat.. Torn

A

:ar i par-

00'

ploria.

- Ploraré t'ins que em dàngu1 la gana! Plora!"é tma setmana seguida!
Ploraré fins que t.ragui aquesta noia de casa!

- Doncs el vols saber el motiu de la tl1BVa bona cara a la M
gue~,

vo1sssber? Potse.r -ploraràs t.res

- Ja t.ant me :fa una cosa

~.()m

? Di-

sos si el ssos.

l'altra.

- Ho vols saber, o no?!
rquè plori tres mesos? Els ploraré igual si aquesta noia no se'n

va.
- Ho vols saber e no? Cont9Bta!
- Tant t'hi has

!bo110at •••• Tant t'ha t'et oblidar llar, dona, :fills••

- Alto, Marcè, amb això dels t'illa I

- Què vols dir, a1to?

- Això, que al pe.rlar d'oblidar-me dels fills t.' aturis.
Com que si ..• què s'hal de pensar al veure

lm

pare pendent tot ·el

dia d' tUlS noia de servei. Això a casa•••

.

Alto, Mercè, que hi haurà plors llargs I
- "Jo em f'sn po.r el plors. Cada minyona que hem tingut me n'ha costat,
de plo~. l Aquesta d'ara més que les altres ••• Com si jo no hi fos, a
I

.

.

casa, o j a no servis per a res. l tot això que dius que vols dir, no
ho diràs. Es

lm

t.ruc perquè oal1i. Ja ho has :fet altres vegades •••
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- Dones escolta,

Ue~eè,

es-colta bé.

r

lm

moment, no et pénsis

que

e~

et pansès de jo i la Hagda" Deixar.t això apart, què et. va semblar la
noia quan va

- Què

a casa? •• NG, no, digues.

ent~ar

Jo vaig veu1'8 una minyona, no una dona. Vas

va sèmblar?

saer tu que només vas veure la dona i que te la miraves amb

rar

qll9

tm mi~

repassar. Això 1 atx1 Vas

te J leone e, de no deixar res pe,..

mirar tu.

- :{o reconec. Quan tens raó, tens raó. La vaig mirar de dalt a baiA.
Ho recordo tf\ol t be •••
tri cin i sme, Senvor!

e

- Sd'Óin'a' t , dO'
n

ai 18

,

't.•

sl,

la

l'

se:.:lse perdre

de la !i'Gsta Ma.i or,

•

'1

tall.

:tei

dei

dies que et venia com l'aJlGll al dit, la nois/amb la Festa al damunt.
l'ara si ho re 001"'00 bé tot. això. l

s

qui se la m.t..ro.v

vas ve'l

Dl)

la Magda'¡

- (}Uè vols diI- •••
Això: no et l"ecc""des de qui

.

80

la miraba també ') a la MaRda1 Fe

mòria, fes mamòI'ia, Mercè, C)ue quan vols et rêeord&s de

x1scle~h .'e

- ti:s que n'han xisclades Doltes de minyones, a ca
- :rIo

f'ugil4

d'est'.ldi, ara! No fugim d'estudi. Qui
• Ho s

de jo,

o volFt

Q'18

88

la

Va

tot. ho perd l'Oncle Tlamon amb

r·

ue t1a

~oig

cot:l~dit:lent,

,e ¡>rop per:d el

m~8

t'ho digui So?

- Qui hi havIa••• sl, l'Oncle Hamon. Quin un aquest 'també 1

q ne quan veu done

mirar, a

l'erma, l'amor propi •• e

ots la v

,nes a prop.

d'aquells

irar a la

prou que en t'eia..

lla en fa!

- Poca-vergonya!

I

.

Ea igual. Ara ja no en ve d'aqui. n'ho

franc! Amb moltes, que 't'has pensat. qui
'tiri

neite"'1

'l')9l"què tu ~t nen

'h3S

S&P

dit tantt1S vel1'8des d

què, no he passat de qua-

is el pitjor i

pe~

25

teu horne que

p~r 8

les modistes, les visites, les exoosici0ns de mo-

des, les ccm:f'e:rènc1es i els curo sos d' idiones.,

i~

••

Amb aauestes surts, are,?
- I les que aniran aor-tint. Vols gresca? Gresca hi haurà., Quan tu has
nat a passa:r quinze dies

8

Blanes, a casa els Hstagall s, a veure la

Claudi:na •••

- Però ••• ?
- PeròG :M!sf

o

és que tt:fIlPOC et recordes que tu l'havies f'est.ejat, i

fort, a l'home de la Claudina'n
Ves quines coses, ara ••• Quants anys fa del :festeig••••

- si del :festeiR', sí, però de 1e s anades a Blanes, j a no fa tant!
-81#1

Doncs ho vols sabe!', encantat, més que encantat, per què hi

anava, a Blanes, a casa la Claudina? En vole saber tu també de ooses,
eh? En vols saber? Et pense$ que només ens tens tu per a dir? Doncs

jo anava a casa la Cl.audina pet" les mateixes coses que tu t'eies xis-

clar minyones I
- Doncs ja està tot dit, Mercè ••• No en parlem més. Tirem-hi terra

a~

damunt. Jo •••
- No, Samuel, noI Ara sóc ~io la que vull ac1.-erir comptes. A l.a Magda

la t~uré o no la treuré •••però qui era qua se la mirava més per ~a

'esta Major .... LJOnc~e Ramon ••• Pe~ò si no eram més llavors que

tres dos, l'oncle i la tia

- :-11. El teu eat1mat, el

M:e.l~ceneta••• Ah,

tell

i

n~sal

el Jordi. No em diràs .••

enamorRt Jordi, era el que aquell dia

de }t'es'té: !Jlajor es mirava tsmbé a la Magda i .se

l~~stada mirant d'en-

à d6 llavors.
-Bé, si se l'ha mi¡"ada i prou•••perquè el xiscla que va sentir la mamà portE,va la teva marca••• i les rialles que vaig 8tln~"ir jo., tamb6 •••
-

r~;ercè,

- Iio.

- Si.
-Noli.

lp Magda i el J·oNli •••
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~ta

.. I aq¡leatD noir- ens

tant, Rí"ectf:l

bretot fll .J,,-rdi. i a. t.u perquè ets lEl

S$VA

re, que p9!'què no hi hagi coses ètltr
.es pensí

lenent d'e,lla i

~a1"à 00S9S

tots, i

natur~lme~t,

60-\ \

maJ"e,' a tu que la vols t mu-

ara i fill. '• • ella deixa au

fins que la treguis de

a.

,

'ero •••
- Si ha de' sortir tot, que surti. Avui hi sorn. Saps que el. Jordi esr

t.udiava' m8lst!lent .. Vl1l1 dir que tan aviat estlldiava com no ••'.

Si.
No,s1. N'o!

sí que ho sabia.

- B4 volie dir que

gana oue .1 Jordi, i ai,Xò s1 que potser no ho sabies, jugbva ca
un ministre, i que perd
va. demana"" diners

R

com un nou ric'. l que

8' ende

utà i que

mi •••

A mi t,embé. Així deViE. el doble del quo en va dir.
0,

el triple,

T'què la Mp.gda •••

- NoI

- sl. u"\

Magda li va &nLr 'tot el' qU& ten i a.

ab diner-s?
Ib

diners, i sembla anb dinades amb

~a

promesa de que el noi t'aria

bondat. l grècies a la MFtgda el teu Jord5. ha tret l'únic sobresortint
de la
l

CS1"&ra

ara, quit?

i de~a casa, i no se l"ha vist m&s, amb cartes als dits.
S'ha de matar, aquesta noia,

Be

l'ha de treure com

lm

,.

goa?

- Ai Déu méu.. l el noi què diu?

- El noi està disposat a sortir amb ella demà mateix. Si la treus,
se n'aniran t.ots dos.

- Això 81 que no .... Això si que noI
- No t'amoinins-.. Ja t'he dit quin partit ha 'Pres la noia.

- r

tu permetries que

a agafar 1e'8 cartes?!

lm

teu noi tomi a deixar

&1&

estudis i torni
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l al senyor 3aouel, que si quelcom coneixia bé a copia d'anys, era
~a

e

seva dona t i que feia t.ellps que era mig aliat dal noi, ja que ell,
enyor

illeI, no va pogue!' triar a l'hora del casori, va dir:

- Jo, sl.
Doncs jo, no!
t'a falta

'l1

El meu noi no tornarà a jugal" més, i si jo sé

ac

:ro la

carrera, acabara la d'ara i .Les que vu

q~

li

i. I

si no m'ajudes a convencer aquesta noia que es quedi a casa amb ga-

lons de capitana, per ésser-ne reina quan e:l noi acabi la carrera,
me' n vaig a Blsnes demà mateix i per a llarg1

semblà de IlasfUlleda In senyora Mercè, tant amb aquella declaració

com quan Llès tard el seu home li satia dir:
- No, Magda, tu set.IB a taüla a partir d'avui. l vl1J.l que quan el JOI'-

di entri t'hi vagi asseguda •••• I, o et treus el davantal,

Q

me'n poso

un jol.

str.a m'ha pregtmtat:

- •.. i el.

uni tens quatre pomes i en dones dues

quantes "te'n queden?"
s.

uines bestiases •••• Ara no es dón

La resposta hauria estat la

mateixa si el mestre t'hagués preguntat: Si tens quatre pomes i en vens
o en perd&s, dues, quantes- te 'n qued9n1
- Oh, jo ja li he dit,

r8glmtea e

prò el

m~ft:re

m'ha contestat que el que· feia les

ell•••

L'escola era

li

l'entrar

entrava. Est.bV8 just. a mi

al

poble" o a la sortide. segona ver on a'hi

camí. entre dI

s Marquet i a Cal Coix, i

anant-hi travessant la pla9a entrant per cal Ordin8'I'i Solà, hi menava

un eaninet vorej at d'herba :f'reeca Q.ue s'acabava al peu de l'oliverar
que 1
'ada".

9cola;1 canviar de mestre i rl
,r;o.

poblaci.ó escolar era toos B\riat rednidó i

pila de ve-

uan hi era tota

s'Mviell pogut cou:q:>tar Ulla vin't-i-einquena d'estudiant".
7~

t,.:re, el senyor JOaTl.llt,

'8 un mestro cl.àGsi e, amb gana, que
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a en 61 teC1ps que era

.ar.ren't••

cobrava poc i

a.

8

t.Toanet :feia al..

,ULl

o a Cal Cafets r C,
près de pagar

r~:r

veure l.m mestre

a arribar, eJ. senyor

quç del e

Cal Coix ql'l.-e tenien set. element

r-epà

..

ue n I hi. t.enien cin c~ Quan

. as,

ladisp~sa

a estudi, .

a "en1a, aes-

a l'HostE\l - e.1 89nyor Joanet era solter, i,

home cOOS,cient.,no va volguer mai compartir la SElva gana amb ning6-,
el mestre podia ana'!"

lm

pa.re-ll de dies al cafè i demanar "allò de

pre·n •
- l po.r~u-mlhi Ulla mica dI ants, avui. - deia.

Tothom, i el senyor Joanet millor que ningú, sabia que normalment al

cafè hi anava a t.'lirar, però quan venia la paga, que no acabava de venir mai, el senY0T" mestre prenia tot tro senyor cafè durant poqu1sa-ims
dies, passats els qllala el senY0T" Joanet tornava a la gana diaria,
t'er algun repàs a Cal Coix o a Cal Cafeter Compàs. Els dies de repàs
al Cafè se servia el cafè del s9tlyor

tit

stre a la taula de l'establi-

ment, amb els que el pagaven. Es clar, a l'hora de repartir bones no-

tes notes a l'escola, que se-'"n donaven poques, sell1pre n'hi haVia 81gurus pels
nois de Cal Coix i pe'" les noies rdel Cafeter
.
Era molt rar veure

Co~às.

"

8

classe la totalitat del cens escolar. D'altra

part. allà haguéssin estat els trehE\lls pe:rquè l'edifici d~stinat

8

es-

cO,la l.lavors - l'antic s'bavia tornat petit -, no donava per a tot

el cens. Molts alumnes s'havien de portar

cadira a estudi i molts dal-

"

x601es, ::rent-se càrrec de les poques possibiJ.it.at& de llaula en quant
al volw, pbssaven molts dies

pe8can~

al rec del Moli o provant frui-

a

ta dela frUterars 89artats. El que era lm ptm~l de l'assistència era

l' 9,studiant Hitjavila el qual d'ençà que va eomen~ar a anar a classe

no va fer festa. ni 1ma mala tarda.
Un dia eE' prodl1irqn coltes baixes a cop. Els set bordegassos de Cal

Coix suspenguéren les seves activitats estudiantils a causa del bateig

del darr,Qr rebr<'ll de la familia, 1 les cinc noies del Cafeter Compàs

·29

conseguiren, ploraut totes a cop, que quan ho t'eien se'1.s hi havia

de donar a1.1.ò que vo1.ien j a que .equ911es cinc. noies plorant no de1xA.,l.

ven sentir res més que els geus plora a mig poble, la di spensa pater-nal per assistir, almenys de lltmy, al. bateig del darrer Coix.
La majoria de la població escolar, a estudi, hi anava a oenjar~ Hi.

menjaven bé ells, a estudi. El.& hi semblava que allò que eXD~icava ei
stre els hi entrava millor s1 ho escol.taven menjant. Algtm ,eop el
senyor Joanet havJ.a cast,igat un alumne que menjava massa durant la
111,6 prenent-li el menjar.
, escola 8' hi ve a aprendre1p no a tlenjer-t
l passava uns 11lOIU9nts fora. de la
uissat al noi.

si,

pob~

~asse

amb el menjar que havia re-

sen.yor Joanet•••

Alguna vegada l'element desposseí t del menj ar, deia a 1.' arribar

casa:
- Avui el senyer Joanet m'ha pres el

renart

l qnsn esperava una reconvenció contra el
vitamines a

lm

cos en pla de desenvolupament

d':antemre que la mare deia:
- Pobre senyor Joanet •••

Això ho stmtíren molts escolara i, un

di,¿;¡,

la totalitat dels menja-

dors deixaren els seus berenars damt.mt l.a mini-taula del senyop· Joade lJe-renar actuà t'Ulmin EI1tment'

net. Aque·st, davant el primat'; paquet.

í l'entef'urà calaix endim. La segona aportació el desorientà una mi-

ca i, a l~ ter'cera. )tocà de peus a terra. A la cl~se es feu

lm

gran

silenci. Els nois es miraven 'els paquets de berenar que omplenaven la
mi~a.da tau~8

del mestre, i el po.sat d' sqUQst. El sanyor .Josnet es-

t:fJ.rué ur.s se~ons callant, ::.'1irant

lID13.

dotzena ds capal'ron s tot ull o.

Tenia el ptmter a tma. mà t amb l'altra

cap

rn;U

l:;'El..mlBntava

de leo ptmta perquè

pensament no eB sòrt.i.a de :fer-lo vervir. Las u11eres que ja

30

normaltnen t

Sé

li agllantavan de miracle degut. al poc suport que tro-

bàvan li cai.guéren al mateix moment que un parell de llàgrimes li

ralli

,v~n

Fills
p~rò

galte s avall.

li1EH18 .... ~-èligué

no us feu

~8i

t.:remo1óB de veu-, estudieu molt., ~l'eneu for9

mest,res com jo •••

:rou aquella col.le cció de

'h4;I1 snars

ext¡'a.ordlnario la Cl:tusa da que

el s'Jnyor- MJ'tjavila donguéB de tant en talJt algun pape r pe!' arl'8gJa r

al senyor Joanet

a~bQa Qu~l COSA ~~e'l

pogué veure més sovint. els dies

de í"este al cafè 1"ent Quelcom més que mrar.
.;

'~tre

els

q

de tant en tE\nt anaven a dir a crits la taula de mul-

+ip1ioO)- -aUml ea cmtavR la del einc: la classe

~tera

ret.runyia- hi.

havia a més a, més del c~ de Cal Coix i les noies del Cafeter, i de

l'estudiaYlt model

~Utjavila,

ela dos bessons del Mas Hal"qUfJt als quals

costà Déu i a..i uda i grans in~ts del ·senyor Joanet arribar a trobar
quI') vuit i set 'feien qu:inZ'3.
- .ulira Joel. rro comotis

Ib el cm. Compta amb

als di ta. Agafa vuit

dite, d'un costat i posa-n'hi set de' 1"altre, i veo comptaht. Quanta
fan?

- senyor Joanet, 9i només en tic deu, de dits •••

- Posa-n'hi Vtdt t.u, i aga.fan set del teu gernrà, que per alguna cosa
óu be sscns,!

Tarabé es podi.en veure algunR vegada a classe, els dos nois del

~[oli,

1'Andreu ien MS:r"celinet. L'And--..eu era un ti:radoràs de mandró i

l'hora dt?les podI'
ca

COBa

enorme

El

des, um mena de capi tè-genera1. Del petit la (mi

Que se li sabia fora del corrent era que tenia una faeilit.at
beure'.~

de tant en tant. 'el tinter eourma l de la classe que

el senyo.r Joanet preparava amb aigua i :fuxina.

el

Ven i

ois del Mas Bonia, Mam,Jelet.. i Esteve, de cap

un rell

:forts, Jlp.rvu\il::l,

'ada a

tm codony

ben

DOCa.

a~anl

dé' dents que quan clavaven una moss&-

cosa en quedava.

E~

del. UC'.B A1gu

,

'n M1-
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quelet, alt, prim, que mei parava de créixer. Semblava a1"egit. Un
dia que l'estudiant Brauli posà mitja dotzena de tatxes dessota el
seient del senyor Joanet 1 c1:iuest sé 'n aenti més que del compte perquè no tenia polpa al. lloc que nomarlmen t se n'hi té ,sort! en defensa de l'''ait'' del senyor Joanet , ¿el noi de les Algues llen9à en
plena cars de Brauli la primera cosa que li vingué a la mà: una bola del m6n

q~ ja.

no hi eTa tota i que d'enpà de llR.vors encara 'hi

era menys. Quan el senyor Joanet d.anava passa-temps geogrt&:ic's amb
l'ajut de la mutiladRt0la, es veia obligat a dir:
- l supos~em que en aquest costat de la bola hi ha Europa, a l'altre

costat què hi

hauri~

d'haver si la bol:;! hi fos tota?

Ja amb el món enter hi havia molts dubtes, i mo¡ts més ,n'hi havien
d'haver tal com quedà la bola després de l'agressió a l'estudiant
Brauli ja que únicament havien restat visi.bles els dos Pols, l'Africa
de~

SUd, part de la Indis i algum 8 ,iJ.lesde l'Oceania, que n'hi ha

tantes.

Tamb6 solien anar a c1a'sse les, noies de l'Ordinari Solà, la Uercè,
la gran, i la SR.1vadoret.a la pe~ita que deia la "erreu, tDaJ.'amant, però
que' era maca com

lm

pom de nora. Eren de les darreres arribades i ja

s'havien de portar cadira. A casa l'Ordinari eren més aviat mal-fiats
i les cadires tornaven a casa dues vegades al dia.
La gertlSl8 de Mitjavila, la Clara, la C1arijta, com li deia tothom,

era fina i delicada com son germà, amb tms ulls més grossos que del
compt~

que quan quelcom l' espantava
s'emblava que li havien de fugi r
.

de lloc. Semblava poca cosa però era tot un caràcter i tenia, quan
convenia, el tic de la fanilia Mitjavila, el tic de que quan es posaven

tma

cosa al cap ••• un dia que l'estudiant Brauli entaforà bossa

endins de la noi a tma familia de granotes vives, n'estigueren ·ben
punt de t'ug1:r-li de lloc els 'ulls dè la noia

r¡Tit~avila.

a

Són gennà

intervingué a la seva manera a fons, però l'estudiant Brauli no en tin-
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guit ni per comen9sr, l'aplansonà, se'n rigué 1 el deixà calces-a.valJ.
davant la coneur:rència que sort.:ta de ,classe.
- Ul dia o ai tr,s me la' pagaràs1 - deia el pobre MitjaV11a somicant

i tornant-se 113 s calces al lloc ha bl tual.

Mariagna era la t'illa del batlle que ntpet!a sovint quan les coses

o li anaven massa bé:
Arq ho diré al pa.re I
llevat de l'alunn9 Brauli, a qui no feia por res, tothom s'hi mira-

i

va a contredir a la filla del batJ.le. Fins el senyor Joanet a

~'hora

de repartir not.es s'hi mirava ma mica quan h! havia la filla del
batlle pel mig. Més aviat tirava alt de por que ho digués al pare
si li donava tma nota baixa.
L'altlJlD9 Brauli era del Mas Porta. Vivia amb 'la madrastra Amèlia

que n'havia tingut un
La

~hBv1a mort

c~

a lligar i més i tot. amb el petit BrauJ.1.

quan Brauli era molt menut i el pare, després

de prover s1 s,g'n so:rtia treballant l'horta, cuinant 1 puj ant e;c.petit, veié que allò era massa per un bome sol i t'eu cridar que

li

:fe'ia t'alta dona. la senyora _ _ Amèlia era de vila i perdé l"home
quan aquest tornava de Cuba. Amb le8 presses per a de8embarca1", ja
que el' pobre marit de la senyora Amèlia venIa marej at de no dir, bai-

xà del vapor més aviat que del compte
senyora

Arnèli~ i

i no es trobà mai més. l la

el pare de Brauli arribaren a un acord. Primer l'ho-

me la volgué a prova, i al V8tn'"e que servia per la casa, que cuidava"
el D,et1t i que encara li sobrava temps per

El

portar una part d'horta,

tirà el matrimoni endavant. tba de les clàusules, però, que sebastià,
"I.U

.,.r.

'lI....

I

)

·.¡,f"T

(

,. . . l,"

pare de Brauli/volia. :fer posar a l'acta matromonia! era condicionar·
e~

casori a que Amèlia seguis, de casada ¡tinguent les mateixes bones,

notes que obtingué durant el periode de prova, Se li digué que la gent
-;.'

,:-

fe~ .. ··

8

casava o no es casavà, i que allò que volia era nou. Que un altre
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dia pot&er a1 que els matrimonis serien condicionats, però que mentrestant s'havia d'actuar segons Je J.lei. Nò ho volia acabar d'entendre allò el para de Brauli.
- Si 's

lm

contracte, perquè no s'hi podèn posar les clàusules que

s'acordin? I si després em falla, què1 En canvi, si ho de1:xem contractat, si ella em falla, el matrimoni no val i jo em tomo a casar•••
- Mira sebastià - li respongué el senyor Jutge que pujava de Vila

quan hi havia acontaixemett. S en bé o en mal. que precisaven la seva

presència a Mas1Ulleda-. Casa't tranquil. N'o puc fer constar en acta
el q\le tu vols, per~ ho has dit al meu davant i, s,i passen coses, que
millor que no passin, sempre podràs dir que ho has dit davant de
jutge. Casem1

- Casem, sen;yor jutge!

.

. .·. ~·f . -. \

Hi hal"rué eP.sori amb noi vist - de casoris amb nois no vistos del tot

a vila se 'n feien ja molts-, i tothom content,. Tant Sebastià com Amèlia deien que casar-se per segona vegada era tUla gran cosa. ja que no
s'havia da patir per segons quins comen9aments que devegades són de
mo:Lt més mal passa!' que la gent no es. pen sa.
moni, aquell. Ara, el noi ••• eJ. noi era

lm

~~a lm

gran segon matri-

autèntic mal-carrac. Cami-

"
nava al reves
de 'com li deia Ame-dia que fes i mai, mai li repet.l.6 el

mot que ella volia que digués:
Digne' s pare, reiet!
- Hare.

.

I Amèlia aguantava i provava i tornava a provar ••• Ella no el volia

perdre aquell segon matrimoni per repatà que t'os aquell vailet.
-Digue' s còlom, maco!

Pardal!
I aixf ~ada vegada. Amèlia tocà fons, un dia, i feu part del seu

amoinament a sebastià. AQuest, que de sp 198 del temps de prova 1 del
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que portava de casat par segona veg8ia deia que Amèlia era una joia
i que no sabia pas què s'bavia perdut el seu primsr marit ne~ant,ge

vinguent. de Cuba, votà cent per cent a favo'!'" dè la seva segona muller.

- r,'"ira, Amèlia, no t'hi cap-fi,'quis. Que camini cap on vulgui 1 que
parli com li plagui, el noi. Ja tindrà temps de :fer les coses bé. Si
vols un ronsel'l 11 dius tu al revés 18 s coses que vols que :faci •••
ronost

Se'n sortiren a

Seba9tià" E~ Iloi pes·sava

uns dies qlE semblava que s'hi podia comptar, i d'altnt8 fatals. Quan
es portava bé a casa i no donava motius de queixa, és que n'havia t'ete
mpre amb l'ai

de grossêS a fora. l vice-versa.
al cor.
- Aquest noi, aquest noi. '• • I
ira, Amèlia, jo

"~uan

era com ell feia les mateixes coses i, ara,

ja veus•••
- Si amb la prioera dona et portav

com amb mi, n'havia d'estar molt

de tu, sebastià!

que deia 'que era elm1110r marit que havia tingut..
Ja ho podiah b:tn bé dir, jat perquè jo, no m'està bé de dir-t'ho a
tu/però tamb6 dic la mateixa cosa!
L'alumne Bnluli no hi Bl'lava pas massa sovint a classe. De tant en
tant s'hi acostava, treia e'l
- N'o s,'bi

c~.

~8p

per la :finestra i se'n tornava dient:
.
.
No s'bi cepl No vull. que per entrar-hi jo n'hagi de

sortir cap •••

si,

algun cop tamb6 hi entrava. l el dia que el senyor Joanet ence-

tava una

lli~é

d'història glosant :fets de generala, guerrillers

o

cJaills, l '"alumne Brauli passava mitja hora sense respirar. Aquell
dia el mestre contava coses del General Pr1'l!1.
- l diu que era de Reus, senyor Joanet?
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- sl,

de Reus.

- Que n'és pais, "Reus, de generals1
COlO

ell no n'ha sortit cap més. l ja veieu,tan bon general que era,

tantes coses que va :fer que :fins un temps que no hi havia rei en va
anar a cercar

tm

a :fora, i el van matar •••

1111

- no se sap. Aquí quan es mata

una

ga~l1naire

to taeguit se sap que

va 'sser. Ara, quan es mata algú de dalt, no se sap per què però no
se sap.
Ni vostè,

nyor Joanet, que és mestre?

- Ui Jo.
Ain, si vostè no ho eap, que ho sap tot, no ho sabrà mai ningú•••
- Alumne Algues, treu-te els dits

de~

nas!

Fou precisament el dia del la teig del àarrer descendent de Cal Coix

ue l'alumne Brauli havia decidit anar a classe. Es trobaren davant
la porta amb l'alumne Uitjavila. ~1 senyor Joanet obri.

- Tothom ée a bateig, es veu. Tu - diu dix':f.g1nt-se a 1.fitj&vUa- ja
,ns cada dia i no et vindrà d'tros 111,.S. l 'tu -:fa a Brauli- oom que
:fas tantes :festes ja no et vindrà d'tma. Anem tots a veure el bateill!
se'n sortla a cap edat d'estudi. La :feina nlanava, i els pares que

eren partidaris de la :feina tenien e1 seu argument, rtL,egeix, sUma i
resta. Ja n 'bi h'a prou. De què serveix per aj udar a venir

lm

vedell

al món, saber' dividir quebrats'? Als pobles de muntanya eJs mestres

haur1ert d,'6àser pagesos i ensenyar a la mainaia la quantitat de ga-

llinee Que pot fer anar un pollastre sense que en patissin e1les n1
<.I

ell;qu1n temps és mUlor pels emp~t8; per a portar vaques a bou o
per a posar anguiles a les cisternes••• Aque·sts són els mestres

que

necessitarien. l mestres forts, que pogu6ssin si ccmvingués domar una

eugua, podar 81"bres o segar".
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L'escola, la que servia ara, era un antic estable del qual teia poc
se n'havia tret al vell cavall Galan, s'havia emblanquinat, s'havia

1n~

ventat ma m1n1-t8ul;a pel senyor Joanet i cada estudiant s'havia de
portar cadira. A les parets hi havia un retrat. del rei Alfons XII i
,..

dues estampes que

abalS

eren al "sa16" de l' AjtmtamEm t, una reproduia

el port de la ciutat, i l'altra el prit8r tren del pafs que portà gent
pagant de Barcelona a Matar6.
escola endins,

pe~

Més d'ma vegada eJ. cavaLl Galan entrà

la f'or9a del cos"tum, amb gran alegria dels xicots-

i xiscladissa de les noies. Si l'alumne Brauli es trobava a classe era

l'encarregat de tornar el cavall Galm a la nova qu81ra. l ja no

tOl'-

nava a classe.
L'escola, dones, existia com a taJ., però si e~ poble segui.a produint
int'ants nomes e's podria obrir l'estudi al carre r t'ent la clas8e al
defora, segona deia el senyor Joanet.. l no es podia pas exigir que el

pobre

nE st.re

pI' ensenyar els misteris deIA gerundi a hagués d'aportar,

a mes del Beu saber, escola. i tot. l això que l'a1U1ID1e Brauli, a la
seva tnm1era ja hi havia cor.rt,ribu1t a mudar d'escola un dia que quan
a~ noi U1tjavile ;~8tava a J..!i mei tat dels reis vioigoftS, i el senyor

Joanet deia:
- Ja n'-hi ha prou9, ho'wr:J •••

tirà

s1,

1m

Detard segons ell en apoi del comeJ1ari del mestre.

es :f-.,u quelcom per a tenir esoola noVa. El senyor Joanet t'eu

una pila d'in8tànci~s, a la Diputac16, al ministre, al rei •••
- l vo-I dir que les instàncies serveixen per alguna cosa? - se li di-

é.
- No. Pel"ò nosaltres les haurem :fetes.
,
,

!Bs signa tot el poble, aquelles instàncies, fins el Pastor Salvi qu

ai no havia tingut ten:;; à d'anar a estudi, i signà amb tme gran creu.

- Això - &ia-, val més Que la firma més ben :fetal
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El Pastor
ven

lm

~alv1

no sabia de lletra, és cert, però quan 11 presenta-

ramat dew sense equivocar-" de mig els caps de best.iar que l

hi havia, amb

lm

sol cop d' u1:1¡i. Es mirava un bos e i en deia el nom-

bre exacte d'arbres. Ni tm ma8 ni
br~

1m

menys. Quan algú es treia tm

de lloc, era el Pastor Sa1nel que tornava les coses millor·

a .l'estat que estaven

abal8

I

de l'acoideIt.. Agafà gran anomenada tor-

nmrt ossns &l seu lloc i a Masf'ul1eda hi puJ a1"8n ci:u1;,ad.aQI

dese~ga

nyats de molts metges. Ara, Salvi no actunva 's1 no hi havia a1gtJl8
recomanaci6 d'aJ.gúde1 poble. l segons qui era que s'anava a posar
ossos bé, al preguntar-li,

us dec, pastor?
Digueu que ns ha posat Nel Pastor de Masf'ulleda - responia.
'a, però, per dacnmt de tot, el millor passador de f'ronteres de

tot el rodal. Això ho cobrava, però era

1m

passador segur. Es podia

passar la t'ronters tranquil amb Salvi al ecs tat. Tenia e1 carn! oficial i li agrada espantar una mica la gent,

- Per aau! hi

e01911

passar

<!10

carrabiners ••• -deiaen veu baixa

i

misterioBa sabent que ela earrabin..i rs ')ran qui sap a on. Allò li

Valia una bona propina quan Q!"ribava a terres franeeses ademés de l'iai
ort pactat abans de la sortida. Desnrés tenia el can! part1aular
que n<>tMs el sabia 911 i que hi feia 'transitar unicament la gBnt de

eornprvw.Lt'J •

..

':11 de jové anà molts 8llya a veremes :J. har:ta fet bones amistats a

l'alt.re costat de la ratlla amb les quals, ja canandant de pastors,
hi havia fet intA!'cenvi de bestiar moltes vegades.

ls tenia tan ben ensenyats que en e1s passos
·~ar

cap

IlbÈJrf

~ls

de~icata

xais d' anada
no daixaven

I

per ganes que en tinguéssin. Aquelles ami stats li val..

guèren molt quan en lloc de xais passà persones·.

xais, de-.gad&s es deixava veure pela carreblne!"cH

Quan nomes passava
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- Quins, xais més grassoS, pastor I

- si,.

l'herba de la frontera se' la hi posa 1I101t bé. Perxò hi vaig

sovint.
El Pastor Salvi era solter.Algú que el coneixia deia que malgrat
no saber de ll.etre, era un hane molt intel.ligent••• l no és que no
hi bamJ6 s nens et ell amb el matrilDOlli, no. l quan algÚ li de ia,
- l d01?cs, Salvi, que no ens casem'?

altre any....-

l és que volia i dolia. Li :feia cop casar-se. Ell deia que les dones
la sabien molt llarga i que acostumat

a tractar amb bestiar que mai

el contradia en res, no veia massa clar que pogués conviure amb ma
dona que l i portés la contrària que és la cosa que el Pastor salvi
pensava de 1ee dones, i que ho endeVinava sense haver-ne tractaïa
cap de prop. "Aquesta m' agBadal tt , bavia pensat a]gtma vegada veient

ma done de bon mirar, i es trobava que hi que a n'ell l i agradava ja
'a.davs

Ei

un eltl"ea Ho anà veient. difiaU i s'hi anà pensant.

T.b

temos, els pas,tors ten91 0088S molt especials, no se sap per què volia trobar ma clona que es digués

Harm~ia.

N" aturà tmes quantes

no e~ es deia el nom que ell volla. l s'hi anà pensant. Trigà

1

el

Pestor a casar-se 1, no tot acaba bé a M8sfulleda, ho esguerrà. Quan
110 "lagté esguerrat declarà que haVia trigntmolt a casar-se però- que

encara haVia anat massa, cremat •••• Quan s" bDeren sabent COS88 algú t.ro-

bà que potser la dona del Pa&tor no
v1at~

81'"8

culpable del tot, perquè el

de noces el feu a Fran98 a pau 1 encare que l'hagués fet

pel

u carn! privat de la :fronte-ra, sembla que la núvia. en quedà molt poc
coC1D1agula d'aquell viatge. Tan poc en Va quedar de ca

veg-dda a Fran9B digué al. Pastor que l'esperés i Salv 1 va espsrar en va.
- l la dona, què? - se li deia.

- :.:a

tin c a Fran98 i hi vaig soVint•••
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S'hEll snat sabent més COlles d'aqt211 dissortat viatge de noces. Es
-.

feu a p1.uja batent., i quan 1.a núvia es quei]l.

- Ain,

P~OUf

plovent com

Va,

és segur que no trobarem els carrabinere!

l era veritat que hi alava sovint el pobre Salvi, a Fran,a, el-l i
els xaia. l passava dies 1 dies esperant ••• l això bo -:reu anys 1 anyu,

1 encara ho fa

aL-O •••

ra el Pastor SalVI! .ia s'ba acostumat del tot. a viure voltat de va-

ques, :xais, cavalls i muJ.8s, i do
com si :f' ossin tot.s

- Ara ja ho

s~a,

i tot enmig d'ell s i hi enraona

parent~.

Tacada - se li podia sentir

l no et vull tornar a avisar! Es la 3&gon8 V

si no et penjo l'

s1 se

,rd c
i

dies. Hi
hi Poo}"

!da qne no em d1us pe

quelle. A la tercera rebràs. l de deb6. Els teu

veJ.ells et. se~ran
i

dir a la vaca major-.

nse port.ar esquella, però els al tIeS no,

, et juro que rebràs•••• l estigue' 8 quieta que
ho fas també rebl"às. l t'ort ••• Ara farem uns bons

1 amb è1 menj sr

88C

la llet

'·S

més espessa i

,r mtÍs aimE. ••• Bé, no 't'aturis, ara. Pots

es~()ltar igual

caainant. •••
Tot sem...ix igual. A Ma)rulieda no hi havia metge., i no perquè llOen
'Volguéssin B-1nó perquè no hi havia malalts- Què hi hS.lria :ret un me~
a

}~asf'n1lsda?

segur que si hagués estat tm

metg~

delicat, amb coll

i punys planxats, hag\É8 aeabat posant-s'hi ell è\e .lalt. Què se n'ha:..
i

gués t'et, lJavor;r, d'tm metge malalt?

Altres coses no ~l.en e~s mas-

:f'ulledenc 8, però de salut rai r Quan algÚ anava de part, l'avia de Cal

Coix tenia tanta pràctica a ajudar a venir cr1aturas al m6n que eap
partera s'bagues dei.xat tocar per

ni~ú

mes ••

tm cop a l ' any es feia servir l' e.-lésis si no hi ha vi

una no v - tat abans. Era per la Festa Uajor. Portaven un capellà amb tartana, uns
m6s1cs amb dos Viatges 00 l'Ordinari Solà f i els forasters que hi pu-
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javen com podien. La campana passava, hores

t.ocan~ f'~n s

vailet. s'hava fet un tip de fer-la voltar. Cada

que

eoncurT'en~

el darrer
a +'p1"1<:1

era obsequ1at. Amb un pa 1 tm l'ma de ginest.a, i &'Cabl t. l'acte t.eoi a
~mn

lloc la rifa d'un

tortell

qt1&

I

.

s'emportava sempra la f"snl:tJ,a Mit,-

jav1la que era la que c011!prava més ntim ros .'...
l fou en aquella Festa l~ajor que Masf'ul1eda sent:! parlar d'els cc10ns.
iu que haurem d9 votar.

wui ho diu?
-

La !lent que ha viI'.fJUt de:t'ora.

- V.Jtar•••votar ••• l a qui?
- ..ro· ho nbef'l, però haurem de votar a18 que no voti el senyor MiDja-

vila, com

s~e

que s'han fet eleccions.

- Jo seria. partidari de parlar amb el senyor

Joanet~ ••

- Doncs parlem-hi.
r.'!12

deixà passar la Festa M8j or parquè un 8 cosa

.,...n les eleccion s'

oue hi intervenia molta Rent., 1.1 l'altra

&ra

la F~sta M.ajo'r·

que era cosa d'elJs. l pssstla 18 Festa comen4aren les con9l1tea amb el

nvor Joanet per a veure què en deia el mestre. d'aquelles eleccions
que -els de

M~:fulleda

creien que ereneosa do la capital on segons

Us eemm'e acabaven apQjant. ~es cont.ribucionD.
VostA qtJè, h1- diu, senyor Joanet? Jo tre-baJ.lo de sol a sol, dormo

t hores, V1sc~ (le les meves suors i no envejo -res de n1ngtÍ. Que em.
ixin eollir fil blet en pSlJ, f$r-ne pa, i que els :fills em pugin amb
salut 1 S2'8Des êle treballar. A qui tinc de votar?
1r1 , Rarnon , cap dels doa que es pre-senten van contra el que vosti

vol. Però lla de votar

li

l'un o a l'altre.

senyor Joane't, és per això que he vingut, perquè vostè m'ilustri.

..

.

ura, JO•• '.
- Tothom

\

\

qt8 vostè no cí'bra. quan he de cobrar i que cobra poc. QUin

4J.

dels dos candidat s l i pot arreglar això, pe !'Què nasal tres volem

lm

tre que estigui content ....

Ai,

.o nl Els governs, 'tots el

averns, almenys els que hi ban

hagut ft ns ara, estan seg'UJ'8 que els

vi..-.

strets DOO

dels aires

del cel. 'lm provant si aixè 'is veritat retras8ànt les Pali[l8'S e

vegada malh l potser acabsl"an per no pagar-nos:! i potser si que hi
Ò~

viure dels aires del cel!

- Però vostÀ a Qui votarà?! Aquí tots som de

titjavi1a i els qu

¡teix bra9

llevat

,11. l els de Can Mit

ntbsJ.J.en per

javi).a ja ho ban dit a qui s'havia de votar. Ells diuen que tmdels
olts diners i q

,ndidat's

coses i que 'Si tenim

lm

ls aue t.n

'n ela que f

govem ric" lea coses es faran. l que l'àL-

l.re de candidat no en té" de diners)i les e

n

ho diu qua les

farà.
•

\

- Jo oficiall'OOD t n

..

puc

r pe't'qu

gur que quan vo

t~

'n

..
q,

ooDaeJ..li a la gent.. l &1 meu drama, Ramon, és que jo ja els 'tinc

COli1p

1 senyor Mitjavi

ta els vots del pob10. 1 sé

qu~

recis8IIlSlt per-

ea quedarà tant.s

al

tants i jo,

jo seri el que 'haurà de decidir. Si voto per l'home de Mit.jav11a a
Cal Coix

olts a

diral que

hi faig molts repa

la je i ja

s~s qu

la paga triga, que trtg a

q

Cal

Cou

.p:nt, i, si. vo-

to per l'altre s'ha acabat. de fer pape1'9 pel s1tnyor Mitjav11a. O s1-

gui, Ramon,

.

Ql.8

nar vostè a mi.

enlloc de donar-li jo el consall. m$ l'hauria de do-

~i

tinc. de vo t~......

P.Atones més tard era el se~yor Uitjavila 'el Visitant del mest:re.
yor J 08lle t.

- "9ona tarda,
"

- Bona tards senyor Ifitjav:f.la ••• segui , segui, faci'r!1 el favor ••• .No,
c'

a n'aquesta no, és coim••• A n'aquesta tampoc....
- Ho veu, ho

'{TEm

cJ.ar a qui ha d'aconsellar a li:\ gent que voti? S'ha
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de fer- \Dnova escola" amb essa pel mestre., anb taules honestes i
amb bancs per a :Ja mainada, 1 llibres, llibres nous que els qu~ ra
servir vostè són els mateixos que serViren pels pares dels que ara

veneJ1,f8 estudi ••• I els altres, els altres vull dir els que no són el
"- diuen els altres,? Tenm tUla dona que la seva
meua, que sap que

pJeO-

C110aC!ó é. Ja p:ent que hi ha a les presons, no per a treuft-la sinó
pe1'què passen molt t~P8 a8nse unir dones

prop. Què 11 semb1 a1

8

El. Que haur:1 en de 1'e,r 68 no ficar-ni de gent," a les p r880n 8 que 81-

xi no trobarien a faltar la dona.

MasfuUeda serà un poble com els

ltre,8 si 'lnumya el nost.nt candida't. M'ho ha promès, si guanya,
i

nt 1 'ha de votar.

guanyar

clarlLp",

QUal

,

fa que no ha cobrat,

vostè?
[ ••• 1

-- Ho veu, ho veu?

cobra? Jo

~j6 s~

E

'n

que poti enseny

DIt

oue no:rma1mfmt sóc un de més

8

st re

Uasf'ull

q~

no

• Ara, quan

qui ha d'aconsellar

hi han eleccioDs sóc de Can H1tjavila. Ja sap

Que vot.i la gent. A vostit li'n t'aran cas. Si ho die jo, segur que votaran per l'a1t:Al.
-

yor H1tjav11a. Passi-ho bé.

~'te80B,

donar emsel1s ,el pobre senyor Joanet anà de ca-

l enl10e d'
El

~tesos?

en cafjA u

d-emana~

e. oui havia de votar ell!

Els comptes que ha-

via fet. no li fallaren. lli. havia ela mateixos vots pro-Mitjavila qu
contra-Hitjavi1a. El sel'Y'ol' Joanet. no dormí en tota ma setmana. Tan
,viat pensava amb l'escola nova, amb casa per a ell, amb taules i
bancs

Pe r

viu-viu :[,

estrenar, com en el eeglli r cob rant
~ncara

.1ust, justet..

8

llarg pl a9 í'ent ¡a

EJ.l no podia anar contra ma gent

que coneins do tants anys, contra fi'ls pares dels seus estimats deixebles'! però tant coneixia a la ~nt de M:ttjavUa-s! com a la de' !-fi1ij avila-no ••• El senyor

JO'Bn t!t

u~11B BètmRna.,

s'adorm! més de qua-

tre vegades a classe. L'alumne Brau1i que coincidia a anar a estu-
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di en dies extraordinaris quan a.rribà a casa seva va dir:
- Avui hem fet classe de dormir.
li

l vingué sl di urEngg de, 1e s e1e ccfon a. La tot ali tat del cens @r
a la 'PlE~a davant l'ajuntament, mudat, amb la candidatura a la mà

rant que el col.legi s'obris per a la

votae~ó. iU

cens er

duit, com se sap, i s'enllest! aviat. Faltava un vot, el del senyor
Joanet. E's feren daR pet1t's bàndols, l'm presidit pel senyor Mitj e:vila en fila india a la dreta del col.leg!. L'aJ.tre, amb el Coix al
davant, a l'esqu9:r"rA. Caàa bàndol tenia el mateix nombre de bmñ oJ.ers.
\

....

Es dé1xà

ml

passadi9 al mig per on devia passar el ·senyor Joanet.

Aquest s,'havia sentit m6s de Masf'u11eda

qUé mai i

ja tenia !'esol el

problema del vot que li havia costat una setmana de no dormir. gU
ja hi estava costlJ.!Jat. al dejuni i posat cia

a :fer-ne t·ant li feia de-

junar nenjant com dormint. -.mtrà al col.legi acompanyat dels ap;taudlYl1Emts del poble.

rus

de la d.reta aplaudien

e~

vo't que els havia

:fer quedar b6, i la mateixa cosa feien els de l'esquerra. l el .senyor
·tre quedà bé amb dretes i esquerres i, sobmtot. amb la seva consciència. Diposità m1t..1 a candidatura de cada cmldidat a la urna i se'n

tomà afb el cap alt com si

~:tngués

de fer un acte da traseendental

importànc ia. A la sortida, el poble el tornà a ap18udir. I, cosa curiosa,

<¡tl8ll

&1 poble conegu6 la dec:!ssió del senyor Joanet digu~ que-

no podia baver fe r altre cosa que la que feu.

A !:as:fulleda eren aix!.

a te1'da SOl'tint d'estudi, tmS nois f'orast.ars provocaren els de
asfulleda. IIi hamlÓ empentes prioe:-, insults després, bufes més tard
i la cosa e:cabà amb tota tma sényora pedT'egac'ta. Les noies, esvero.d
i tremoloses contamplaver la batalla amb el xiscle a ptmt. Els fo-

rasters tiraven del darre1"8 uns mlmts de Der1MR. Els de Maafullada es
batien &1 darr&1"8. les soq

ban"oou6S de 11 o llverar. El t!ran

de~

44

Mol! que era un mandronail"'e de pl imera divisió impedia que ee.p ene1

mic deixés el refum.' de les pedres. Els més pe.tits. i els que amb
rocs a 'la mà no hi feien massa bon paper, f'eieD de serveis auxiliars
:tnli ciom. Tam'óe ho havia enèleVin at

i no deixaven els tiradorA

d'anar

estudi. aquella 'tarda l'estudiant B're'.u.i.

8

sfu1leda.

- Sortiu, covards! - deien els d
Però així Que al1lÚ sortia
gava

mandró

l' 8r'i6R'atall,

Brauli lluitava a pit.

cui'ta-corrents. L'al

a refugial"-

1 Mol! l'ob1i-

deseobe 'l"*'t.

o t'hi acostis tant, Brau1.i! - se l i dimJ6.
Ql1!

no

nsaven qtm

té-s1Qu!

l,'hi e

&1"8

cap

les posi-

Fou el noi yi tjavila que lluiteva com e

b<Jl8 -era

butxaqU9S de voleiants i amb tm roc a oad

cions

ene~:igu~s.

ell!. l ompleDf.Ilt-se les

el prestigi da-l pobLe el qu

:V8'H~a

tava en joc-, qui li donà

darrer

avis:
s tis tant, Brauli!

- No t'hi

llavors

que ningú no hi cOT"q:rtavR s' ~sdevln:Jt2. La nena Mit-

qu&];

ui Brau1:!. :feia una por de no dir, xfselà:

javila,

.. E:ndavant, BrauJ.i!
Brauli del perill re~ un pro-.

:J1 noi lfitjavf.1a intentant sp
jecti1
i salta

Ei
8

tma caMa

Ql:te

l J obli ..

deixar el

ra una olivera rebé l'assistAncia

peu- clot. Re:fwdat dar

de 1 a con roY"Ñnc1a femenina., l

- Enc1aVSlt,

de batalla entnt ais

u llavors Que Clara Mitjav11a rapet!:

'aulll!

la

ve~itat,

tot

sos, es va veure. Allò animà. 8 l'ai

de tlasf'ulleda, l1itj aviles inelo-

a Brauli, tant, que ni un lleó

que haguéa anat al daVa1t de l'eiè-rcit enemic hauria privat la seVa

ort1da en direcció a

l'8dve~s8T.'i.

l'ardidesa del noi qu
1 seguire-n

. deixa!'

E1s demés combatents al veure

-ria. fet m'

• sbarats da1 col.leg1,

• Els

, al veure le
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.ptitute bè 1.liquEt s dels tr.asf'ulleèsn-cs abandonaren elca:lp corrin-t
t.ot córrer enmaitats pelJ.1 dispers "ràpida-del de

pr~mera

linj.a 1

seguits per les mandronades del gran del HoU que arribaven qui
on. l fou quan ja la victòria es eantava que

turà uns

se~ons i

11en~à

tUl

dels ~1t1us s'a-

un projecti.l contra el que 'tenia

mè.S

a prop.

Era Brauli t que reM· l'impaete en ple :front~ Feu unes passes tinti-

nejlIlt 1 encara

tÜ!g'I..lé

temps d'engegar un voleiant oue :feu blsnc en

la cJ.ate11 de l'enemic. l BraulI caigué en 'r·odó.
- Ai, 8Etl"lyor ••• ai, 3enyor ••• I - geuegava la Dena Mitjavila mirantl'he:z~o1

a tel"ra amb lm er.orme 'forat al :frcnt del que en sortia sang

n &bul1ilor.

~s

:fan una rodona volT..ant el ferit. Tothom mirava

ulls espantats. C1llrs Hi tjav:i.ln de primeT S'agenollà vora Brauli.
Li prengué el cap i se'l posà et la :f.'\lda. Restà,: una estona mirant-

aG'l. I, en ~\q'.s11 moment, al dina elal din$ de la seva ànima infantil
hi sent! auelcom que no poèH,ft 9xolicar qt2 li deia

claris81mam~nt

sense quo ella aabés el per què que aquell petit ferit havia entrat

ànima endins i que no

8@,'n

mouria mai. mes.

- Brauli .••-li digu6 8[4> 1" alè- • Brauli •• '•
.>un ~rmà. e qui la batalla no li deixà

mé9 que

lm

bony a la cama

amb una nica de SW-~ oferí el ~ador a la floia oue l'aplicà. a ~a
ferida de B:"auli.

!J''i 9~

de les

dU'!t9

t'aniles

8-8

barrejà per primera

vegada.
- lIDeu a

e~:!""cal· a.1~tia

al T'ec,

de"~essa!

La meravellosa aigua de Mssru11eda i

la dolcesa de l'inrermera

feren el miracle. El ferit obri els ulls i la primeTs cosa que d1gu6
'fou:

- Han f'url t totIS ?
La segona -rou, al veure qui el cll:id9.va,

- Però •••- i no pogtté pa:ñsal' d'aqn{ ..
L'a1lDüD9 Brau1i, no obstant la seva

inconstant assistènci a a clas-

f

~
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V'es constants antremaliaél1lres, era enganyador i

ile

coses bones. Donava sovint la mà a 1

:bien ttolt

li

lla de Gal Coix

quan pujava a. l' ho't't a ve l r e corn anaven 1 es maduixes, i el dia qu
'-1 cadell del

~ol:!

caigué

¡~l

rac, Breuli s-e'n

sis dies al tirar-se a l'aigua

T

a .lea

l

del

CaM

u

8al~ador

rel7!analt. la Clm a tot. remenar.
renal" a

~a

taula del senyor

:'!Slla t3rda histò"'ica !!n la història de l'e8001a. r tam

rret p

co1l1 lm 11

fou ell qui

cm

de

ple hivem evitant la negad.

Tacbó fou ell el orimer dEi deixar el
,Toanet

un refredat

és, cada dia una hora o l'aJ.tra s'anava a

cadell. III gos
't'

f'9U

ut donant

l bosc i que el cu1-

com si fos fill d'ell. F~n 1'"1, e~l era com els altres sinó que no

anava tant a estudi. Si en lloe d' obliR.nr-m'h1 a anar a estudi m'ho
rohibfsain, 9a deia, segur çue nc me'n podrien
Qual to

en ell

ferida i dêixà anar. aquell
d~un

d'estudi.

gona que Clara Mitjavila li rentava

lls

els M1tjaVile fossin

tre;.JI"~

,

"'PS o.'••

al tre

rr

pensà ràpidament qu

bra~,

~a

ncara qUJ

eren de UastUl1eda 1 ho e-st.a-

va demoatJ"ant Clara fen'tl!011 d'inf'eT>tnera.

~ambé

tinmé temps, abans

da call" d~ nou en 1'ab11'lJ de neit!"or que el cop de roc l'havia l1en-

pt.:ftSf, son de-

~Gs1'ulleda,

ibà a
cadc)r al front
se~tir semn~

ca.A3

Ql.16

però són de molt amunt, de massa amunt•••

amb el vestit ple da

,SanR.

i ell amb aquell mo-

deixà tma f'latre de sabó perfumat que el noi

V6

mês.

La mare f¡'itjavi1a quan sent! el relat de la noia, anà corrent

Brauli

¿\

veure què feia el noi i per si necessitàven quelcoua.

ue.n hi. va fJmtrar .i" hi trobà el Fantor Salvi que Actuav gEl pare Brauli s'arribà a cssa els !Yitjnvi~a
la nena per haver

&

àonar les gràcies a

fet 18 prft::1erR cura al seu fill.

- Ara el Past.or ja li ha :fet

PORar

una f'1üle de llimoner•••

.., ...
l ni a casa els Mitjavila ni al :Mas Pnrta ni a cap mé$ casa del
poble escridassaren els e ctors de la pedregada. Els noi s havien estat provocats i tots, qui més qu! menys, havien contribldt a la victòria final. A Masfulleda eren així.
L'alumne Brauli el recordà sempre més aquell combat, no peleop
de r'o'6 al front, lloc on rebén els .cops de roc els valents, sinó
pels moments que en seguiren qtEn Clara Mitjav1la li tenia el cap
agafat i 1.i·· rentava la ferida amb la suavitat d'tma ploma. l aquell
perfum que es desprenia de tota ella I Mai l'havia vista de tan a prop
com llavors, llevat d'à]glm encon'tre passavolant quan anant o vinguent de classe li bavia estirat més d'tma vegada la lJargli trena
que llavors era el millor element dacoratiu de la noia. "Redena, i
que maca eral"., pensava Brauli. UI quina cara d'esverada feia veient
la sang de la ferida••• " Quin

gr'e.t

11 sabia ara d'haver-li estirat

tantes vegades la trena, i d'haver-se rigut de són germà Tomàs perquè ~ portava ulleres i· saJ:>atas que el feien relliscar sovint quan
s'aptmtsva a le8

corré~s:èèS de

la mainada pel 'bQl c del voltant de

l'esco1a ••• I mentres passava hores al llit, amb el cE:¡> encara trassudament embenat per' les mans del Pastor Salvi, ~nsava i més pensava amb les activi tats privades que ell havia portat. a

c~

quan els

altres e '!'"en a estudi, o a esttñi mate ix. L'amagada de la corda de
la campana lm dia abans de la Festa Hajor que no as

pog~

tritlle-

jar a 1 'hora de costum, i quan tothom do:nnia Brauli tornà la corda
al seu lloc 1 executà tm tritlleig memo:cab1e; quan va canviar l'avirsn del Mas Bonic amb la d'I galliner del Mas

~{arquet;

del joc de

granotes que tirava sO.vint per la finestra col.leg1 endins; dels
claus que póeà al seient del pobre senyor Joanet ••• de quan perquè
>

veiés'. teulats de ~o¡S" ja que· sempre estava

8

l'entrada arraulit,

lligà el get de'1s nitjavila, precisament dels M1tjavila, a la cua
d'tm gran estel que s'emportà el g'8t teulats amunt. •• de .quan amb
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En mig de les coses pos.itives àel poble 1 del qual el poble n'estav<L

plenanent orgullós, hi havien les oques de Masf'ul1eda. Eren tales

0-

ques que quan passaven pel poble no paraven de mrrotejar i que només etiBnia el vailet qlJ!l
:feien J.e t.oilet.te i hi

18.8

portava al rec del Mol! on elles s'.hi

di~ven

empaitant. tot.

~ò

que nedava o no

pel rec. Les oques de Mas:fulleda coneixien tot. el poble com si fos
de la familia. S'aparten quan al travessar la

pla~a

veuen venir la

vella de Cal Coix que camina ma1ament, pobreta. Es casà amb el Tomeu
ue era coix de deb6 i ella sense :t'er-s'hi a més acabà coixej sot com
e~

seu marit.

- .c;sn arenim molt - deia sovint el vell Coix- amb la data. i/liNu si ens
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venim que $lla ja va tan coixa com jol •.
Un dia que el gos de l'Ordinari sQlà anava a eu:pa1tar l'Andr9uet

del Moli que li 'tirà pedree "\tota tUla tarda, lea oques voltaren el
vai~et

amb 18 8 ales 9ste ses i el portaren fins a casa sense pe:nne-

tr& que el gos s'hi acostés. El ges de l'01"dinan s'hagué de eont.en-

tar bordant de lltmy. B01'dà contra el vailet i molt més eontra 1.
oques que es f'ieaven on no lel deIIBnaven~ A més, ell, al vailet" el,
~er

volia

córrer i prou. Al l1ibr'9 d'or' particular

~e&

oques de Mas-

fulleda hi tétllen tJl'18 gran p1.ana. ~l vailet que les menava, empai-

tant papallones saltà malament 1 'Caigué al réc del lIol!, i J.es oques

aren al poble cl'idant

~8verades

segui 1 encara es fou a 'ténps

i no pararen fins que la gent ]e s

a triture el vailet del rec. La gent

els p01"tava afecte a n'aquelles oques i quan sé n'havia de suprimir

alguna, que frIs 08 Hasf\11Jeda deien que les oques en aquest món no
hi eren pas ím1cament per a treure va iJsts dels recs." el poble pas-

ava

lm

n¡:¡l mO'C:IPnt, sobretot la mainada que les coneixia

caaaSClm& 11 havia posat

tm

totes i a

Ei

nom.

Festejar era una mica d:lf'fci1, al poble. almneys durant

e~s

pri-

mers cursos del f'esteig. Quan ja es t'estejava amb 'Carnet, amb eonsentimert

9,

vaja, no hi havia problemes. El poble j.a ho sabia que el jo-

vent havia de festejar i com que la jovenalla era poca aviat se . sabia
,

quan un festeig era ot'ieial. IAta ma'!'es, com semp:ro-e..,Lt'eien

qUal

tenien

vot i veu, solien de primer sermonejar les noies:
- M1r~' hi bé - le S' hi deien-.
S1 é8 que sí, doncs si. Ara, si hi ha
.
dub't.A!8 val més de1xar-hd. córrer ara que hi sou a temps. Ja m'entens,
oi, noia?

- No, mare-.
- Doncs procura que quan m'entenguis Ja no signi massa tard.
ren els preparatius del 'festeig que portaven complicacl. ODS. Com

, :1 el faste!...

.
no ha pas
nats, com hi ha v~ l 1
5

.&.0 •
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d"

eSsqr dife~ent hi
"'
ha festejadors
oncel.listes o ten

ors nats, que a cap edat Ja
no tenien atl1:r'ador pe r à dir cosee 'temre:s a les noia 8 i, si podi a
,
,
sser qt1! no hi haguessin miraDa per tal de que les tendreses foss1n

correspostes. Fou el cas d'Angel i de Marta abans de converti1'-se i
p~l

temps que n'hi bayia, en pares d'En Miquelet èle les

1ügu~8.

Feia

\.ms dies que 1e noia, que segons la mare era una mocosa, arribava a
casa més tard que de costum.

Passav~n

les oques quan la mare de la

a'rla de les AJgues deia al seu mar1 t:
- l aquella mocosa deu estar entretinguda amb aquell burdegassot de
l' ~gel p.n algun lloe. l segur qU& són a la por'ta1.ada de Can Uarquet
que t~en del camp tard, com si ho viés •• I, mira, si. d'aquí. a cinc
.

. '

minuts no éa a casa els aniré a· trobar i j a em sentiran tots dos,

tant ella com ell f On

aquest parell si encara haurien d'anar

a estudi!

- No tant, no tant, dona••• Que no vulguis que festegin d'acord, però
tampoc s6n criatures.
- 'ft!s igual. ITo tenen edat ni ell per a matar e l temps amb mosses ni
ella per a perdre'l amb xicototdf
Encare. no havia acabat aquell discurs curt però picat, la mare de
Marta, que les oques, anb

lm

liu-l1ue1g que aquell dia no entengué

ni el vailet que les coniuia, donaren mitja volta i anaren co.rrents
a la portalada de Can "arquet a avisar els dos petits festejadors
que s'acoeu\v8

~l

perill. "'Hagueren de cridar i giravoltar

mo~tes

gades davant la parella que no veien ni sBntien res. U1a de les

ve-

0-

ques tingué d'estirar la roba de la noia mentres les altres anaven
donant la veu d'alanna a tot pu1m6. La noia, o entengué les oques
o tingué un pressentiment, pe rquè:
La mare! - va dir.

Fug1rf1 en

per cada costat de portalada. les oques reprengueren la
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la :formació i

onxant-

08-ament tornaren a casa. Poc

abal8

d'entrar al poble, peloorriolet del rec que passava just a la paret
que menava a Les Algues

Ve~ren

venir la mare de Marta. El corrio1

era tan estret que una. dona i una oca no hi passaven. l les oques, per

s1 la noia no havia anat prou lll!ug9ra passant per

tm altre

can i , es

plantaren en mig del cor:r101 p1cotéj mt per mig 1 'he""ba de lea vores i d'al.là no els pogué traUré la mestre·ssa de Les Algues fins. que
1e8 senyores oq1Jl!s estigueren convenJudes que la noia devia fer estona
ue havia tornat. al

Mas.

Això anb la ~t. de Mas:t'ulleda. Ara, quan arribava algun. foraster

quan lee -oqueS. passaven per la pla98 anant o Vinguent del b6ny, els

treballs eren del foraster ja que les palmípedes organitzaven un atac
general amb reba:tament di ales i cridant com des9'Sperades.

E~s

forss-

te,.s que ja coneixien lea actue.e1ons de les oques de 'Masful1eda hi
anaVen sempre armats de bastó i bo 1 ai~ més d'tm cop haguéren d'esperar que les oques fossin tancades o posposar la Visita al poble.
Forasters al. pob1s. VtI1 mudats. A les oques els hi és igual i els
detecten molt abans d'entrar. l es planten al mig la pla9a formant linia, i d'allà no els pot treU're ningú. Es en va què el vailet faci
ana'" la canya xiulant als qmtre punts. !.Bs oques no es mouen de palplantades escridassant com mai. Fou la vella de Cal Coix, a
tenien

lm ~an

l~

qual

resoecte qui obtingué, anb la promesa de deixar-les

suar si convenia/que les oques es decidísin, això sl, de mala gana, a

..

deixar-se tancar.
- l jo us prometo que si aquesta gent ha vingut per mal, us obriré el

tancat••••
Els forasters van a l' bjtmtament. Tancat.
- On és el batlle,.-preguJlten.

- Al camP, treballant - &1s diu el Pastor SalVi que Vf! de refrigerar
vaques.
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l és lluny?
,.. No. Tirin avall. Trobaran un hort arri> un pou. Vostès avall1 Fins

.ua vegin un roure a mà esquerra. Vostès, avaJJ..1 Trobaran una sèquia,
~a.

salten, és de molt. bon salt.ar. Despr6s t.robaran
c~

yor Jutge. La passen. Al

Ja vinya del 88-

d'avall de la vinya veuran un a barraca

ib un 'Pou, un saf'are1gi una paJT8. Avall barraca. Ven€ll després els

ea!IlD8 d'userda cUtl Uae ,Bonic que encera no :surt. El t.robaran a l'esquerra dels camps d'userda darrera uns x1pr&rs,. dot 28. Avall el Mas.
Darrera el Has hi

k~

dos puigs,. voltin el més alt passant per un co-

rriol que hi fan de port.a dos suros de quinze anys i, a t.renta passes
el corriol en t.é d08 de mé4 petit.s, agafin el

de mà dret.a

i ..•

- Però ••• ?
- No tenen pèrdua! l si no m'han entès prou bé, entrin al Mas Bonic,
que algú hi deurà. haver 1, si no hi tnben ningú eridin "Cintet. J11
fins que aquest vingJl que no pot. é-8ser lluny 1 li preguIt. in pel camp
d'En Penet. Fornells que
~ls

'8

el que fa de 1::etlle.

:forasters es perderen tres vea:.:des

ja abms de tro1Br el Mas

Bonic i quatN ab8:ns de t.robar el camp del bi tJ.l'e. A la fi ells 1 ba1i
11& es reuniren a l ' Ajuntament.

-Senyor batlle, vostè per q1.it n'es, de batlle?
- Ah,. perquè me'n van :fe'J-.

- Qui?
- Qui? La gent" qui volien que me'n fes!. Aquí mm m ! erei. tota.
Quan jo no estic disponible, en fa qualSevol de batlle.
..

i

..

'ero ••• 8 veure, a veure. Vostès tenen contacte amb la g91t de fora, amb les autoritats de fora volem dir. Paguen cClltribuci6?
- Veu, això sl. De tant en tant anem a pagar a vila. Alguns vegada

no hsn pagat del t.ot sabfl1? Demanen molts qoart.os a vila 1 no sabem
on

'V8Jl

a parar els diners de les con'tribuciO!S. Aqtd. no hi arriba

mai rea.
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- Miri, n08altr88, per a ent.endre'ns aviat, som els de les instànciese
,,'

En van t'er moltea.

- Oh, mai n'haviem fetes i 8J. senyor Joanet va dir, ara hi som. l

per a t'er pràctiques a l'escola eD va fer t'er una a cada noi.

- Bé, bé, això és especial, però,

li!

veu~ ••• Teneo

metge, 81, n01

- Don:08 no. l'lo s'està mal. malalt a Masf'ulleda. Què volen que en firaim de

m1Jt~e"

sense. malalll •

- Bé el posaren a le8 instàncies, com una de les coses que no tenien.
- Es clar Que no en temim. Pot~r a les ~nstàncies hi vam posar que

no tenim més c«?ses de

]e s

que no tenim per a veure si en s en dCllaven

alguna, la que t'os •••Mirin que met ens hm donat !'es! sabm què és
1"881 Don es mai

ens

hal

donat res.

- CJeguim. Llum •••
La que veU«1és la que tenim. La del 801, que de dies

-

6s una bona

l1t1D, però a la nit •••
- Camins ••• camins no cal que en parlell. Ja els hem vist.', millor dit,

.ja l'hem vist •••

- Escoles •••

- sl,

veuen, escola sí que en tenim. l mestre i tot, el senyor Jo&-

net.
-

l els nO'1s hi van '1

Veu1'8ll hi van i no hi van. Quan fa mal. tenps, j a n'hi bl prou que
hi pate,ix[ el senyor Joanet, a l'escola. Despr6s, els nois en sur'n aviat., vul1r dir que pleguen aviat d'anar-hi. Fan m6s feina al

csmo que a l ' e13eolQ.
- La podem veure

l'escola '1

- Podem. S8g89ixint-me.
e-e.

- Això 68 l'escola?!

- No en 't&nim d'altra. Ja ho dè1

al

instàncies. l aquell és e
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mestre, .que tampoc en tenim d'altre. Es ur:: mestre que en aanVD
cobrar, vu1l dir que cobra quan cobra. No crec que hi hagi enlloc

més

tUl

mestre tan aèc

ja oom

lm

COtl

êl nostre..

Ha dejunat tant que ara

PQ'rda1. Si vol, pot passar tres dies

gens. ti:! temps els hi va passar sense

j~

men-

sense menj er gaire, o

vole~ho.... Entre

tots de tant

en tant li felll t'er un repa8set, sabfl') •••• Ara~ snb gana i dejw:um't o
!

no ha ensenyat de llegir ala .gent de Masf'ulleda.....

- :'mcare. es

Val que~

I al fer les i n atandes,
'
curtssenyol" batllQ., ...

La vella de· Cal Coix veu sortir de lA pla98 els forasters amb el

batlle al davant.
- Pepet.! - crida-. Deixo anar les oques?!
- Pas encara ..

Ha passat t~s. UasfUlleda és ifr.18l. qu., sempre. La vida és la ma-

teua, fins que un dia
després d'haver-lis

tUl

equip de paletes, amb el penda de les oques

asse~;urat. la

vella de Cal Coix que

al poble, -es disposen a co'lIJltn9ar escoles

t'eina que. anaven

~uden

Ei

quedarIen

nOV6o.

- I.s~ ins't.ànc1es! Les instànc1e sl - repet.ia la gent
~a

&8

emprendre els paletes. l

qUaJ Va

d'en~à de

saber

llSITors

88-

amb m98 a1'ecte al senyor ,Joanet. El caf'eter Compàs, més d'una

vegt:da,

- Avui paga la

C8b<loe

va dir el mestre a l'born de pSmlr •
•

- ~ que en varem fer mol tes. l el mèrit és dels nois ••• - deia,modest,

1 senyor Joanet. Modest 1 en~i8ti t perquè ell ja sabia que les es-

coles noves no serien per

8

ell. L'Ordinari Solà li haVia puJ at teia

poc una carta amb la jubilació•••

s 8s'co1e

''''cabaren. Els d,

f
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aven a veure léS obres, se'n arribaren a sentir

o altri

Ulla

mica

autora.
~

AVUi hem posat 1e El fine st res I

_ l)&mà posarem la teulada 1
-- Avui .cotnen9"&rsn a pintlrJ
L'Ordinari ja ha puj at els mobleA I
:~t.re
·028

els mirons i els pslete,8 s'acabaren les escoles. Eren de ra-

vistos, d'un vermell encès, que dest.acaven dele colors grisos

de lea eas&a de la pla9a, llevat de la del senyor Mitjavl1a que era

pintada de casa de senyors. D' en~
pa:;-ets t'oranes de 18s oases a tot

de llevors tothom emblanqui les
emb1aDp1r~

i Ua:fUl1eda t'eia gnig ,

de deb6. Quan n'era t.emps ~ els geranis encesos dels t.estos de-ls bal-

cons, quan el sol dom va a les parets emblanquides, lluien de be de
bo.

Lea escoles eren dues, 1ma pels nois i l'alt,..a per les noies. l
tot nou, tot sense estrellar, taules, cadires, bancs, la tarima del
mentre, mapes, pissarres, llibres ••• l ma mestres nous, joves, rio-

lers, espor'tiUé •••

..

- Ara 81 qm el que no vaig/ a estlñ1! -deien
:8

~'1s

mafulledencs.

el dia de la inauRUrac16 i el poble en pes eé troba davalt les

co1es que eagons deien

~ls

del poble feien cara de tenir pressa a

veure' 8 pJ.enea de petita estudiants. El senyor Joan.Ett ho mira tot
de l1UI:\V, du del seu baluart on hi ha passat t mts disgu stos i tanta gana ensenyant nois i floie.

8

llegir. Ell j a no passarà da gana

treball.ent peT" l'E.stat, en passarà s-.,nse treballar-hi, però Ja seva
famosa col.leeció d'instàncies. feu possible que el poble tingués es-

coles nove s •
.quell dia. és dia de jutge 1 tot. Hi han també alguns d'aquells fo'rasters de mesos enllà.. Lea oques, aqueJ.I dia, es tingueren literalment de lligar per a 'teni r ia :festa en pau••••
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Tot està a punt. Tot està a punt, sí, però i els noi

,
on son,

s

nois?, diu la gent.
Ara!

E:f'eetiva:nent, venen èJs noi s amb els vestits de les feste8 i per . '. r
parelles. La d&l davant porta

ml

gran ram dit nors. El peti ~ eSQuadro

d'estudiants passa de llarg les esooles i la gent.ada. Gran deso-rientaei6.

- en v t:I1? Què :t'an, ara ?
lba seixantena d'ulla segueixen la marxa de la IDenuda1..la pensant

que hi devia haver algun grerl mal-entès. Tothom 1."a cara d' esverat.
Els dos mestres nous,

l la p8tlta colla,

riuen •••
S8llSfl

tombar un sol cop el cap endarrera

planten davant. el vell edifici de la ja •••aco1a on el senyor Joa-

net es pen. que veu Visions.
- C3enyor Joan8t, Avui ls clasge 18. t'arem aouí - diu al mestre el
portador del rem. l li besa la mà. La. hi 'tesaren tot.e. Aquell dia
per ésser el darrer no hi mancà cap aJ.umne. A mida que li besaven
la mà ell posà l'altra, durant uns segons, damtmt aquells vint-i-

eine caparrons de les seve-e penes. L'est.udiant Brauli, al tempa que
etonejava la mà del vell mestre li feu entrega del seu tsós t1ra'omes.
Al. cap d'una estona tothom, vailêts i grans, s'apilotaven a la

vella escola amb lea autoritats Vingudes de tora i 81,s me stres nous
,-

al davant. El senyor Joanet. ea treu ràpidament, vint, trenta, qua-

ranta anys de sobre, i oomen,a a 9XDlicar amb ma mà a la t.aula 1

.s

l'aJ.tnt al ptmter, que ja era un mini-punter - llavis servit. mol1;-.·

com si

tractés de seguir 18 lli,ó del dia abans, els retds per a

t'er le8 gallines més ponedores, com s'han
s'ha de fer quan

~a

a.

matar els

àn*

1 q~

vaca pere la llet o tma euga porta el poltr

l

at•••
- A.ixò és 'lm mestre J cridà algÚ

l "Visca .1 senyor ,Joanet. I", brl1elejà la gent.

Quan ja tot estava quiet de nou, cap al "tard,el c

vell com el senyor Joanet., ea ficà, a.ra

lm

l Galan tan

pas ara l'altre, al seu

anti c e èt8b1".
A Uss:f'l' ll!

la

~nt

i els cavallEJ er.en

xi! ..

A Vila feien el marcat els diumenges, 1 aquests dies la Pla,a i

ls carrers qne hi menaven es veien plens de parade li di

,ta meno.·

.oltes paradès venien dels pobles dels voltants que es quedaven aen-

e res i si volien comprar havien d'anar a vila. PerllÒ a ne rcat
.
'hi veia Itent amb mala cara. Era l.a gent de '60"!'8 que no podia comrar a caS8SEtva per :ralta de parades. A mercat hi havi.a de tot.
De

:truita a 011, ganivets, gossos, pans de pessic, caro, peix, cor-

bates, llibres, t'lors, cal9otets, samar.retes i demés· roba de vestir o de despullar. Era di:rici l comprar a gust al' hora punta ja
que el mercat feia ple sempre. l era tro mercat que encara s'hi rega-

tejsva, que són els mns. A mercat, a més dels venedora, elements
ssencials

4n

w't mercat qua s'estimi, hi hav:.fa compradors i

mira-

do'f"s. Els miradmos (fren 1'e1i;05 ana\. a pla,a, sJ. revés de les don es
de casa que sempre en 80r'tien pen,sat que podien bave!" canprat mes

bé.La t'eina dels miradors era això: mirar, 111raven eanprar :1

VIUI-

dre, les cames de les pageses quan s'ajupien per a recollir quelcom
d~èsqU8na al

de la

públic, s'assabentaven dels ¡reus., de la pr<K:edèneia ..

m.rcade~ia.... Eren

gent que t1tnia el mercat als dits. Ho eabien

tot del méí-cat. La tmica

98 es veia

COS8

que no feien era comprar, però la pla-

plena quan ells hi eren.

Els productes del camp, de l'horta, i el bestiar de- MasfulJe da

t.enia farna a _ rcat, de èionar uns bonissims resuJ.tats tant en actea
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de servei - els boua del poble no tenien aturador fet moure rasc100s, arades i vaques-, com a la cassola - l'aviram assegurav¡
uns plat.i~l.otJ inigualables-

("l

com a J.a 'taula ja qte la fruit.a tenia

ls gust., deien els del poble, Que ha de t.enir, bo,

dol~

pl'Ò

sen-

se enfa1aRar, q l 1B era bonn 1 no embafava, vaja.

Aprofitant el mA,-.cot, les don.,s del poble hi mnTeaVen roba pels

tals de la mainada i, d9 CGnt en quaranta, americanes de vellut
pels graus. A Masf'ulleda eTen cm general poble de vestit únic i una
..... ricana passava de pares a fills.
-

~O\!l

la vol, senyora, l'ame-rieana? - pregunt,aven a la botiga, qu

' . . . sdevenia l'aeonteixement que aJ.gnna

don~

de roTaef'ulleda es deci-

dia a comprar la PJ'o~.
e dur' i, que duri I

- Color el ar, o t'os e?
ue duri, que duri!! N'o e~odem pas compror tan sovint d'

rica-

Ut G.

,quest vellut, s'hi Wstiran els seus nets t

l

s~hi

vestien, s'hi vestien •••

Per elles era una mena d'o:rogul1 dir- ensenyant. tm n4t. carregat. amb
una aner'1cana mé 8 aviat llarga:
- Veus? Aquesta anericana ja la portava el seu avit
No f'allava, la qUft hav1e oornprat, havia comprat b6. Tampo~ f'allava

que a Hasfblleda era rar,rarissim, que la ~ent transités americanada.

.
Bqn poes, del poble, bavien passat d' ana~

8

vila a mercat. De vila

'n avall no se'n sabIa res per baver-hi estat.sf, més enllà hi havien les ciutats, gent mudada, el tren, la mar, palaus ••• Que hi fossin••• ! La familia Hi tjavile era ls. Úftiea que havia estat a Tarr.o..... "

,. ,

, , ,I

na on tenien propietats,

Ei

la capital, on hi t'eien vida de ric du-

rant tma setmana, i e1·a gent. que ea cartejava amb 'm oncle eanon
que vivia a Sevilla 1 els hi portAva els comptes d'uns boscos d'lIx-

1

59 \

tramadura. Això els donà durant un temps un gran prestigi Gue ,perillà qtml el C1ntet del Mas Bonie passà la mar per qu!!stió de lleves
i '9st1gu~ quatre anys 8 Cuba. Quan en tornà l'anà a rebm tot el po-

ble 1 encera

a~i

el Noi Bonic conta epissod:iJ de la cl:mptlDya a les

noves generacions, i no hi ha conv:ilatà que desconegui el
de la

rduda

n1n.

ecrets

gú de fora de Masfulleda les conta d' 81-

l si

tra manera les coses de Cuba. de com fa anys que les ve contant el
Noi Bonic, es converteix autotlàtieam&nt en enemic del poble. l au
no s'hi acosti ne)" a res a

~asfulleda.

i, si hi han les oques a la
del N()1 Bonic

li dóna ni el bon dia,

Uo

98. ho passa mo3lt malamant. "El presti-

manté en :rorma encara. t:s la consulta final en

algun 8 easoa:
- Tu q~' faries, Cintet. ••• ?
l és Que quan el 1foi Bonic comen98va a parla,.. de CUl;)h era impara-

ble i n'hi havia per a pT8parar-

•

o hi havi a ningtl que el pogués

contradir i l'home :reia totes les basea.
- •.• i

si no baguéssin estats el

que feren trampa anb el

"Mainé" J perquè el "MameU el vani volar els americans
això ja ho podeu dir a tot arl"BU. I, veieu,

918

matei~os,

i

insurrectes, tenien

raó. Eren a casa seva i volien Cuba per a ells. A:roa, allà nosaltre
hi anàvem manats i el nostre deure era fer el què se 'n s manava: mat,ar insurrecte 8. No us penseu, hi va l'laver algÚ que 9S va passar amb

lIs. Ja ho podeu b(l'} dir. l que se la va passar molt óe

.

perqu~

hi

ha'via unqs mulates J. Ells es batien (19 totes les man&ras, a canp

0--·

bert però, sobretot a la manigua que no sabies mai d'on et sortirien.
Ah, la manigual A més a més dels insurrectes hi havia tota mena d

mesquita qu" devien 'aser ensenya:ts l'els

1~urr9ctes

perquè a n'ells

no els feien res i a nosaltres les f'ebres ens feien m's baixes ~ue
les bales. Una gt;erra eont.ra els homes, mirfl, te la :fan fer i la
as, ara tma guel"!"8 contra mosquits en la qunl no hi valen baione-
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..'

tes ni bales, és ma ma1D guerra. Contra els mosquits i contra la

-

.,"\

gaBé.

,

na.:;Ieu de pensar que ens donaven unes galet.es, tant sl hsviem fet
:rugir insurrectes com no) que les havies da tenir en remull dies

i

dies per a no poder-les menjar. A m's de gana es nece8si t6ven

lmes

dents que ara ja no en COlTen contra aquelles galetes! P&r'ò a

la

rra, com pertot t'has d'espavltlar. no es tracta d'agafar ingenis
'Únicament, s'hi ha de menjar a la guerra i si no te'l donen te l'has
de preId:r-e. llavora has d' aetuar de nita per estàncie s, i bohios i
per raó que

ti~uin

els insurrectes si trobes bestiar l'has de pren-

dre i del:xar-lis la ra6. l això quatre anys, quatre anys seguits.
~an

passavem molts dies en

tulS

posició, els insurrectes, de nits,

sJa.costaven a tocar. Ens repetien que, ells .ren a easa seva i que no-

saltl'8 s

n~;

:i que ells

que de la manigua no en fariem res encara que l' agaf'è ssim
eTan

però que ells

1naurr~ctes

!3r8D

pe:rquè nosaltres ho deiem que ho eren,

homes com nosaltres i que la seva gent els deia p~

triotes i no insurrectes.

~lS

deiem que 1"ess1m venir al davant. els

la feien fer la guerra, com hi anaven els seus caJ5dills•••

:EUa sent1em, però no els vèiem, i ens van arribar a ter anie s d" aquelles veus sansa sortir, parò, de la posició/ja que els 1nsurreetea hi veien de nits 1 nosaltres no, i el que sort.ia ja no tomava.
Tot

procfltdi!"~nt ~s

bo per ajudar e. guanyar una guerra, i els insu-

!'rectes, a més de l::atre'a com lleons quan ho veien clar

inten~aren

fer baixes -obj acte final
. de tota guerra-, portant mulates arran de

pcsieió.

UNo

us t'i-eu de les mulatee!t1, repetien els oficials. Sempre

hi ha !!en t. que no creu 1 hi hagué algunes baixes amb mulates pel mig

otes maneres eren de més bon passar que quan les baiDS les
:feien ela mo.squitsl
8

q

Hi hagué 1nsuYTeetes que en deixaren d'ésser,

passaren i .ne dl:'den on es feien lea concentracions i on eren els
".nàven. Aqu

pocs anys, ja que alguna vegada anant,..
e].el engolla i els treballs hwméss1n estat per
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li af'egi~los.

TamW n'hi havien que es passaren i . després. ea despas-

aar8n 1 anaren a dir quants erem a de'termi.nat lloc. I.J.avors és quan

/ de deb6
· , la famosa decJ.e.racio, de le8 altures nosrebiem
• Aim'porta
tres dient tot allò de la guerra total, res de presom ra

el bloqueig americà. Ja fei ~ tamps que el

passats••• Fins que rin

ianaui

1 p:msident Je:f'ferson en v,

l.fejaven Cuba. ,Ja l'any ei

parlar de quedar-se Cuba. l !>.1aI"t:l, un

o i GÓmez

jtmt amb

i rea de

acienals de l'Illa

heroi

, fou als

18 insurrectes sens

i to

Estats '(bita que fundà el part i t revolucicDari cubà. Els ianquis,
aoCIls, bloquejaren

I~ba.

Els bb1"eos nostres q,uan arribaven vora l'IlI

.ia hi arriabe.ven can9ats i no po dien romp

1 bloquAiP:. Només el

"líontserrat!! ho va t'er i allò exasperà d'allò méa ,els arJeric8l1S i
fou l'esca del pecat de tot i fou qLLn vir~é

, us eontr

1cans mateixos. l ai

volat pel

al drama del ''Uain ....u
b això

di-

s Bonic

q~

hi va

,ys a Cubal Ells van trobar la seva i env

'\7&n

declarar la guerra,

gu9U

que ho h a di t el Ci.Jrt.et de

tar quatre

ena van &ls:fer l'esquadra pm"què tenia ma canona que no tiraven

i

con els d'ells. A l'ai

ta.T} 11

vi

ens

V81

si en terra, t!mts e. tants, amb les

taixa intendènciA, com el

mes i amb la ma-

tAtx·

anat!

l Noi Bonic parlava de Cuba, ningú deia ni piu.

A Has:f'ul.J.e

Qualsevol s 'hi veia en cor
ar~

guanyar, però ja haur1

de focs i.. que

donav~

~b

un home que

havi~

Pres

CBS

d'un ciutadà qua ha'via passat

tat de la mar baten1i-se contra homes
barla vist ne1tres de prop i mulates d

qU6t

sn:!

s

l'Jo era per a DO

an~"

l'altre oos-

s, 'Ooaquits i

g~a,

qu

l'Op encara, i que ha-

via tiD[1'U't a tocar tot els S8nY:Jl'S bigotis del gane
A m6s a iò1.és de c:::onseller el Hoi Bonic era la pritdera
corQa:rca • Si

en cente-

detalls concrets amb noms, Dos Rius, Matan-

, Castell del MOTOro, Càrdenes, Pinar, CamagUei!

fer-ne

ra rt

ylerl

copeta de la

i errava un a perdiu era qua tirava ÚDicamen t per

Sl

es-
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p8l1ta ')"1a. QUa:! la

eriti cà tots el
"

rra del catorze, d1scutf totes les batalles,
'eneraJ..s, 1 acabà dieIt. :

- Si els ianquis no inventen pas algun !lMaine", ho vaiR' malamEl1t

ixòl
El món girà

grapat de planes, a1.gtme s de molt mal. girar, i el

Lm

temps anà :fent any.s, segon a segon, prescind1rl.t dels problemes humans. Ell pasfiVa igual sen

cas de si 9a tocavon sardanes o

es tiraven bembes, de si la gert.

f~tejava

el govem. El temps

o es mataven president

és la lÍnica cosa constant, que no l'atura res,

ni els ianquis, ni als de Masfulleda. Al l)oble, noves tongada es de
ma1nada

van els estudis

nOUSt

noves oques, que han heretat de l

v911es totes lea ae'\JIIJs ooses, sobo atot l'obligació d'anar contra els
:forasters, vigil.en les entrades i sortides 1 s" assabGl'lt.en, encara

que sembli estrany, dels quefers de la gent. Els antics deixebles

del. senyor Joanet ban estrenat les prim
ja festesI}

b

calc

llat'gues i alguns

noies de Mas:f'u11eda, que s6n assegumdes, i ho han

'lleertat. En l'f:isten a1gUl'ls que s'ho van penS'.mt, que també és enee:rtar-oho. En Pepet Fornells segueix

batlle pria:e!"; SalVi el Pastor,

passa nous xais a França; a Cal Cafeter Ca1pàs van

E¡t.r~ant

el cens

infantil do Cal Coix, "I tot no:tesll , va repetint la senyora Compàs ••
el

senyo~

J 0n1'\ t?t

s anys, però com eJ"Va l'aspeot.e de

bla que s'hagi aturat; l'Ord1nGr1 Solà

!pre, aem-

titg uent ela millors

matxos conegut.s pe!' a pujar i b&ixar del Comal Hajar. les instàncies
no t..i.~'!'en prou influència pel'" a df.lsf'er el ('.am! p'r:f.mft1u que feu

, l'ennità i que pujava el Comal pel dret. Al Mas Marquet hi ha hagut
altra

'UO\.JJCI. • • •

tovetat només hi ha la m6rx

del s no:fs Mit

javila. Ell, a la capital i, e'lla, p.-.r designi pete ro, a un eol.1egi

de

li'ran~.

Quan marxaren tot el pobl& els acomiadà da Cal Ordinari.

Clara e]"~ f'TJcara una ner.:e que feia \)OC JURava CO:'l'} tots sor'tint. de l'es

COla, a la pla 98 o sJ. j al'd:! da cas
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..~~ ~ -:.:r :,.,!. t
". 1:'

..t ... ~,

- Vols dir, Anten? - feia la seva rnulJe r.
- Vull dir, Antònia!

Clara se"n temé de la intenció de son pere. l a la seva
volgué deixar les coses

mn

ent ases .1, al marxar,

mEll8

ra va

-..
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...

da, va dir:

- Recorda't que.ns hem de easar, Brauli I
aD
,

riure tots. Tots llevat del senyor Mitjavila el
I

qual va pers er que aq1.2lla declaració portaria eua.' La noia j a no te
nia dotze anys 1 ell coneIxia als MItjavila i sabia que quan en sort:!a

lm

de tossut ••• Brauli només va venir vermell, 1 no rigué com ri-

gueren els al tres nois que anaven a acomiadar al' am1g~ rica.

- Por'ta'rn un francés, quan tornis, Clara I - digué un.
- . . A mi, \ma f'ranc&saI
- A mi, dues! r
L'u1tim aaeu de Clara fou per a Braü11.
- Recorda-t'en, Brauli I
~l

- Va,

pare Uitjavila ensalivà nerviosament,
VB,

marxem, que es fa tard! - va dir.

Clara MitjaVila marxà amb Brauli a dins. Això: parella i nom6a tenia cat.orze

anY8~

era inam4v:ilble. UI ja veurem qui me'l treurà!" es

deia soVin-t. ,I es disposà a la 11uita, a la gran lluita que elle pensà. ja al eap de poc d'ésser al col.leg:l. que anava, a canS19sr. Ja veuran a Frenia qui és

~a

l1itjavilal s'anava dient preparant-se. El

senyor l:'itjaV1la feu arribar \ma carta al. col.leg1 exig1tt., ja que
el

ool.le~,

deia,. era molt car, que a mé, d' ensenyar

t.res e08es, li tregúess1n aquell noi del cap

o,d'~n

~ancès

i al-

fos. I que no

la deIxêssin tornar fins que ell ho determinés. També era tm M1tj~
vila, e111
Uo, no hi pots anar

8

casa fine que el senyor MitjaV1.1a ho digui.

La noia resta mirant a terra. No fa cap comentari. Es la batalla

que comen9a. S'acosten noves festes. A la pregunta anterior rep la
matei:xa. 'resposta•••
- Uir:l., Mare Superior~ ••-- Han trobat ma carta de Clara a Br~ en
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p~"'què

la qual li di u que no la deixen anar a Mast'ulle da
Però que e118, per monges que hi hgf-n

visc per'qtè

li

no es veg1n.

8~C més de t.u que mai 1 només
"

tm

dia o altre ens tomarem a trobar i ning{':, ningú ens

podt-à privar d'ésser tm de l' altra ••• "
- Senyor, Senyor ••• però si és un a criatura r - fa la Mare Superiora.

Quan la monj a espia va éaser fora, .l.'j Mare Supel"io:ra la va llegir
dues vegade s aquella carta. El

ure era el deura, però, i la monj a

feu arribar la carta a malS del senyor HitJav;l.la-. ,La resposta és

conttmdent. nés rigurositat que mat. La noia

~ 'ha

de girar, costi

el què costi. Perxò són monges elles, i d'anomenada•••
El temps, fent cas ~is també, d'aquell petit drama, va pe.ssant,

passant, com és l..e seva t'eina. Clara J a va per a doneta. Es uca petita meravella, però um meravella trista. No es cans a de t'er cartes
a casa

anmt per anar al pob1e. no hi ha resposta. Moltes, les

monges no les envien per e no donar disgustos al pare i, sobretot
p'lrquè el pare no vegi que amb 1l! noi a no- hi ha gaires coses a t'er.
l un dia, la mare Salvadora a q ui la noia fa una pena de no dir, in-

"tenta una vegad

arre~lar

8

lea cosel,.

- Per què aquesta cara sempre, Clara?
- Quina

ra vol

fac! •••• A ca ':"8 no valen qu

qUft

vagi al poble perqtà

no hi f'estegi. •
-

~

no s'hi pot f'9stejar a Masf'ull-,da?

- A casa som els ímics rics del poble, i Brauli no n'és de ric •

.

-S'ha de creure al pare, Clara. Ell té ,experiènc1a i vol el teu bé.
-

To,

I\

el pare ei a sap quin és el

u ~. No el· vol. Vol el seu•••• Tinc

la millor mare del món que era pobra, pobra com 68 el meu Brauli, ho
,nt. Mare saJ.vmra, el meu Brauli, 1 el pare s'hi Va casar i j a era

ric. Per· què jo tinc d'éaser dif'eren'b del, pare? ••
-Jo ho he provat

t.m a

vegada més Mare Superiora. E:o penso que és

tUl
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cas perdut •••.
No, allò no podia anar, dèien les monges. Aque.8ta noia ens f'arà

que

dar malament el col.1eg1 i això no pot és-ser. Aquí se n'bEll tom~dea

moltes de nais.S com ella. 3s a dir, com ella.·••
- Deixa passar el temps, Clara. El temps ho arregla tot.
an més temps passa, més

tin e d'anar a veure' 1, no al

ga'l8S

pobl~,

no al pere, a Brauli, al ne u Brauli. Les noies de Masf'ulJe da. C<X:1encem
aviat a enamol"ar-nos i a.b'Jò al poble ho sap tothom, 1 jo a dot. anys
ja n"esteva

1 en aeguebro estant •••

- Clara, estimada Clara ••• '81 tempe

~t

ho arreglch ...

- !!iri, Mare Salvado~a, Ja n'hem parlat moJf:. es vegades d'alciò i per
disctr soa que se m'han t'et jo

80C

.allà mateix. si, si el t.emps ho

arMgla 'to't" ql1e veig que és la s.va fòrmula. també arreglarà -el disgust del pare a qui de tant en tant n'hi

COllv9

algun que t'eia molt

teums que no en ten ia cap.
!ss monR:es, de p,.iDltr, no insistien

vei6s que hi donaven
prematur, però al

Ull SS8.

.VéuI'8

!IB

saa per tal que la noia no

importància al 1'et deJ. seu enamorament

que el temps, el s.u gran aliat no movIa

l'estat d'em>erit J de cor i de pensament de Clara, anaren interv:Jnguent més

8

fans. Com si no haguéBsin t'et r8ll. Aqul!)lla noia e'ra com

el Canigou, com 81 Pas de Calais, con ]! Arc de Barà. inanovible, inconvencib~,

1né8'lviable .... La cosa no marxava, no. Inf'ormaren al se-

nyor Mitja,,-j.la que la noia no

p,..ogre8~ava,

que est.ava trista, que no

Cntia, que no menjava; que tenia les notes més baixes del col.legi,
que t.em:14Im per la st.tva -sal ut •••

.

te

-

1 senyor Mitjavila és qu~ de moment) si creu i menja i

bom 8 not.-ea" la deixaran anar tms dies a MesfulJ8da. A n'aquella

ea~a s'hi veia la mà de la senyora Ant.ònia. l fta 1'a el miracle. Al

cap, de pOC'. temps el repdt del co.l.legi 6s brillant, br111mtiasia.

QUan arribà a ),fss1'ulleda,

Br~

qUal

le vié restà amb la boca ober-
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...
v

, ,

ta tma llarga estona. Li hevia marxat ma
, "

DfBl8..fi.

tomava tota ma do-

neta emm1rallaòora, radiant ~ mBqu1ss:lla • Fou llavo-rs que ell s'anà
donant compte de l' abirn que hi havia entre e18 dCYs. Ell no era res i
ella ho e1"8 tot. I, per si fos poc, era la pubilla de Can

l la cosa que el turmentava era que la noia

8-8

~~itjavila!

comportava com abal8

de mrxar. Ell era el seu Brauli! l ho ers¡per('Clara. La noia, al. veu1"ft

l's,:t'ectAt que la aeva gtlntil humtmitat

Va

fer dammt Brauli s'ho

va, veure t.crt Jluanyat. Si ara no s'hi veu en cor •••pensà, ni mai. E1J.a

tsmb.6 va trobar

lm

Brauli distint, fet tot.

tm

homenet., espJ.endor6s, .

un jove èle Mas1\111eda, vaja,. tal com ella havia scmiat que el trobaria

tot el temps- que n'havia passat apartada.
Però com pot éSRer, pensava el xicot, que ella no v:sgi que la cos
no its possible, que no vegi la cosa que ara ell veia clar, l'a baP1"era

Mitjavila.

l d'altra part, a1x:l. com quan anaven a estudi ell li por-

tava un afecte d'infant i li plavia que ella li dgu6s el seu Braull,
i més tard, al ma~ar~, allò es refredà una mica, ara que la veia d

nou, ara que tenia al d8Vl:mt aquella engol081dora promesa de, dona. d'u
na manera f'uJ.minant se l i despertà a¡lò que Clara no havia deixat mai
de se\nir per ell.

Mare de D6u,

però si era là pubilla de Can Mitja-

vila que deien que no hi bavia ningú que se la mereixés ••• !
- Brauli, ja SÓC aqul per Ulla dies! - diu Clara abra9ant-seili.

Fou llavors que ell havia queèlat

8mb

la

bOCH

qbf:trta i en poca segon

:t'eu tma pila dé pensamen ts. Que eurtB :t'oren aquells dies!

lAs po-

ques vegade:e que e.s trobaxe,
foren trobades 'qua no eren d'aquest m6n •
.
.,..

Brauli, durant les matefxe.s, no pensa: ni un sol moment amb la barrera Mitjav1la. Ja hi serla a tttmpa. L'estat de la parella -l'amor
forces 1nconegud9-s-" s'encomanà al poble 1 al tempS' i a Mas:f'ulleda,

que era l'època de les tumon8lSea, hi feu UDh dies primaverals, m~
ravellost\S. l tothom somreia méa que del' compt.., .....

-,..o, no, la noia passarà un temps més a Fran,a. "flmcara em penso q

68·

n$ en
~s

so1""~irem.

ngea, amb allò de la salut 1-

Les Va enrèdar, a lS

d:igtW a Can Hit j avila •

Aquella Bègona

maMeS

.

sf .qu~ deixà al

po~ e B~auli

amb la

d1~8ort
.

més gran. L'hora de la veritat, era q l 19 la barrera JUtjavila havia fet
sentir la s'eva veu. No ho voJgu4 ni provar de deixar de pensar amb
e

,

~..

CD s~s

. ra" pera s'anava. J.ent carrea que en aquest mon hi hal
C1a
poden

ésse~. !m

canvi, la noia•••

cena picada a Can l>I1tjavila abans

TI:a veu q ne hi bag'.1' algun

ou

marxar perqtit la

.

l1tat.

1 r

col.leg.i. 1&8 mongo9 quan

per din s peooàv.

b

: ItJa la torn

nil'

stw'en. El sttnyor Uitj avi la 1nst.rut l
pa-~ntela

VfIlà,

on

amb el

m'

per a veu!'è si

at6va de fer
Pas

,

'temps

Val

ve,

:1 ca

ui la.

s

,

d'el~e.e.

I,

:SlIl;,BII"

ho pot ti rar tot a r
prometen~

cel~ava

&-

d' t.ma pr!

no have:r--1l1 d" intervenir en

quins pUDts

una noia de

pr1Illa important si

tt~

"UtU-a.

n-

pitjor.

categoria

19ret 1.·s recotnenbcions i la
8" 8àtJ.ma.rien

un somriure, però

s d íes anguniosos.

ren. tba Qntrod3 en joc
nerG,

ul!"

di

l"a3'"ribar al

rcà que no ereia q

poes anys poJ:ro&s :r.r ballar une
, n sor't1en.

que no

~quell

Clara Uitjavï.la. i el

oc

•

;en

mai treball el que havien de fer. El t'eièn e disgust i gà.1rebé sabent

que peroerien el partit.
.. De wta manera, elles proven, qui

8 5....'La

Mare Superiora té Clara a1 davent. La conversa té lloc a la sala-biblioteca on nOm&s s'hi veien casos delicats i on només tenia en1:,rad
Moneenyor quan n'h.i havia necessitat. U1 8ant Crist presideix la t.aula de ls Sup.el"1ora, 1 un ram de nors la per:t\nna. Costa oomenqat'. Alnya a la capitana de les monges. Clara j a ho sap el què té de di

abans de preguntar-li rea.
l'adverssar:1

té

la monja ja ho sap. l també

per endavant el partit p~s, la e

quan

s oiea,.. ferro
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f'Md.La pobra monja ho sap i ment.res estossega

Ueu~ramS1t.

per en-

trar en joc, pensa: l'Picarem t'erro f'rt1d, què hi farem!". Passa uns

instants m1rmt-se les f'lo

•

- SÓn bonique&, les flora .. 01?

- si.
¡re

m-'oo-

agradat ten17'-ne al jardl••• Ja ho' s~s, Clara, que les

flors 8n8 coneixen?

Que tenen f'ael1ltsts

que els pel'Q1et escoltar les

nostres eomrerses" i qtJ! saben l'hUl'!1Or que tenim, i que oeneixen el.
moment just que ena disposem

8

ana1"-les a reg8l"1

- si.
asfulleda?

- En teni n moltes de flora,

1.
l què hi teniu olts, a líasfulleda1
- Miri, Mare Suppiora, jo hi t.inc l'home qL~es'timo més que tot.
La Uare SupB:1-ora anava

8

donar gràcies

8

la noia perquè no s$bia

com comen9ar el judici. Es dominà, i obrint un ample somriure, va dir:

- Ai, filla meva, jo tamb' m'havia enamorat, de jove, millor dit,

criatu

de

•

- Però és qte jo ja no soc una criatura, l.!are. l

l'est.imo de quan

ho era hi anàvem a estudi p:l&ge"tè.
- Veus? Ra l'inconvenient de

feT 8D1lr

c1.8sse ••• S!, ja ho s6, l'haguéasis

nois i noies junts, a la.mate!

Vi~ igual ••• I mira, a casa

oc 110 volien. I jo deia" que ell o cap ••• I va ésser cap, i Ja

veus, visc, m'agraden les flors, ensJyo i pretenc corretgi r, rero ~
mar noies.
- No totes podem ésser mares superiores perqtè a calla no eRs volen
deixar f·estej sr.•• Despré s , jo no ho be dit mai, ell o cap. Jo sempre

he dit, ell, ell i ell. l éll seràl
- Clara, tilla, hem tingut casos com el teu, o semblants, o pitjors,
i

sempre e1& bemarreg1at.

ma

molt jove. De joves· ens fem castells

70 .
i ens pensem que el món s'ha d'en·tonsar si no podem ~er allò que volem.

- Jo sóc de Masf'u11Ada, tTare. Quantes n"heu tingut aqu1, de Masf'ulle,

da?
- Cap, veua. Amb això et done la raó. Quan la tens, la tens.
l a

l~sft1l1eda

&ns casem amb .els hom4s de Uast"ulleda.

- Però, i el pare, dona?
- El uar. no n'és de Has:t'uU.eda. La mare, s1. 0 és que no compta, la
mare?
- Ho veus, dona. Els de

Has~ul1eda

dius que us caseu amb els

d~

Mssf'u-·

l14da. la teva mare"', que n'era, ea va casar amb el teu pare que no n"e-

rC6.
- Al poble t'em com a Andorra. Si ma pubilla

8S

casa amb

lm

foraster, \

el foraster agafa amb el temps la conv11atan:ia de la pubilla. A més el·
meu pare cada dia diu "00 en vol ~aAer més d& ~;¡8sfulJe da. Es el ric del
oble, però cada dissabte 1:& el canari amb els que passen el dia treba11ant al can¡>.

- lfon Dieu, mais qu'est ee que e' est le canari?
- T.b joc de cartes en el qual el pare sempre ptn:';:¡.

Per pirmera vegada Cl8!'a somriu davant la monja. l la vella monja
al contemplar aquell somri Ur8

pelS

a, ella que d9 criatura diu que ha-

via. :festejat, que ben poques coses li podrà negar, ni el pare,

ni

l'at:ortunat qUè el tingui pl1..a ell. Però s'ha de seguir lluitant.

- Però Clara, filla, tu creus que podem dir al senyor Uitjavi1a que

no t' hem pogut convàm'er?
- No vstexi, Bare. !Ae n'encarregaré jo de di~11 que tota la culpa

its meva, qll~ vost.ès hal :fet tots els possi 'l:íl.es per

8.

- Ai, Senyor., que em penso que no hi ha rflS a fer ••• r
la Mare Suppiora retmeix les monges.

convèncer-me.
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- ma

-diu-, davant

ne sesbat,

- Jo,

s d1:tieil. Aquesta noia no afluixa.

tot-s 81& a

ert a.

ntre, totes n'hem de 'trobat"

- D

, ar,

01_

el'J.

- l si

Va .. va, a pensar. Vin

n'ta. El senyor l.í1tjavila no f

ar-

s que repetir q

i

sabem tro be.r d' 8r1nmJentl".

, enlloa de conri'

provés de convèn 081'
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1, dic jo - :fa la germana euin

- sl,

\me

serla la. s<>lnoió,

r la filla,

•

v

"091"0

cob ret! P er a eonvènoe r

la filla. l ei repassem la SantA Biblia, en troba
- A 18 Sarita Biblia

tamb' hi han f'et-s de ~'tnt que del no-res van

arribar al. can-d'

t. Hi dic ai

ques1i1ó de din

- :r

la Santa

'\

rqU9 penso que el e

a

•

Bibli~tt

parlSr.tt. de dine:rs, diu que els :rica 'tindran mol

dif1.cU passar Del forat d" t.ma a~u11A de cosir.

- Germanes, germate s! Que ja n'hi ha prou que, contra'el pare/hi vai la noia. TJs be retmit 'Der anm' a t'avor del 'aenyor Mitj avila p

c1samentI
- l si se 'li propt'séa
nès amb aine

tejador nou, de l seu bra9, que l' énl1u81"'-

lm

•••

- Gemana Claudette, això és de f'olle'tÓ. l avui Ja ni
f'olletD

'n vanen, d

•

- l Ri. no hi has:tué:s res a :fer, dA debó?
~

l s1 00 diguéssim a Monsenyor? Gairebé no ha :fallat maio R8co!"d1nt-

1

C88

de Madame

.

~Tosepb1ne

que

~n

:festejav a

lm

de pobre 'i Uongw-

nyor la :feu Npensar, a CÒpia d e sermons, tant t que es feu monja hi
ho va deixar- t.ot. al convent••
- No me'n parli, d'aquest

nem:..ts van dir que Mo:

<B

S que se 'n feu tma qllest.ió

politica. Els

yor el que volia eren 'els a USI'

per aixl:. va convèncer la noia. l no és solució que les noies
m()n~e8

perquè als pares 110 16

• Le

i qu

facin

fer
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~

~,

monges pP.:r' gmea da fe:r-se'n, i no per despit ni per a donar disgustoa als pares.
- lIare Superiora, que a casa no, en tingu6ren cap de disgust

qu~

em

veig fer monja •

- ,Germana salvadora, 's oue a casa seva eren deu gennans. l a més semb~a

-

que abans: de fer-se monja n'havia festejat molts.

La viàa de fora aqul no interessa, germana Rèmei. No sé per què ho

havia de retreure això, ara.
- Es que if' germana

Sa1~ dors

enCaT'8 en parla de-vegades dels seus

:f' este igs.

- No hem pas Vingut aqul per a parlar dels xicots que va tenir la

ge~a Salvadora,

ni dels que

t&.~ pogut

tenir totes••• Provarem amb

Monsenyo!".
~,

- Aquesta n01a té partit pres. No tA altre món que el de l'home del
qual la volen tenir separada. l si

v~

Monsenyor, ens poder:l eJCPo sar a

que la noia li digui, entrè altres eoses: "I vostè que

això del t'estej arl il

l

SI:p

de tot

què dirà, Monsenyor?

- Isi fessim novanas?

JAs fa.ríem de franc. Jo, qU9 sóv la que més he estat snb la noia no
i

hi veig soluci6.
- Alguna cosa hem de fer ••• De moment, mi1:xf.n, que no vingui Monsenyor.

- l que el Renyo!" hi faci més que nosaltres.

- l què li diem, al senyor Mitja'Zl la?
- Que el senyor ho vol així..
- Però el senyor Mit.javUa no l i vol.
-Davant. dé com ho vol èl Senyor; el senyor Mitj avila que es fumi.
Doncs que ea fumi.

EE) creuà nova corrèspol1dènci

noy Hitjavi16 era lnf'l$xible.
vos

..

,

mons, &i

amb el ool.legi i Masfulleda. El se\

comen ava sermnos -que prou en saben

dia ésser que tot un col.legi de
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..,

c~

r .

"

ara d,

, i

ram

1.40 po~Ués

·CI.lIWD,

de poble. De la seva. part,

dels d:1seursos i s'

Ins'

lt

s

ue e1&

:rò que no

h

perdre 61 t

, no eren

e.S

gada enlloc d'

col.1

noi

s

ce

,

f~Q&

U9'

ningú,

la darrera

li

1

e1en

q

'or .uit,.

s

'Veié el plet j a perdut d81 tot. Ell ei
rdut. el Dlet., però no

el teni

bi.e.

,

s •• Quan les monges

l senyor hi

j avila

a n11tjavil

eonven9ut a

n'ell i

car

ta·

feien a la noia. Hi tjavila leOntesta'
,

nVên

'nt-

miti,

t

<1,\18

con'tra una

'al

r Clara a Uasi\tl1sda, el s'enyor Mitjavila

•

,Vila. aqui tA les f'uQ.es de serveis de les

sa. Miri-les,

de

gia i

ve-

volla donar. l aau

p8~ns1col

T.RnT.R.VfI!1o\Ati~, prertds~ lli~ns

na l'e

les masos seguit.s,

tot., tot. r vol qU6 li

!-ji jo

10010-

ne no s'ha deixat res p

•

per a provar. B'han

gui-

d'honor en

ri-16'S, tots sÓ'

rit L1és r

mon~ s

a fer,

de piano -

r

a dir

1-, gimnàs •••

cosa?

die~ui

•

'hi trobén ...

,

Oh, és cJ.ar, vostè. Vostè no

1 problema que tinc jOe Es la

va

filla, san? J
-

~'ot,e9

de t

en son una mica

filles

noat~es

1&

aqu~,

a;

haver-ne tingut mai e

.. Es elar q1.19l'jlltj aY' un t'il!

enp de debó, vull diY', n'o

las que tenim

cap

,

1xa cosa que jutjar-lo

'tingut, ••• Però dongui-ho pel' nc dit allò que s1 jo m'hi trob6s. Volla
diJ-•••

fi,

Vi)l

....

meva on1n1ó1

Per això he vi.m!ut.
- Doncs, senyor Mi tJ a.vila, 13 mev
1

~8

du Collège de

~aint

arà amb aquest Iloi qlJ3 d'en,

in1ó, ref'or-'"

b la de t.ota s

Ar.JbroiEfe, es qu
qU

1

s a

8 ca,-

OQUt.
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eap.
... Això ja ho sabia.

- "Joncs, ei ho sabia•••

meva intenció

- La

ne la giressin la

e~~a

que aquí. d'on en tenió molt bones re:f"erèn cie,

noa.

- Ja en sap els resulta'va.
!Io han di t a Clara?

- N'o. rToaaltJ"ea tenim l'oJ1igaCiÓ d'anar a favI1l" de vostè, i hi

anat. l si no 'fos ql.le no es pot dir l i diria que n'hauria d'estar orgullós ~ tenir \.na 'fi lla tan tossuda com la que

te.

Però d'això no en

·t'aoi us, sap, és tma opinió extra oficial •. L'opinió o:fidal del Col.l-g1 és que deixi la noia en pau i que· sigui el que el Senyor vulgui.

Això D!lteix, i segons el què vulgui el senyor, jo, que em :fotil

sl,

senyor" això mateix, pr.,rò sense el fotre ....

!~6i no em done. EnceTa

em queda el canonge,

~,~are '3uperioral S

tan tossut eom la neva filla.
quan el s.,nyol' Mitjavlla tornà a Ma.Rf'ulleda, la senyora Antónia 11
p'I'eguntà amb eara d'esperar la

COS8

pitjor:

'?

.è?

Doncs q

m' han dit que em foti!

- Les mon

l'ro, el (1'
11,

119

dit he estat )}o, nero

eo

i ho haguéssin dit

.

•

.

- p T'o •••

•,{ira, Antònia, potEJa:,,' ,m dia. els nois no c:reuran i els haurem de
cY'eure nosaltres, però avui, avui encara manEm els pa1'8s. l aqueata
noia haurà de creure 1
I si no ereu, Anton?

'ol dir si no creu? Per què no ha de creure •••
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- Ant.on, que el vas creure tu, al teu pare quan. li vas dir G.U8 jo

seria la teva dona, e1. què et va di r?
- Es la primera vegada que el pare e a va equivocar en tota la seva
vida.

- Que jo sàpiga tu encara no t.'has equivocat mof. l

tro

cop tothom

es pot èquivccar.
- Antònia?!

- lm

sol co¡l, Anton •••

- Ea que tu i les monges i tots aneu a favor d

noia..

- Que no és anal" contra teu •••

- Però tu, Antònia, que mai m'has contY'sd'it en res, perquè no li parlas a la noia quan torni, perquè de ~an9B la trec, .jo, però ben parlat.•••
\.

Tots retem quan de n
- Perdona... jc no

vai~

deia que Brauli seria el seu home •••

1,

riure

"'q,..è a pesar d'ésser llavors ma

mocosa, la conec a la noi a.
- Anton, què

D('\

prés, si ni les
-

vola que vulgui jo per a fer contenta la Clara••• Desmon~

I\q uestes monge

n'hall eorti t ..•
j a no són lea d'abans. Abm. hi tenien

anca

la mà tJfencada en :resoldre cas

-zen dav

res, i si

\.Dl

1nuts. A'J"a ja no s'escanda1it-

no vol que la noia festegi,

p

do~cs

li

diuen que 8S foti.! l tu, tu vas a :favor de -lea Clonges! No, si em fa-

,reu canari

mi! - di '1 el senyor Mi tj avila sortin t

casa mate!...,

de casa.
l so 00 11 dia, p:r-9ci

-

~alamen~

!nt

~quell

dia, al cafè r.. o

~l

van fer canari.

- digué l'horno.

- senyor f.!itJavila, que vo

,

aemore

s ql.E1

, tant si guanya com

i perd.

- Ja sé perquè ho hg dit això, jo.
diu :fet canari.

1com gros passarà que no m'ba-

Pe~

'tercer' dissabte

cona~cu1;,iu

no ea fa canari al senyor

NO ho sé, això no és normal.,. ~Aqu1 de fa dies, em sambla que fa

tramna tothom

e

- senyor MitjavilaI
Perdoneu •••perdoneu•••Ho trobo tan estrany que, o hi ha trampa en

""

a1glml lloc o hi haurà tUla girada da trui t.a que no 'hi seran a temp sl
Et .l.i'r3rl~a

- Mira, car

t

- Potser s 'hF.gin
l/

J~tim8t

_.

p ... •

•••
El COS

que et

la noia

q

illor pari

escr~ui••• A

veut8 •••

ón. La cara m'ho ha

l

lidit moltws vegades.

Quen jo vm.1'i: marxar e1'a

"dsias les coses qu

ro deia la mare .. Tu,. Quan venia d'estudi, m'a-

" ....af·ave sd' una revola

, m'alçaves enlaire ènt!"8 xiscle s meus, em
era la !!!és bonica de totes. La

"besaves a

deia néss

óe1~

Hbé t'h&via d'estimEU'

"ï qUi

"que

nena i tu no e

1!lla

lla. Em parlave de quan
-00

1«Soo de la

que t'estimava molt i que jo tam-

et va

tre

Vau conèixer,

b tota la teva familia

vclien lma pubilla. del seu bra9. l que tu,

"per la mare et vas quedar a ltas:t\.z11eda i no te'n 'TOls mourfl!t mai m4s.
t1'l":2:r.1bé

em v a dir la
r Qua ja n.'

pes, q
"i q'

que

Q'l6Il __10

vaig venir el món, l'avi

tit> de fer el tossut i qu

j a t'havia esborrat de la llistE, va puj

1'a\'i va '

d'abra~

"vi quan ja s'havien

t lea pa' la , abans d

"aquesta no ti

atir

USi 'tu est.im

a la

al"

Va

tanilia en
a Masfu11«la

re. l diu que l'a·

a.rxar Va dir: "Que per

jo vaig pati r per tu, Antoo"

tant can ella es pensa, vols q

jo aigui

UrHf'arert del t:Jeu paro, a l'hora. d'est.imar, que és el millor p'are
UqL18

hi ha? no soc tan :'u'tjavilQ con

"ql.lBst col.1egi do ll'ran9ü, que

ta

tll,

jo? mm vau portar a n'a-

fama de posar noies joves a to

"i n'hi poaareD moltes. Però pare deC'.an Uit.javila només n'hi havia

"
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Il,

• l

cap de P'lo,. la teva peti ta Cla

Ñ.

"com eren

,n

'n, aquesta

860

arIS.

s

onges han donat el cas Pf'!1' perdut. r en sa-

liqua fa ter!1pS quo 11

"

voJ. dir això, pre~mta-bo a l

92PS ql.

onge8

anys. Ara .;a

s, 'tenia dot.

de ""asf'ulleda. l .i

"tma dona. Si no

ja va dir a 1e

e,.- trontC'\llar l

nois. sé q

'1'Ò jo ni va.5.R" trontollar

Hdarà massa saherr-ho,

o t'

~

mro.• Ara t'has en-

"fadat, ja et veig, 1 jo l'fe. T'e;3tlmo molt, pere, potser tant co'
t'al Braul:f..... A~aba de llegir,

T):3.!'e,

s tant. L

no

"dit que passi al q.'..8 passi. no deixi d'estimar-ta. Mai t'
nnin~"lÍ

p~rò ~M QU'3

com jo t'estimo,

"Brauli. altJa. cosa q 11e la
lI't'\Q

haguéssin anat cora

Ht,'havie.s

ft8

n .... s timao-ió

~t

" ..... a~7

la m8!'e. l ai le's coses

anat i jo hF.gUés pogut 38ber que tu no

s o

01l'1 ~sa~ia

ma""

tn1

s el

anys.

caprici d'lma noia de dot

quan tu l i

m~ra

l:e118 tenia poc
dir que

~e!'amb

porto cm s'haguér.t convertit en despreci,

"Això meu, p!:lre, no és

"fi

:oon

t'o vas

1

t ac1b la mare perquè l'avi no ho volia, tota aqnest

que

"em va dir la

ql.Ie

t'est.:'.mo tflnt .io no

mc;,~:-/s

'\'~s

dir a n'el_

lP

b odi,
Se~on

seria la teva dona

l'edat qm jo t9Ilia quall vaig ea

amb el Bra 1l1i. O h

de don

la raó

9sr
l'avi t

n'hag~s81

sfulleda, i pobra. Vols dir que

IItro·oada una altra com ella sl has!uéssis cregut a l"avi? Vulgues-ho,
"pare ••• Si no ho vols jo t'estlmaÑoom vol. la msre, però ••• n
·,tentres llega1.x 13. senyora Antònia no treu ela
l"1t. El veu
fre~a

q'~

es mossega els llavis , que el<)tl

v~ls

del seu

el~ DUll

els ulls ~ i al final diu:
;

ra, el Ca¡lAr!! Té, 11esmix!
·nan ac;¡.bE\ la calota, la Renyora Antònia és 1ma mar de llàgrimes.

- t.uè et sernhla, An'ton ••• Què diua?
- Què dic, què dic ••• Si jo ho sabés &1 què tinc de d1:rJ
.

nonge

flO

ho v,..reg1aI

. \

Si el

C8tle
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Algú l 'havia de pagar aqu'tll cana]4i del senyor Mitjavila

i~

de

mooent, va treure Clara del Col.lagi franàts després d'escriure a
1'38 monges que podien dir a la gent que convert.1a to'hea les noies

llevat de les

qUB

eren de Mas1'ul1eda. l l'home, descansat, decid!

que Cla1'a passés um dies al poble. Potserf qui sap~ l'home e' arequalsGvu1~

rrava a

idea que pogués anar a

~avor

seu, el Brauli, amb

el té::lPs &1& Clara havia :Passat fora n'havia vista algtma, Déu ho

t'es, que l i hagués t'et O'bl1dar la seVa t'illa ••• l si tot fallava, encara serie

8.

temps a j.ugar la cart& del canonge. Volia ésser tossut

l senyor M1tjav11a. Ell considerava que eSSèr-ne 'éh a la seva obli-

l quan despr~s de pensar passava ma moments tranquils, al-

gac16.

gú que també el volia fe,. canari, l i feia pen1JBr qua Clara tenIa l' 0b11gaci6,à'

p~r

!'itjavila que &ra, d'ésser-ne tant can ell de tossuda.

Mi>ta que si haguh, d'acabar donant la raó a 18'& monges, ell,. tot

ml

M1tjavila •••
s'aco~ta

J.I.. FQsta Hajor. :']1 noi }JTitjavila que ha estudiat mol

rJesos seguits Qa t.omat al poble i t'a manetes públicaIn91t anb la

saf

v~dOI'et6 de l'Ordimrl B oni el .'0"'00 eatnd:tant diu que val ~s ella

qtIJ tots e-1s 11ibr+ls ql 19 s'han t'et i els tleotrea que els ensenyen.
':"dlt~

llar-se.

jovent ..j a, com és de llei al poble, coman98 a.viat. a apareClara HitjnviJb és la 000 l1ica del poble, en veritat la

(mica rica del poble, T,)e:r'ò també és la més maoo. El jovent se l'e8-

titla molt a

l'''!lR!"'=1.
~

on di a, fU.ara.

...,

dia et f'$ mes guapa11l C1breta! - li dl1en ,91

l no pal:sen d' 3qui. 'S1ls j::l sabm

,n per a ells, i saben afués ~, r:!és

D~8sar.

que n Can Mi t.javila. és massa
qUR

Clara j-a té el cor donat, que

hi ha B:rat1l1 pel mig. La noi a si, j a. ho 8Hoom que té el cor don;at

a1grat v~ts paterna iserrnons de les monges del col1ège de Saint
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Ambro1se, però Brauli, devegades és tot

Lm

pou de dubtes. rl'ant aViat

ho veu tot elar i quan té la noia a pX'Op no val recorda~8e de res
ta, com quan ,~ sol i pensa i més pensa nó veu altra cosa qu

Casa Mitjavila. Pr1. x- la veu, de lluny, pét.1ta com una mosca i

l i va acostant., acostant ••• Té la gran portalada ob~H'ta i hi ent.ra'

tothom i", quan li tceava a n"ell d'entrar-hi, la porta es tancav
i ell quedava al carrer crida1lt el nom de la noia. Llavors sorti

l senyor Mitc;avi1a amb els masovers. armats com quan
anàveD a c89ar
.
senglg.rs i el foragit.aven de vora la porta••• L1.svo1:1s tocava de peu
terra i la bar:rera MitJaV11a se li, apare:1%1a impassable. l
aprés d"aquests p9IBament t.robava Clara

qU9l1

a la pla~8, nonés sabia

tornat-se vermell.
- Bon dia, Brauli. On ana - ?

vols que vagi. A 'treballar, com semprv.

- On

r se n'anava deixant la noia plantada. EUa pensà que a Brauli li
havia canviat. algÚ, potser les mateixes monges sense 8:J.la saber-jo,.
algun envia:t. del Collège. l el comentà a casa el posat que l i
fe ia uns d 1e 8 Brauli.
ue l i ha passat quelcom al Brauli?
El senyor Mit.jevila obri uns ulla com LUles taronges al sentir e1.
nom del noi.
- Per què ho dius?
- :tro ho sé,,' el trobo i apenes em diu res •••
Aquell dia 81 senyor M1tj:avila que seguia cl'eíent-se qualsevulga
C04!J8

qtm semblava ql1e anés a favor siu, entrà al cafè fumant. el
'g que t.ro1:iJà a casa seva.

- Cara1~ senyor AKitjavila, quin puro. Què celebY"em1
- Us ho diré quan hàgim :t'et el canari.

l

pèT

:felicitat seva el senyor Mitj8v ila :fou fet canari.
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s coses .comencen a anar bé .... L&8 coses comencen a anar bó! deia al

!"tir

'1 ca:t"è f'T'9.'tant-se l«ta mals de satisfacció.

mig la

plS98 la 3alvadoreta de l'Ordinari enviava atJb la mà lm sorollós
bes al noi UitjaV11a que acabava d'entrar a casa seva. El senyor
1~ltjaVila,

que ve1e l'operació, perdé el sOOlrim;"'e que portava d

d' ~n,à

l'havien fet canat'1. l rondinà pe)" a ell sol:

qlJe

- Aquesta nois d'e

l'alotre ••• !

sa quan no éS l' l'ro

No l'entenia, no, Clara

Ui~javila,.

el p(')sat èe Brauli. l per a-

qUEtsts papers que em fa tina de renyir amb el pare %7 '1egur que al-

gú li ha posat al davant els dinerfJ de casa, que el noi ea creu que
a casa no el vol-m, i

Ib

això nensa st'::lr:rtament, però pot.ser

éS

des-

cuida de uensar que la ql.J'? el vull sóc jo. l no s'hi veu en cor.. lAD
~i

IDla

neia pot

é~s~r

pe! un príncep

tUl

noi vot ésser per ma pr1nce-

, acabà dient- se ;;.Lara. l si. ell no s'atreveu, n'atreviré jo.
:?el' què 'hem d'eape¡"ar
esos i nesos sentint

~ertpT&

que els homes comencin?

J o no he passat

l'mons de monges per aeabar creien t-me-188

ara que t:i.!lC el noi a prop .. I,

tm

di a, la noia decidí. a'(,scar. l atacà.

Coroenqà com semp:r-e, que haVi.h trobat Brauli aql.1811a darrers dies, per

tal da què el noi no s' af'ec

sa si ho deixava anar tot a cop de

drf:lt.
- Tiona tarda, Brauli.

- 30na tard;1, Cl.arCli.
-

On V

tan cremat ••• sl, a trebal Jar,

COti

sempre, .i 3 ho

8ft!

- Toca reP.llr, avui •••
ro tA aturadOl'.

La noÚ' j

A

~seolta,

Bl"aul:f., que et faig por- jo, ara?

~1

noi, més que verolall,

tom a roig, acarminat, granat ••• Mai

ningú en tota la hiatòr1a rje ¡,b&'sf'1l11eèia s'havia, tomat tan v"""l'Ilsll
com en aque

lnoment&

'ton18va Frau1i.

81
'0-r1 - es decidei~c, a la :fi,

si,

8

di,..

por. O és qUEr t.'ha1 canviat 1

'Sa que no aaps qne jo per tu h

'l')sssat més de tr~s unys entre les monges franceses?

1 que jo no vull és que per Ja meva culpa n'hi hagis de passar

tres més.
-

F,~

(¡te

jo SÓC ls Mateixa d"' abans de m8!"'Xar•••

No, àrR ets tota

1mB

dona i la més. maca de totes ••• l per si això

no t'os prou:, ets la pubUla de Can Yitjavila •
.e no són ó' aq

t

.ÓD,

la de Can Uitjavila?

q!, però no eón del meu •••
.,- et

- Ara, h

\8

s dest6paD't..

staparé del tot ja que hem comen98t.

- Denes em

e tu saber-ho t'he

guit de llU1\V q U&l1 en tN 8S

li

s vegades que aen-

Cal Coix o a la

vinya •••
~ se~ni'9s

-

~s

deies res?

i no

que e· • • no nodia. Es Que no puc, Clara••• Les veg,

Jat no have:r-me mogut de quan

aD"

a

tudi

qt.~

que be desitr-

et. podia veU18

vint. L.lavors no hi pensava que erfts la pubilla de Can

80-

M1tj8vi~a.

D'anOll del dia de la ferida, encara tinc la senyal al front i no vol'n fugis mai. tn6s, que hi anava caïa dia a estudi.. l saps

dria que

per què hi
- e10?

- O

's

1. que ho saps, però també tens por de d:!,.-ho?

q\

.

e Hitjavila i de

- Jo, P01"?

Has:r~llleda.

l ja que tu no t.'hi h

atrevit, m'hi atreviré jo. les monges i el pare j a ho saben, però

ho sabràs tu, i no per a sen.tir-ho a dir, no, per mi mateixa,
nta? Fútes-t'ho

a~

cat> això que et diré. La noia de Can Mit.1sv:11a

rà d'F.n Brauli dal Mas p~rt.a, pesi a qui pesi. Ara j a ho saps.
l ftl!1

corrents.
L

U!

- feu Bra.uli poeaot-

nà al front que 11 bullicle
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... - s no:tes de Masf'l111eda
.í:l'8Sta

naren

In aixi •

'Major. Aquell any les cos

env~1Pt..

'feu tm

a1

La nit abans l'orquestra, tota

a Masfulleda
1..118

senyora oI'queatra,

concel"t, a la pl898 sot.a teiers 1 llums

.
entrar? - di

cont.emplent-'88'l a fons.

untat quan anava a

mica d

anaven bé

,fi

sf,

s posats a

ells podia esser una

s'tudi, 'PeTò ara era to

homeI) ben

plantat, treb111ador, que portava pare i madrastra com a dos reise'
'"'

ter:res del Uas PQ'rta eren la
aven

n'l1st

de

ve~fh

Ou1n marit

que t'eien

,o1g del rodal, do-

potència, pensà 1

t.ònia,. ai l'Anton no fos com és••• ~ aquall

momen't~

,nyora An-

Clara es don"

te de la presència de Brauli, i la senyora Antònia al veure el'
somriu~

q l 18 11.1um:1nà la cara de la noia, estigué a punt de posar-

se. a plorar f J>E-!'()

cont.enta. l l' Anton no ho vol, l' Anton no ho

vel. Per què no podria dir si, en lloc de no, SenYor!
l"8uli

trat home, entra. No és pas la primera

ve~da.

d'entrar

casa ••• N'i serà la darrera! - això ho dimté només per a ell. l en

tot èl concert no e

fà

~l de c('\ll

del costat del noi. Anton H1'tjav11

3-

t mirar endarrera, al lloc on la

:!,smlla bo i no havent-se mcg'u't de la casa, qui sap on era. Li tr1-

'à a acabar-se aquell concert al senyor Hi t~javlla.
dats

ma1"XBVen f

Quan e18 eonvi-

Clara, com aouell que no diu res digué a l'ol'e·l1a de

Brauli:

ira Guants mú.q1cs es queden a casa! Per què no t'haur:Je s fet mú-
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--,rauli no sabé q tB dir, i com que 'tenia d ' allotjat. el senyor múfe del contrabaix, amb ma revolada i amb tma sola mà agafà...

instrument i 'Se'l carregà

Ei

gran

l'esquena.

- Anem, senyor mús:f.c.1
- Carai! - va dir el músic veient. l'energia de~ jove.

- Al..~a cosa havia de :fer, jo, senyor! - respongué Brauli.

f del

~(as

Pltrta • .,1 mú~ic, acostuoat. a no poder dir res quan to-

cava, gal'lsva nels descosits. Encetà tota
obtenia altra

0<:'98

i':~na d~

que monosfl.labs pelats.

converses, però no

:11'8uli

cBromava ant> Cla-

ra al pensm.aant i no s'adonaITa que el company músic i

al. món -ros.

Qt8

A la fi n'endevinà. 'ma.
- Bnna pubilla, la noia Fitjavila, 017
- l vost~ que he dIgui.
-

l

t!12.CB

com un sol.

s.
- 8eallr que se l'emportarà algun t'orestel" el' ami118. :f'ort.a, perquè
al pobla no crec que niq;ú s'hi vegi en cor.
-

A Clara no hi ha ningú, ni d'aqui ni de :fora que se la mereixi.

- l no hi ha ning{l de vosaltres que 11 faci l~eleta?

- sl...
- l ella què diu, q1tè diu, olla?

- 1:11a1 mlla ,..iu tm'1 mica 8nb tots. Avui a mi n'he di.t que m"hauria
d'haver f'et roÍ1sic.
- Ui! Pagsem moltes nits 'fora de

CfHJa,

e

dem passar cap Festa Majo:r' amb la dona.••}Tal o:fi ci,

tre per a :fer-ho

se~uir

- Ja hi som, s."9uyor. El

L'endelJlb t'e is
sopars

tiu no po-

.. l'
tl'l"

fic! el no&-

tot.
L~s

Porta.

dia. radiant. Lea cuineres de Masf'ul1eda :feren

senyor mtmius, qu

ls de ixarer. com nou s" ,Ja

8.

tulS

l' ofi ci, on

8·

ls músics més aviat toquen amb sordina,

amb t'alset. les vitamines

del sopar no tenien aturador i les .notes feren trontollar les parAt

da la netita eeg14sia i dos l1umR que penjaven del
gu~:r'en

~ostre

no esti- .

ni un momdllt quieta amb l'allau de notes que baixav

del cor. 1"'..l eoncert de la tarda, d&Sj.""')rés d&l dinar que feren ela se-

nyors músics no t:r'obà prou pobl.g t i les' notes vessat calories arribaren t'in s qui sap

&.

on.

l vingué; el ball. de tarda, a l ' envelat. El poble era
rasters

-aq~11

11ot~tes

omlenaven els

de fo-

dia les oqU&s es tingueren literalment que lligar-

i la. sala, guarnida amb estores :1 coloraines, feia

Hi llavis unes

p~e

~ans

goig de deb6.

voltant e.I cercle on s'havia de ballar, que

i !DElinedR que no ho havi.en d-e fer. A l1as1'uJ.1e-

tenien mol't.s bons aires, però aquella tarda e. l'envelat predominava el tt.tf' de boles d'ama. S'ha.vien tret léS americanes de vellut
dels amaria on t'eia anys <'ple hi reposavtiD i l'aire se'n sentia, la

veritat • .Amb aromea de boIes contra les ames o sense, el ball
m~nQa. 1~tes

les noi

de }~asfu11eda, per

planta, p~'~ò la que s'

O1.. tava

les mir

.lguna

00 sa

CC>-

n'eren, :feien

s del jovent :foraster, 80-

m-e lea noies del poble i le-s de fora que també havien pu-;J at a Festa,

era
es

CJar8

m:LrèS

M1tjavUa"

l tot.

Ua~f'¡üleda

n'e'stava content que la gent

la pubilla Hitjavila. Era del pobJ.eI

veient qne

Cl.a~a

La senyora Antònia

so1re8sort1a damunt totes, estava cue no hi cabi

de contenta. Volia mirar vers al tres lloca i els

ul~8

no 11 respo-

nien 1 no se li movien de la magnifica but'J8ni tat de la noia. Per
la seva

t>81't"

el senyor Anton, al veure el mosquer d'gleC18It s foras-

tera qUfi voltaven la noia s' entreten1 a pen sant qU6 potsér aJRun
d'ells•• ,,~o es volia. donar, no, 191 senyor Anton. I, can a Cl8rrer

recurs,

'8S

daia quan no veia les coses clares,. tinc l'oncle eanongè I

Quan l'orquestra encetà el primer ball, Clara e8 desfeu de la jovena11a que li tenia seti posat i 9a dirig:1 a ~11 llotgeta de l'au-

85

to:t"itat. Tothom mirà vera on anava la noia. Ella

eecampant

be~J.esa

i joventut, amb el somritre d'fit les grans aol..~itat:s, s'acostà
llot~ta

i

8

la

oferí. el. seu b::rav jove ::t. 1:>Em f"orms:t al senyor Joanet,.

e~

vêll. mestre que ja ¡anava cap a la vuitantena. L'home no 8'bagu6s
canv1at:, en aq J1êl1 motn91'lt., ni pel mateix .rei. :ra gent, demoeu

rencava

le~

mana aplaudint. Les pare[les

qU13

haviBB comen98t el

ball es desferen i deixaren tot. el lloc a Clara i el senyor Joanet.
- Quina filltt tenim! -digué la senyora Antònia tota llàgrimes, renjant.-Sé al bra,

de son mar! t que no sabia qaèfer d'un p--1Uro de

or al allal

q~bralejava

surwn els Bet nois de Cal
Pau, les

noi~

de

Co:f_~,.

J.'OrdiDlu~1,

ls bessons del Mas

}~rquet,

t'uriosarlfI!ID t. De deu lloca d1f'f!trents

que ja erel'l, al¡;r:-mo alts com Sant

les cinc donetes del Cafeter Compào,

81

~Uqu~let

de lea Al.gues, el parell

del Mas &nic, -els del Moli, el Brauli del Mas Porta, 1 el noi MitaY1Ja. ïi.:s donen tots les mt:lls i fan rotllana Voltcmt el., balladors.
~$f

la totalit.et dels

8800181'8

de quan la noia Uit.javila anava a la

cJ.asse del :senyor ·Joanet. A Hasful1eda erom pocs, però els crit.s 1
ls aplaLrliment.8 no deillaven 84ntir ela músics i. això que havien di-

n at, com u1niatr88' de'l terlps que d m3.ven bé.
- No ens àei~8rem mai més I - crida &1 de le8 Algues que era alt i

estirat com un pal d
- Ha! més! - fa la rotllana en p~~.

T!11 sènYor Joanet deia quan la pubilla Mitjavi.la el tornava a lloc
qlH em 1.8 s-egcns. vegada que l i havien tret vint. anys del dant.mt....

El.s forasters miraven i callaven. Algtms j a ho s.abien que els de Ma
ful1eda no e-ren com els al't~s.

cornet!

:re·~lam~

l vingué el ball d& la toia. El

silenci ant> lmes quantes semi:fuses i, de dalt 1'811-

f'us't1ssat dels m6s1os, en Marisnett el gran dt~ Cal Coix comen9à la

8ubhast.a. gla f0l"'86ters

lVe~éren

l'oportm1ita.t de dA:f.xar nota òeJ.
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seu pas pq:r" Masfnlleda.

- C:i:nc l Cinc, en donen cinc.

u.
lot l.&.U J;¡c,6

!

- Vint.

- Trental
L'oferta de trenta. era f'oraet.era.
En edat 'i~ t.utejaI' l'oferta hi havia el petit e:mrc1t de Cal Coix

.lleva.t de Fortià, el peti. t, que ancs'!'a aJlE-va de ctn"t.

se' ls

veu

rel..l-

ni t.g xiuxiuejant i butJaoue.1 El1't.
-: '¡"renta-oincI exelfID8 Ba1diri inflat de pit.
I - diu l'equip forsste.l-.
C;' ajtm'ta

al clan "e Cal Coix, al del Uoll • També' a'hi acost.a Brauli. I

-,1 ria la toia diu: - 'Bn dongn o::'nquanta••• SD donen cinqUBnta•• .,

qu:mta

fi

cm-

la tma •••

Al petti't grup s'hi ha posat, a!'a, el parill del Mas FullGda. •••

tanta 1 -

fEl apeak:er Baldirl.

!-l'oranta ! 1- brueletia

el f(,)!"8stel.

A Masf\üle-da, de salut tants com es volgués, lira l'existència en

caixa del jovent •••
Del

~up

de lesltSetanta" en surt el petitr! Fortià a cercar

del Has Bonic Que festejsvan al

def'o~a. ~uests

refo~

als

quP, es pensen qui

sep qui davalt la deman&\ d'ajut de T:i"ortià qU6 la :fell desfss88da i
•

ntren a l'envelat S\Ulb ca:ra dC} PQen amics, dient:
- On són? I

Se'ls avi

ten al _
-

CAtnt.!!! -

l &1 '!rur

q'le l' ~il1t é

ur.!'3 quest!'

eonòmic;:\, d

oment.. S' BCOS-

88sen . . vwlJ'-'lICJa.
'11 8tn·t,

'ons de

e.

afiant, al consDrci :foraster. Hi ha dubtes a la
l'Júm~ros. La xifra

.1R 'Deea\T a i ells, encara
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que fossin de fora tampoc n'anaven massa grassos d'efectiu.
- Cent, en donen cent••• Cent a la tma ••• cent
-

m.

Cen~deu!

grup local trontolla.

En~era hi ha recursos. Es diu a Fortià

'mgi volant al cafè i porti com sigui el

}T01

qUè

de les Algues. l tu,

. Joel r+ porta el Tomàs Mitjavila, encara que l'hagis de portar lligat.

L'arr1ba:1a del Noi de les Algues ·feu pujar l'oferta a cen1i-

vint. Allò; ja era molt i els forasters sembla que no s'hi veuen encor. No sè sap si ho di.guéren per ~ dir-ho o si de debÓ haurien pt:r
ga t, per ò dos

El

cop digueren:

- Cent trenta!!
Silenci en el camp local. No s'hi arribava. Els n01s miren a terra, enssl1varrt. No, els gran s no hi podien int.erveni r, ja

89

sabia.

- Cent trenta, en donen centr-trerl: •• Cent-trenta a la ma, cent. trenta a la s dues •••
l

auan

ja l'equip t'oraster avanq8va

en direccio a la toia,

- Cent.-cinquanta!!!- xisclà el noi M1tjavi1a entrant amb les ull..
res a les mans -. l amb mi qUA no s'hi comptava, o què?!
La colla, per resposta abra9à tota a cop a l'hereu Mitjavila. To-

mas no volgu' de cap manera la 'toia sol.
- Es de tot s - repetia.
La recol1! el Noi Algues que era el més alt de tots i, enlloc

d'oferir-la a ma sola noia, va donar ma flor a cada membre que
contribui a la subhasta. Molts ulls seguiren el can! de dos dels
joves: Brauli i Mitjavila. El primer, vermell com si tingués fogueta donS. la flor a Clara que la rebé encantada i nOn8s gosà besar la t'lor. La madrastra Amèlia 1 la senyora Antònia es miraren
tm~

segons. La Mitjavila acabà aquella mirada que potser considerà

de la seva" part massa declarada, ventant-se apressadament. Els que

88
resta~4en

mirant-se sense ventar-se cap dels dos i aguantsnt la du-

resa del mirar foren Sebaat1à, pare de Brauli, i e1. senyor Mitj,avila. Aquest deia tan clar eb els ulls que ho entengué tothom" i per
deixar les coses al seu lloc:

8

- Es la meva filla I

Sebastià per la seva part tornà,mirant, lJ a v1s de Mitjavila, i com
que per

8

ell ge Brauli no n'hi havia cap més enlloc, se li pogué

traduir a n'aquells dos ulls clars, ,honestos i 01"'gu1l.osos:
- ~s el meu :riU I I

Ni l'un ni

l'a1~re

detxaven de

mi~Be.

l

~t8

dos pensàven la

matex1a cosa: "Si ha d'anar per mi ••• ja miraràs estonal".Sort que

la senyora Antònia del derrera el ventall que sem.blava motori tzatJ
depre~sa que

de

es movia, digué anb veu baixa al seu mar!t:

-IU ra I

Trigà

tma

mica

a

desmirar el senyor Antonpe·rquè no volia ésser el

darrer de t'er-ho, parò la (lona insist!:

- Mira, Anton, però al teu davant I
L'he 11eu Mitj A v1.1a, amb pas solemne, rioler i posant-se bit l.es ulleres, aca.bava de donar amb mitJa :reverència le. nor a Selvadoreta,
la petita de l'Ordinari, la qual es
~ant

~illllaà

girà d'esquena rient abra-

la fior. Tot 'Masf'u11eda es mirava les dues

pare~les.

La senyora

Antònia ja no .sabia què :fer :fer al pobre ventall que mai havia ventallat com ho f'aia aqqel1s
}Jr~javila-Solà.

moal

nt s. Llavors tingú. lloc l'encarada

Eren dues potències mirant i el senyor Anton que ho

volia t'er segui" tot mirant ara a sebasti~ aàès a Solà, acabà claudicant i encenent. el j s no sabia quan1:.s purQs de Festa Major al temp'8
qu~

deia

ta.

la seva dons;

- Ja nots parar de venta,....t,e, Antònia. SÓn coses de joves, aiJCÒ •••
...

°,1

P.erò en el :f'on$ l'home ssb1s que acabva de, perdre 'dues batalles
aquella nit, 1 que tot Masfulleda n'era testomoni •••

90

- Bé, però no podem a1IDIpenj sr la rep (mli es si aben s no hem de spenJat el rei •••
La solució la

donà el senyor Mitjavila.

- Ja torno - digué.
- Aqu1 teniu

1m ret.l"8t

del rei. Mentres me'l torneu, penjeu-lo al

saló de S68Sio118, despenjau-lo i penjeu-hi la repúbl:Jc a. l ho faig,
no per gust, ja sab$u com penso jo, sinó perquè l'ajtmtameot del po-

ble •••
- De quin pob1

acatant lés lleis del nou règim •

. No s'acabaren aqul les ordres. En vingu'

tma

referent al canvi de

noms dels C8rrers. Aqul el baUle no volgué fer com amb lla retrats
1 anà ell mateix a vila. L(Ordinarl el tomà cap-aI-tard. La gent
l'esperava a la pla,a.
-

A vila,

ben portats, no Rón el que semblen. "Què és això de

els noms d8J,.scarrers?1I que jo els dic. "Que no heu rebut cf4l paper?"

que eUs em respo1lBn. Its!, pe!'ò 8J.. què passa és que al poble no te-

.

nlm cap carrer amb nom". l ells que em diuen: "Sou de Masf'ulleda, no?
"Amb mblta hon1's, -senyor!". "Dorlcs

d~1xeu-los

com

e~tan,

els carrera!

Ara, porto 18s banderes. 8'1'8 n de posar cada festa al balcó de l'ajuntament i a les escoles •••Mi:reu-vos-les I
no n'haviem pos~t m'li. de banderes, però

8

trO

prou he dit que &qui.

vila amb aix> no hi ban

volgut 1"as881·. Ui, si en tinc de coses per explim ro de les que m' han
I

dit a vila!

~~ai sabem

res, aqul, i veig que el senyor Uit.javila tlt

raó. S'ha d'anar a vila soVint, i a la capital per a saber COS8S •••

Doncs a vila, als cafès, en deien de coses! Que hi bavia ministres

que deien al rei que no marxés, q't19 aque1l9s eleccions no valien, i
d'altl~es

que deien que la millor cosa

e~8

marxar en calma, que res-

tar sense. Que el rei no veia massa QOnv8n9\1ts els que li deien que
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e8 quedés i si a n'els que le acon aellaven que marxés. l no volgué
que per culpa seva i del~ poes que li deien que es quedés el pafs s'ho

agafés malament que ja se n'hi havia agafades

l

9S

ta

ase de coses malanent.

diu també que els que havien guanyat., mentres el rei marxés abats

de la posta de sol del dia 14 fins 1 tot li donaT"l en la mà pe!'què marxés sense nervis. l el rei amb abric, barre1¡, :t'lnix i bastó sort! g.airebé sol de l' estaci6

ae Hadrid esmi

se comp1i cacions sabudes,

de C'artag«la. D' all.à, tamb6 sen-

~'emba!"c8)"'en en lm-

vaixell de guerra cap
a
-

-

la mar de ~~aTseUa. l és el que jo pensava 1 'no- ho go,sava dir a Vila,
on eren -=tla ami cs del rei, que no l'anaren a acomiadar? O és que el re

tenia pocs amics, o no volgué que cap l'acompany'8~ o no els hi deixaren anar, o

as

que ja tothom era re-pllbllcàl •. uQue els que ara mS1~, fa

poe que encara eren a la pres6. ! 1ma alt.ra ço.sa que no entenc: Perquè els van agafar si després els h:wien de ;f~r ministms?

- Bé, sl, però

e~8 que els van fel" mini st:nn no eren pas els mateixos

que els van f'e-r agafar.
- segur, però que no sabien a qui havien agafat.. el
s'ho podien pensar que agafaven gent do pea.

Bem:>~

agafadors?

Ja

sap a qui s'a-

gafa_ ••

-Què saben, aqui dalt,- d'aqu~8tes cosesl Ves a sal» r si els que els
van agafar van pensar que si pass4Bsin coses sonades 1 aquella gent
t'os sJ. carrer podien córrer el perill de no corr1r-ne més de perill
i allà on est.àven m's segurs era a la presó. l si aquells .mpresonats

no haguéesin pogut àsdeveni:r ministres, qui sap a qui S8 n~hag6es hagut de :fer. No va estar tan mal f'-et, no, epmpresonar als que van

8ttl-

presonar.
- Oh, tothom s'ho pensaVa que et'l passarien

Òé

gros-ses abal8 de fer-

nos republicans ••• l a fora, a :fora diu que no ·s'ho sabien acabar que
'hagués p~t de monarquia a repúblicia cridnn t ... Què hi diu, vostè
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senyor Hi tjavila?
- JUllor que m'equivoqui ••• ja som republicBns t però un paia no es
cl¡gira cridant pels carrera. Penseu ql8 practicament tota els mo, -

nàrquics s'bal quedat al pais i aquests i els que no pensen com els

que sembla que han guanyat esp&raran la seva. Ara tots cri qaran Viscs la República; ja que #'8 una que&t16 de crits, es veu, a1~. Però
quan la rèpúbl:ic.a 'faci qlWJlcorn més que crida:J:1!. e.• ja V$ureu 81 en sor-

t.iran que hauran cl"idat ma-1ament. l aqlJl!tsts 8' a.:u.aran amb qui sigui
per a t'er la seva i llavora us puc .assegurar que 61s eri ta no hi val-

dra.

t.emp~.

- Oh t i e11cara deien més coses a vila.! Si no donava 1" abast. Jo. anant
d'un lloc a l'altre escoltant.

Que els

so~dats

que.t'sn el servei a

forat amb .1 canvi de règim tornaran a casa ••• l que aquí ••• aqui es
proQ1amà lma alt.re B9púb11ce que els de MRdrid no volgué:ren, i que
baixaren dos o 'tres ministres corrents dient qt8 amb una n'hi havia

p rou de repúbli ca 1
Quan el ssnyo:r Mit,jaVila :fou t'oora es comentà:

- Nosaltres, 8'9nse deixar d'ésser de Masfulleàa potaer si que en som
de republicans e Es a dir, en Bom, ens n'han fet. Els que n'eren de

debó eren els que van anar al dav8'lt i van dir

8

governadors i bat,.

1188 que els que- manaven ara eren ells, i part dels que

eMd~ven

pela

carrers.. Pe,..Ò a la majoria 11 hÍl1 porta'da tp.~t 1& repúbl:lc a. Venreu què feriem si la setmfma &ntrant el re! torms •• e
- Doncs mira, tomar a demanar el retrat al senyor J11tjav1l.a i mJ.ar-

daor el de la r&1>ublica fine que tornés a venir de

DOU.

Pel deme.,

les mateixes coses que hem fet sempre, treballar.
que dius això i ja que el senyor

Jt..nto n no hi

diu que ara la terra aerà de qui 1B treballi.

'8,

a vila es

això.

- Aqu1 he hem fe"t 8et!.lpr8

- Aúd je erem republicans abans de venir la repúbl:fe a!

- Bé, 1 el senyor Mitjavila com a 'ho precblrà ••• ?
ireu,

f'

mb un home que fa tants anys que hi :fem el canar! d'un

anara o altra ho arregla~m si
~ls

que tT'ebàUen

peT 8J.1.

'8

qte s'h!i d'arreglar algun~ cosa.

què diuen'?

a~itats de trehallaJ'oohi.
- Per mi t no
- Doncs no

•
~

l no se'n parlà

I

"ls.

Ea cle r, la repúbliea tampoc bo podia an-eg1ar tot.. l èntre les co-

ses que no arreglà a'bi poden comptar detenninats :t'estegis. l això
que

lm

nals o

festeig, pel que
COf!1la

B

'hi troba, és tan important com apuJ aI" jor-

instJ'ucció pública. l ent!9 els festeigs que no pogué

arreglar la JOepúblioo hi havia el de Brauli amb Clara. Era un festeig unipolAr, uni.lateral, tm1persona1, ja que 1& noia t'eia anys qu
ho tenia 'tot decidit,

er~

ell que fallava .. Tan aviat ho veia tot

clar com tenia die s de d,epress16, ell, que f{sicamertt era un e1emen16
que aixecava un contrabaix amb 'ma sola

mà, no s'acabava de donar

del tot a n'aqutil 'festeig que 11 ennegria el sényor HitJavi1a el
qual se 11

8Da~irl8

'/

Ii

de nits d:lent-li no en tota mena de veus.

- Brauli, per q1.B SfJmPre et. V8'1g amb aquesta cara que' sem ~ <¡ue et
deuen i no' et. paguen? Per qUè- no podem r~1ul"8, com, fan els altres noaltres quan ens 't;robem?·
- Clara, jo no 'faig m's qne ~8ar-h1 en aiXÒ nostre.

- Tomi' Pe-rò què vols que t'aoi més, jo?
- Clara, criatura•••mira, et vuJ.l tant jo, que per 9vitar-t.e que et
poais na lament amb al senyor Mitjav11.a, ho f'aria tot. l si al final.
creus al pare et vo1dré igual. Devegades quan et veig de lluny
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em poso

El

pensa:r que tot ha passat, que j a no ets 1.a meVa Clara, 1

Ja no ets per a mi•••

provo de voJguer-te pensant que
,

- Però, RrauJ.i,. per' que, pen ses ,aqnestes coses!
- 'Ss que, vull que sàpigues que encara que Da PumUs entrar el po%'tal de1 Mas pOrta com a núvia•••
No pogué aoamr. ibs llavis de mel se li menjaren els mots que vof'eiEn~

lia dir. Erma.! trigà a reaccionar. Era el primer bJ e que li
- Mare de Déu! - digu6.
~lla 8~apartà del no'i i

se'l mi:rà d'tm98' paSses enllà anb

lm

som-

riure que j a havia t'et pena ar a. la Mare Superiora. Era un somriute
.ue li tra'S11u1a ala Ú1ls, a l'actitud de les m1:llS, a tota ella en
pe&', vencédor,. inaguantable ••• En aqU8'll moment passaven les oqu
de Masf\.tl1eda, que ho pressentien tot i actl18.ren una vegada tH8 a

favor dalli' seus eonvUatane. FormsrotTl dos grUps. lb pn và a Brauli

moure'·s. L'altre corri·a trobar Clara :f. :La portaren sense que ella
hi pogué& ~'8!'

res als bJta,os del noi. Què volieu que fessin ells,

pobrets. A les oques de I!.asfulled,a no se lEis podIa ccntradir.

vors Brauli no sentia els ,famosos "nos u del
sentis ,res, ni veia altra cosa
que l i so1'1'Yr~f.a als braqos. Ja

qUq

era

~sebyor

lla-

M1tjavila, ni

la felicitat en fonn:a de noia

ho:ral

l el par'& no ho volia.

r sesrnia f-ent- tots els poss-ible'8
- Ï\,í1ra, Antónia, jo
aSSOle

qUé

el noi

pe!'

a no voler-ho.

àolf'egi a la petit a àe Can Solà .•• hi

A:ra.; que tota dos a,'m o-asin per les 'M. S.,. no,. Que no,.

- l si ha d" 9sser, Anten? Al cap i la fi què en t.én 8 de di r del Brau-

li?
- Res, rea en absolut, al contrari. Si 1a meva filla no fos la meva
filla el Meu coneell seria que s'hi casés, però .la meva filla 69 la

.eva f:1lJ.a.
- l la Dl&vaJ O et penses que jo no hi vaig posar res perquè fossis
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.el pa.re de Cla1'a. e .

O ho al1arRlJ3m, Antònia, no ho allarguem. e • Però ella no, Fa dies
que penso i 'lnês penso i em penso. que enca:t'a hi serem a 'temps.

a hae. pensa-t, tamb6, que

t~e8 anys

a F'1-an9s no l'bm g1ra.1a a

la noia?
- Ara qui l'ha de fllrlar 18 'tindrà a casa s~'la. e-.

- Yo!
•

A Cal Cob, al nas Bonic 1 a 188 Algues tenen nois al serv.1. El

en:'Tor Joanet, qU,fJ ja no sap els sny-s que
ela pare.s, de 'tenir antiés de1:xebles
a

te, n'està

al 8ervet.

tant trist co·

De tart. en tant, va

l-es escol-os noves. Hi .nt..ra mes estones i es-colta les 11190DS com

-s1 fos

lm

alumne més, amb els ulls tancats i la mà a la barba.

barba i una mà oua sembla que temen més

08S0$

tba

que del compte •• Acab

la classe la senyo:reta Rosa l'acompanya de bracet. fin a al' hostal i
a n'ell l i sembla que ha tingLlt una s stone la prima'l-rera al costat.
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- P.s elar qus ha
acomiadant-

11arl

tmdre tot amb una m4stra ai.xf. •••-

~i

diu

•

::ra n'"

A l'esef..l

i M tant eDtant
ean~

trqs fan

d'

6. s 'hi

ha' de portar J..a cadira. Es el bon temp

r la. finestra oberta se sen tAn,

~n90ns.

Els mes-

noia i noies j l..11lts. El senyor Pere no ha pa,...at t'ina

que ha Mool1it totes les can.ons de temps enllà de la

com~ea.

- Tomeu! Tomeu, Rent.s? La cangó qne oantaven fa mo1t.s anys s l'apleo
de V1.J.avella"

sen ta... sent o •••
cel Coix esoo,1'tel1, drets al mig de l'era, mirant ver,

~es

escoles. Al cap de poc l'avia Uarcenata, segueix, amb veu balm

el oant dels nois. Tl Avi Coix s'hi seoots méa i, agafats de la mà

e

ls menuto:::l.

canten

els d

és

bO

~1

- qi ja no n'

eny,

Pere, ci Tomeu?

,

e :rer de Uas:t'ulloaa.

El mestre Pe'r8 va sovint G vila. Era d' Eb1"& enllà i recaleitran t,
al prino1pi. Arribà UBl (1j.sposat quan bai:xà a 18 capital, contra la

ciutat, contre 18 llengus, contl'a els' ciutadans, contra tot. Allà

o~

tingué el titol de mestre .. Trobà uns amics que eren de la aeba, i el

oonvertiren. Li contaren la veritable hiatòria del p ata. El portaren
a Poblet,
t

8

Rantes Creus, a Ripoll, a Montserrat ••• aprengué a ballar

88 féU

soci. del Bar98 , visqué le4 corr&di~lses per les Ram-

bles en tetr.rPS de la prime"a dietadura, contemplà

~nt

plorant sentint

una C&n9ó, descobrí que ls patris immortal. ere de poetes i cantaires,
i

•

AS

nanaà. Amb el t.emos els companys ensinistradors n'havien d'anren-

dre de coses d'ell. E:scr1v:f.a lm ~taJ.à2 perf'ectei:teia llet:ros a t0thom ver tal d'escTiure amb aquella llenala qu. tant l'haVi.a captivat.. Nom6s, parlant, eDsara ~ tant en tant. li fallava algun "Jutge".
:l1Jl mestre

Pe1"8

portà el català a

e1s nois aprenien m6s avi.at le&

l~escola

COSOS

cl8 Has:f'ul18da. né1a qu,

85. se'ls hi ênS9nyaven amb 1
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llengua que parlaven cada dia.
La

senyoreta

BOS8

la qual l'heTeu era.

era del camp de Tarragona, d'una
tIm

00 sa

pairal en

mena de capita-gem ral, el que seguia, per
.....

tradic16 i llavors anca!"s pe!" obligació, s'ha.via de fer capella, i
1 tercer hevia d'4aser

m~t.'l'8,

asvocat o mestre. Com que enlloo de

tercer hi hagué tercera, Rosa, doncs a Rosa li

toc~

navegar per 1e

mars del magisteri. Acabà la car:mra i no tingu' pressa d'exercir-la.
A casa hi mlvia s1s germBD 8 i de :reina, si &s volia fer, n'hi havia
per a tots. A més a més, la lI'E!'e, la senyora Mercè,
rasters

QU'Il

hi havia 'fo-

s'estofava tma mica de poder dir:

8emp!"e

... l, aquesta, la t'illa Rosa, que té la C8l:"réra de ne stra••• Toca aque-

lla can,ó de SobubeMi, Rosa•••
A més de la noia mêstra, s'bavia d'ensenyar que a la casa hi havia
p1&ll0.

A la casa, coses 'l1e passen, de.ls sis germans sa-t! un anarquista

com un

~ast.ell.

A

n~el1,

pe!" tradició, li tocava ajudar a les t'eines

del mas, i el. 'cinquè ge:rmà de Rosa declarà un dia que ell no havia pas
nascut per v"''remar, acompanye..r vaques a

bou~

mU%Jl.l' i cuidar garrotera.

"Pel'" què, ~ia, no L'l'heu :t'ét advoêat, o metge, o tnèstre u •

- F:1.l1 meu, tu has vingut 1lll$s tard que els aJ:tre:s•••
- T)oncs perquè no em feieu més aviat!

Nos' elt en.'n!éren i l'aprenen t d'anarquista de i u el mas i marxà
a

Te.rra~ona

on feu tota .. mena d'oficis 1 c;:p de bo. Halv1altè

tn(~sos,

mig reny! amb l'anarquia, p~)"ò es donà vergonya de tornar al mas a

demanar perdó.
- A Barcelona tiren bombes! ~ senti a d1. r mentre feia de netej.a-sabates al Moll

en&~

lloc que hi havia més pols. l deixant el client

g fer s'anfUà al primer tren que sortia cap a la capi tal. A
la capital s'havia de
T'

~.n~qu1sta

D1fJf!j

sr cada dia, com a molts llocs i el noi

que tornis a ésne:r va veuna Que amb això sol no faria
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massa

Un dia el passà dejumnt anant d'un lloc a l'al'tl"-e.

repaSS08'.

Devegades s'a.turava davant ,algú que l i seMblava que t'eia la mateixa
ra d'ell.
Jo sóc ana..rquis'tc;~! - li dei
olts

se'l 'miraven

i no li tornaven contesta. lli l i va dir que ten!

sabien qu& era anal'-

gana. U1 e.ltl'8 li va pregtmt.ar- ai a oasa seVa ho
quista. A la fi ttn trobà

lm

que li di'!'u~:

Qué vols du' anArquista?
l alJ..à foren els treballs. El noi era. un anarquista prematur 1 que-

dà molt malament •
.- Doncs això, anarquista. A casa en volien fe!' treballar el canp, a
mi no m"agradava :f. em

va:ig~r

anarquista.

- Jovenet, els anarquistes treballen com els bons ..
Llavore per

q~

en són d'an8rquis"tes"1

1 no t.reballes seràs

- Doncs

~&ré lm

- Ja ho saps que

tm

mal e.narcuista.

mal anarquista 1
fi tal

anarquista no li va malament sopar de tant en

tant? l t>eu:aa-t'bi bé a ésser-ne perqtJ.è

no és pas bo tot1l00J.

- ·10 vull tira·l'" bombes, tr'encar-ho tot .••

Si tota aquells a qui ve costa amunt tre ~11ar al

CfJDP

hagu6ssin

de tirar bcxnhes, jovenet, no gw:myar1em per a eomprar-l.es.

Algú n'ha

d~

t.irar, de bombes, si -és ans!"quista!

- No tots el0 que en tiren són anarquistes, ni 'tots els anarqui

.

,

tes t.iJ-en bombes- l pensa-hi 1)6 en t tot això. Tirar bombt S is molt

fàcil, ~s8er anarquista, un bon anarquista, no tant. l es fa mé. t'ei-

na treballant al camP, enCl\r8 que sigui

lm

mal treballar, que tirant

bom~~ ••'.

Aquell dia el j'ova Manuel sopà co'
c.:.l menjar li recordà que tenia J!ust d
~b~s,

absns

d'é8ae~

en

t'aia temo's que no ho havia fet.
qu.eleom
C~,

~t'!e

ell havi a menjat

..
F
pensa.
el.'

útmm&

qu
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no hi '08l'lsava arrb el gran casa.l dol camp de Tarragona, i té, aquell
sopa'!' l'hi portà al pensament. Deixant
tancà els ulls

tmS

tro

mcment l'àna'I'qu1a en pau

segom, 1 s1, l'arorra del plat. fumejmt e1"a la ma-

teixa de Ségons quim dies al D8nJacbr de casa. l arribà a sentir la
Veu del pare, que segons
que no
q~

li ab1a

!~a:nU91

ho trobava tot l'IB.l .fet, la de la ra

de quin costat de cantar'- se, :ta.

de 1

germà cap ellà dient

els sopars eren per a menjar i no per altr-a cosa, la de la germtma

Rosa, pJ'.8.f'el"ida d'ell, de Manuel.,

un instant cregué

troba.~8e

Q1..19

eemvre l i anava a favor ••• Per

a caGa 1 obri els ulla ••• No, tot eren ros-

tres deeoon'!guta ••• Ves, pensà Manuel, lm bon sopar com pot :f'er girar
la geñt. Es sent.ía molt méa anarquista quan 'sopava malanent O no sopa-

va. Sort! al earrer. Hi hev.fa boira, les pedres del carrer eren h\.ln:J.èles i les parets :r-iellaven aigua. TéD$l\- un mal olima., e1·s an!:iX'qui st~c,
a Barcelona, pensà M:anuel. Ant>

lm

temps així s'ha de tmballar mo1.t

ma1anent. pujà Rambles anunt. Passà el

tet1p8

aturant-se una estma a

tots els quioscs que t.robà. Es teu tard. Tingué son. Donn! en

lm

e

de la RambI.a de Canalet.es. N"hi havlEJO d'altres que ja ho :t'eien. S~

bolicà les esmes amb diaris

ve~lB

com vegé que f"&1en els altres dormi-

dors a l'aire lliure. Donn! amb moJt..,s intervals. lila regadors matiners

el ruiXB1'et1 de mala manera i la mullada el tornà anarquista de debó.
- Mala

~nt I

- cridà -. :Heu regat un anarqu:i.staI

Els regat10rs el veiel'er. poca ooseta i el regal~n de. debÓ. Fug:1 Rambla avall pêrseguMt
- BurR'e80s1

per una .manguera que semblav.(:! aM"ibar pertot" ••

Capitalistes! -

ansv~

tia -. Butxins del batlle I

cridant qllan 13 mangue:r'a li. Do pel'-

Descast.ats I I •••

- On vas tan moll? - li diu algú, passant amb un paquet a la mà del que

en sort1a el crustó de mi t.j a barra de pa..
- M'han regat perquè sóc anarquista f
- Ah ••• Que

no se'n pot ésser?
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- Aquests
DI)

1110~2,ts

de la manguera es veu que tenen ordres

de

deixar-los dormir en pau.

Pe~ò

dormi~8?

on

- Als cad:tY'on s de 1 a Ram bla

fi

- l tots els qne hi domen són anarquistes?
perq~

- A1gun n'hi dev:f.a h

no em

Val

regar a mi sol..

~1 no puc fer altra cosa, em dei-

- '"

XE\ré regar Ol3da die p<3rquè vegin qu'és un anarquista aquesta mala
gent del mm1cipi ....
Ri anà ~9 n1.ta a domir el defora a la Rambla. Però no pogu6 o:f'e~ir.

el

sa~ifici previst~

•••T'i el

cot:

ris vell

'J"'8. ,

sorte j art t rana-

t.l ta e 9'i\fU!t.x:OB d'aigua mu1lartn éls dia-

ia això ja acusava s'testament els dejtmis dels da-

QU

d

al

nJ.'

la porta del

una carn

d~

plossló i

de demanar cari tat

1 pTOÒnc'

arron98D t

tro. I, de cop, una gran soroll d'una e'x-

vlòraa trencats. Veu venir gen t que corra 1 la sel:te:ix.

tJàrdias. Ha arri'tet la meva I , pensa

Surten un

- TIe estat Jo! H

- Tens visita,
Es son

amb la man

jove Manuel. Què tina de fer, donC9, pensava, per l"a-

na:r-qui.a?
rre~

n,.odi~ s

r .. 'Tfu"ltables

lent solien
~u.!lts,

a la eausa. Bla regadors feren, com norm.a1-

I~anuel.

st.at jo qui na tirat la bombaI - diu.
'nyor anarquista.

nnà. ca

u

Ilà que el va a

- \{an usl , home. di.:r mentide s

é6 UI"! a

a la PI9Só.

mala

COfi;

carb q18 se

li is;ru1

anarquista ••• I o casa hi falta gent.
Que n' hi p(\s1n I Hi! di t nl~nt,ida però só e an
- També he s6r~cjo d'anarqui8ta~ home. Et nen

a "fav'IJ df)1s Que no tenen
vernen na1

re8~

t, et penses ql

et. penoes qU& no
osa1tres

cen .ls dine1.'s mentrea lli ha gent
- Doncs, mire.,

d'&n~à

qUê

DO

quista, jo.
s que nosaltres
,t'zl

cootra ela que

FitO-

. contra els que l.J.en-

no pot menj 8l'1

quê .ó·c agafat que menjo

no anem
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~nYA 8Cjllt 'Im,

encara que sigui anarquista, és ben considerat.

Però. )~a'n'Jel, no et potA pas passar el temps agaf'at., homeI

nrt,1

P.M :f',~ to1"'r 8'1'"

asra:r sr.

policia ho sap tot, i vindrà un moment que no t'agafarà•.

- Vols di!'
-

. e

\ d.S!" ,

q

~t ~

la poU.da també és anarquista?

Tan t-do-bo ho t'os!

nm3J.,
ce~n.

espera una mies més

hOO1fl},

li

ésser anarquist.a. Ara torna a

He dit al pare que hi ·tornari:91h Ningú et dirà rés pel temps

qne has

~Gt.at ~cra.

F..J. pere, ja seps can és, ha dit que no hi "W%'-

naries a casa.
q t:e no hi torn aria" f

- si.

Tots han dit que D0 hi

tornar{~a.

- l la Rosa, què ha di to la nosa?
No puc dit' mentides, jo. La P..osa ha estat la (mica que ha dit que
h

,

El

~~

•••

Rosa, 00 moment, 'ti.ngué raó. Mat!uel tornà a1 casal. més anarquis"ta ll.ue mat., digué,

pero

dies desD!"és, que sempre

hi tornà. Aqu~sts capellans ••• I, ea deia
e'~g1n

UDS

de sorti:::- amb la seva. segur que

s'ho va :ter .11 allò de Que 'ningú volta que tomés a casa. Ell sabia
que ei ellà deien <¡¡.te no Jo diria qt~ si .•.

oea,

EW!!

pen 9.' que ha arribat l "hora de

fe.~ lm

pensament.

- Quin pensament. volú que t'Em, pare?

'ones que qualsevol dia has de

comen~ar

a Densar en casar-te.

- Voleu dir?
ull di'!'.

-Però nerquè tine de fe,., quest pensament?
- Perquè si un die. o alt'!'e l'has de :t'er, val més que el fem tots ple-

ats com m's aviat mil1o:r-.
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- Això vol dir que vos

Ba

l. 'hêU fet aquest peneemert. •

- L'he :ret. i no l'he :fet.•••

- Bé l.'beu :fet o no l'heu fet. pare?

- 1)oncs s1, l'he fet.
- I amb qui heu pensat?

Ib J.'her8U de Tiana••• Ens van trobar l'altre oia amb el Guim,

resti i d'tma cosa. en va ven:1í" l'alt.ra, que què fa el

"t.8rlp8, qU9

qtit :fa la Rt\-aa, que qt1è fa al Joaquim•••

- A.ua

1.' heu -ret, al casament;.

j

Fet, fet ••• se n'ha. parlat. ~spr's1 ja aa¡>e que tant aqul CD m a
.
:p:re 91 g hem t'et. èls pares.... !~1ra si v
a Cal Tiana als casament

casar-lo bé a

l'~~ou •••

- Pam ,&Mb l'he,..eu Tiana, no!

_

~,

a

-

no m'has pss de dorle:.'" el consent.iments,

,

Hira~

ib

~'h

Rosa"

U

el

ar~h

•• Pen

't'bi•••

Tiarlfl, no •
Vl\ ma18m~t. ;:"a

(t

get- t. on marxa i se'n va a rer

de manobre qn9: guan~ren mi;s <,!uartos.... l queda!Vm sen

g€l'1t. .Amb el

comen 9 ar a parJ1!r de fer una cesa co!lo.iunta de eompmr
tractors.
Ho t.robo molt ben fet.

Pe-rò peT' a tirar això endavant. hi ha el casori pel miJ:t.

.t, pare.

- Ja hi ha pe

Amb

pen8~~Ío/'

l'hereu Tiana, no.

_ 'tosa, fins ara t'he parlat amb calma, vmb ganes d ' e·ntend.J'e'né>.
l

sense crits. Els er:l.

3i t'b

f'e~

ro t

n de cam.

9, crida, pare. Però amb l"hereu Tiana, no.

_ Doncs què vols 'fer? - i l' home comooqÀ a al,ar la veu -. Pe.s.aar eJ.

anys aqu1 i a!TUe:ar-to Cf'.de dia unt mica m~s, i ouedar per a ,.. stir
Sants?! D1gue" s, ai:lÒ vola?!
p~ ""Què le teve

que al damunt -t,'hagim de mS1ten1r

re quan. venen visites. d~ui que t.enim ,ma f111a que
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toca el

p1ano~r

Això volies que digués? I

si, .,exactamen.t això.
Ql

aniràs a fer de

No m'haureu de mEllten1~mé8.

lIS atra,

a la Quinta Forca'¡ A passar gana en un·

l

\.

recó de món? A ensenyar :fills de pagesos ql. només :fan pudor d'estable.
I

Aquesta és la teva oarrers?

Vos ho deu dit. Aquesta és la mevA. carre!-,..,.
- (1a en parlarem!
- i'J~ passarem de parl&.r-nv.

A taula, l'ent1emà se'n tomà a

DS¡'T"lar. N:! pares, ni mares, ni ger-

m.ana, ni cunyad.,s, ni ningú s.cc7.lseg'lliren ben p l'8d:f..sposar a Rosa enver
l'hereu Tiana. La
Potser ens ho

ma~e,

a~u:rem

amh gAnes d'evitar escenes, deia:
massa a la valen'ta ••• no ho ali. l si enlloc

òe l'hereu ·ria.né:l., se'n cel"'qués tm altre d'hereu ••• ?
- Rea. Pa d'ésser aquest! -

~a

eJ. pc.frs, picat-. He donat paraula 1

ria la p,..il'lf?'r'a vega'"1a qlte 1m castell la trenca :.ma paraula! He dit
que ser~.E' aq'U19 S't, i
,~i

serà N'ple st. •

ha el T'oi canallà aql.211 dj.a a taula. Ee el que diu:

- Parar horne, no cri.deu

df\!'. Després sê

lIS

li

taula. A tet1la s'hi ve a menjar i no a cr1-

posarà t71s1armnt el dinar, home de Déu. Tampoc se '

l'ba. d'obl1gnr a la Rosa a casar-se i cridant é& un mal sistsna. Parlem-ne amb caJ.me. La Rosa •••
- La Rosà' ha de fer el que jo die. A. casa en s ben casat 8empnt ela
pareR. S'ha fet el que '8 'tradició que es :raci. ü és que lli 'Voleu re-

nyir anb 18 t.:r'edic1~? A tu et tOCa\T9. é8set- capellà i en Vas ésser.
us et sap greu d' eaBer-ne 1

- N'o, hou:e ••• Potser me n'hagu6s t'et igual si

' I

no

m'hagués tocat per he-

rència Pftrql1Et m'agràda d'esser-ne. Ara, no cree que tu h€Uéssia volgut ~tue bagués ftstAt un mal capellà, que n'hagués estat per :ror~a•••

- Ja et. com c herbeta que e.ta dius merduix •••Ja

se

on vas ••• Vols dir
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que a

la

Rosa la

8r8m

pe~

'tor"a i que

I

rà una mala casada! Us enoL.

.aen;ren t'lassa coses als capellans, ara. l la teva obJ.iga<::f..ó

DO

és con...

véncal"'-me a mi, sinó convéneer a J.a Rosa. Si els capellan s heu de fer

eeerif"ici:s qua !'8:fo!'een la vocació. tamb' n'hm 'de

1'&!'

le8 dors a

ca-

adeal

- Hiren, pare - di 11 Rosa-, Jo faré els que calguin 19 sacr! t':fe l's

atriroon'., pe....ò no ps.s

l ms.trimon5. amb 1.' h&reu

pel

Tin.na. Caseu-lo am,b

la cosina ggp91'anoa que Va aoasarada i diu que no sap si es pcXi rà agu<i11tar ai

no ea case a.viat l

$o

l f'us,t! eS-cEJl"s amunt.
-E:3

11~

oua 1a Ro

se'ns anirà ela cas

l on ha d'anar? On vole Que vagiI A i'er de tm -stra,

i

bla de mala mort, a fr'egar tra se ro s de pago

a on? A

lm

no-

mEnuts i a passar p:ana? i

I, sis9 'rI va, j 3 tornam qua"1 vegi la vida de- prop. Farà com l'anarq1ll&ta t
l s1

{l1lê Hlarxà

Rosa. Quan p8saava. .Lu porta è

t~cat

del

m&S

minúaool mAletí pe:r tot bagatge, e aro! de l 'F.stac:ió, de mig d'un camp

de "verd sort! uns veu inemtrolad.b cridant:
- "(osat Vis.ea l'anarquia!

Era Han 'eT,,1 que acoro fadava, a la seva manera, a sa ge'1man a.
Rosa va a la Normal a

gui, diu. Tots el

s

~ent

nal, de
~

que

V9tn'8

ei sabtln on pot anar

10cs s6n ocupa ta. En enb!'er? de

vol ésser" de

exercir. On si-

t res. Hi ha masEs un mal nacio-

stre.. FaJ. tel

mpr'l:'".

Jo no sé.., tan cmla anomenoo8 que té l'ofici, i que hi hegi tanta

gent que eetliiii pm' a mest.. re _. li diuen a la Ko!'iuC'.o;i".
La noia no claudica. Aboos de p
~'ha~u

Tiana) :f'regc¡.rla a gust "'"ota

ar, què la Vida, ho
"",,8

darrer

e.nomê~

del paga

pais.
A Barcelona hi ha Ib t:f.a Claudir.a. M,ales noves. l'

oe hi

amb

petits del
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.

.~ disronib16s • .. ero

a tia C1audina, encera que hagués estat mes-

'r.rcl, tenia a la seva vuitantenat una salut <;tue 'enamoraVa i malgrat.
l~

bl~ a,

seVa cabellera

.... b''tVq:r.'J.va.
~

tenia "la cara i l' aspecta jovial i era

lm

dOlla. Ell el seu bon temps, solia dir, la boca

s :L'ort

11 flitia ~al de- tant di14 que no a la munió da pretendents que la vol-

ts.'ren .. l 61'a optimiata, la tia Claudina. Irele:fonÈ. a Figueres
nia bo,
bl~ts

EtS Vgia, .:U'!'b

on te-

algun peix gros de quan .sxeroia en un dels po-

dal ..•

del

- ',!ira, se'n diu :Iaaf'ul1eòa. l dint.re poc estren

n escoles. Es tal

com deir. ton pgre, un poblet de qlB t.re ca.ses perdut entI'e muntanyes.
1)e l1oment., sol. lici ta la

erà 1m altre dia.

r.o la

p1a~a.

'Ves a Figueres,

n'aquesta adreça, i demana

hi '1/89 en n<

es-l:!. q

quins cot,;1pli"l'"1e¡ts et

El.

capar. TJn altre dia,

:ixia

el

'8r' quan l i dig.d

pel

dC'nya Clam ins. J

que ets

t1l'B

I

meva nS:>oda.

Quan jo roi~ de mest.ra allà dalt ora el meu ballador dels dies de fe ...-

ta.
- A.in pots ~l' qne l i dig'ui de dret que hi vai",

nem dlJ la seVa b a-

1.1adora!

- No!
t

11

~~

que

~o

vam pas baJ.lar i

pr~u ••• ai,

no p6'!"11s de bàl.lar ni d'altres

CCl98S

t~mps

cp<!

l'r'h~u!"ian

tes. Tu, ben serieta, li pflrles de donya Claudin a,
AqlJ~at6s d1.SS

contaran el
bar-se

història" una.

p9!'

!"Em

sl No, no,'

d

l~,

ortir molstra, :i prou•••

bàndml; eren les q~e més o menys es

stre Pere ! la mestré'

El r~asfUlleda.

era t

1(08a

1 diari camí.

al cap de pocs di es de 'tro- '

les escoles a Cala Hostale-

.ra. Amb cuatre viat.f(ea diaris les històries s'acabaren aviat.. Un di a
t'ereu el viatge sense dir paraula. De ta..'"lt en tant. es miraven esperant
qU4P l'altre eom~cés. Ambdós 8Aperaven la mateixa cosa i

caro! en va, mut.. Fo
la cosa, degut,

'e11

'O

es feu un

al sortir c1& la elasae de l,a tarda que

CaUS&8 que mal tdng'Ú hi podrà. donar una explicació
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vol, dels

hO&1es

mub les dones.

sc ....tir d6 les ftAcol.qa, el mest

ueetió és que aqüella tarda al
Pe

i la

me~'tre

Rosa,

aen~

sab

pal" què i potA~Y' ael1S~ p!'(\posr-tr-s9.Ho, ja es mi:rar-en d'una m9l1era qu

no
o s'hi havien m¡rat~ abans. '3omr1ant, però amb un somriure educat,
inó

V01'1S.

ar1ib

llU

~:orn:ri Ul"e

l tot.

nou Que ni all ni ella l 'hs.v1en gastat t'in s lla-

maneà així:

- l què diria, Pa:roe, ai n 'hEguas de passar la vida a Ma&fulleda?

Miri,
qUt~

~osa,

en n1ala

?

jo preferiria

pRSgar

!ci. vida en bona eaxpal'lyia aqu!,

la millor ejutat del món.

- Però no troffi a 1'altar coses, aqui? l'unies •••
- T'as E1micA no es "D9!'den. Si,tine amics i quan ~ms troben som més

stlics qne tü&.:1. Potser ara trigaré més qne al t1"eS vegades a veure' ls,
,
peT'O

no

,

cina

:\ssa aixè.

() ho sé ••• un home jove hf\ de '\iGnir més oport.tL1Ditats a ciutat. Els
amics fi.i 11den, devega.des, porxò són amics••• Lea dOD'i8 som diferents.

A mi, desp'''p.s dEi classe, tant Ple f'a. -reI' gan ..t a Ca l'Hostalera com
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a qualsevol altre lloc. AJTibaré a ve1J.a ignalmen t.

- A vostè no l i faria res ar'ribar a vella s Masf'ulleda, per què vol
que jo sigui distint.?

'8

- }fo ho sé,••• vostè

ses. No li sé veu-

un home que pot fer moltes

re molt t.emps aqui veient cada dia les mateiXes coses, la m
- Es

!xa

a mi m' agr~da molt 1:--t gent que hi ha ara a Hasf'ul1

q.U(I)

~n".

•

- La que hi he ara:l

- fttra, R0sa, fem-ho curt.

~p agrades

f!om m'agradaria q'te coneguéss

-

tu J

a donya C1a:udin at que em

Va

port.ar

.Masf'ulle da 1
L'aJ..l.lrni1fl

P:J.del, el pet.it

è!~ eR! ~O:f.X

T'6portà a la colla de vailets

de l'escole. qtE havia vist el senYor Pere i
pa!'1av9n

E\

l' orosJ la vora el rt:3c àel ~Tol! .. T..a in:Pormació de l'altJDD8

Ann'!ta de Cal Caf'9t..er, ssn~ralà

qUI!)

n pel carn!

1

, que

gS pafHil

n a

en

molts, J.2. portava
estar

~af'ada

senyor rere i la senyoreta Ro-

'1UB

Po:rta, dE'

e s repen.aaren i

COI)

tuda!r la Ui9ó
~

.:>

sens

ntrebancs,

("1":.19

nyer Pere pe l'al oosa n'hi ha

del b,.e9, :i que la 8Bnyoreta Rosa, que &Ida

repenjada arab el senyor Fere ••• segur que devien

cantin

Rosa acabà

~l

m er3 el CfUI! bosa eooins,. 1. qt!~ 1'.l1

V61tr

què la ~enyoreta Rosa carn

~

sen;yoreta Rosa qu. e 8

de l'endemf¡ perquà al senyor Pere,

qU&l

la Mpyore-

dir Quelcom oornotant aalb alsdit.s, degué tr.obar que

ho havia :fet molt bé i li feu un pató a ema galta •••

Cada w ilet. portà la se\ra veraió d~l cas n eas8.. Les dones, que mai

ho hav:.J.en

~et,

pEl.$lsaren un3 dies aoompanyant els noi-a a l'escola per

a Vel~e quina. cara feien els meat,rea despÑs del què els hav1«l con-

tat llurs
1m

(ia~eendent.s.

l se'ls miraven amb un SOMriure

d'ànge~~e

e;s

somriure especial, delatant-se, amb aquell somriure, que j~lAbien

tot.

/

lC8
p~n so

- Pere, les dones er.l mil'm1 d' tron man9ra que em

que j

&

ho tenen

tot entès. :D'en,à d'tma die s que aecmpanyen els noia a classe, cosa
ca~a

que mai no havien fet.. Es deu f'er una al tra

cuat! s'estima. l mi-

ra que en f'eia de temps que m'ho tenien d'he.var conegut.!
- noncs, mira,

p~:r

noà81t1198 nc es

p~rdrà.

'Diumenge anirem e feste-

jar- a la pla,a per si hi ha algú que el1cara no ho E'ap.
~l

bat.lle 1nt.e'rvenia MCllt poc en c"ses de la batlli.a ja ou e J.es in-

t~'rvenei.on~ oficials

eren espaiaó:t.se.imes.

~ls

espais dur a'VeD mesos,

anys de"'egeñes, però es tractava dels <los mestres i allò
rrent. l

P~Dêt

6J'8

poc co-

Fornells va n aaseure's al mateix banc on i"estejaven

a la 11U'1l públiee, Pere i Rosa.

- ERteT'l :rwlt oontents de
i

veUN

en~lrf. estem m~s eOl1t ef1ts

que els mest.re·8 aén

de dir-;to8-hi que si

CO'.!!

V016([1

l'alt.ra gent,

ja són de Mas-

:fulleda. •• I, senyo.,. Pere - seguí el batlle en f\:rm ion:: - si el fe

teist l i dé1xa algu..Tla. estens 11.iure i li agr.ada 'fer el canari, ja hoe.ap •••

Eren pocs a tJtasf'u.lleda, plt'Ò aquell diuuenge tots

a la nJpQ8

a

VetIN!

f'est&jar els mastre.s.

que pel· encà:rl"e.c de la mare
po~eta, i

port~w~

lm l·am

rarr:e:~

de

D

deixaren caure

nena petita del Cafeter,

flor3 Hl.o nuvis, s'errà,

donà el ran al. b:lt1.1.<7.

- Les qt8 :ral"taven t - diu la senyoreta
K:l

L.~

E;

ROEU ..
bulunC'ejantrs~

d'oontis pujava p1898 amunt..

a cops de coll,

ies parà dav~t ~1 prlmer, nquel1 d:i.a, banc del Pb.íS. Voltaren e~
bm10

i

comen,a.ren a desitjar,

LI

la. oeva

res a la parella. l ni .es moguereIl

(~uan

mBt1~..r[1,

tota mena de ventu-

lú &enyoretE. Bose. acaronà la

que sembla.va la cbpitana• .Aquesta fea un petit p9rdicot, i les oques
to~aren

pIa,a avall infla1es de pit,

cofoi~o.

- Has Vist, TIo.SR? S&'n t.omm d" on hpT"l vingut ••• Hen vingut .xore
!!lent I
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- A:ra je no ens en

poo em

d'aquell dia el

D'en9à

Or.

ê
Mt

JJ6S

oques

eIl S

han acceptat.

stre Pere prenia pañ, quan n'bi havia,

a totes les retmions del pe,tit municipi.
-~euso què

es

qllf! ettió

'11., n' han pa '!satt..e:ot de

-

de torr-a:r a oanviu:ro banderes!

i1a

fn'*(')tlS~rt •••

d1u~n

qu

l Prasid'int és

a la p:"'esó °
.. -4L'
- Ou
~ e .Ler;'
r

aquí?
qlle

8

e

dEI sempre. 'Pes. Si

S

vl11E.,'1.dn ells

a

vol~n

canvi er alg'tma

bandera~

aW.lviar-les.

- ('ui sé,rJ., alIó?

- TUls que s 'hi guanyen la viàe canviant. banòere"e
l

-I

s ¡:ror

-Que a:r'a ban

¡,Jitj avila,
gm:ln~yat

uà diu?

els Sttus,.

-11

- Oh, quo uqui :fam Igual que sempre. (~ue s9$:!ueixi essent. batlle en

Pe"'O::>t F'c:mal1s, i q TIP. no ens hi ail1oinen. Aquí és Hsafu11eda, ha dit

seny"'" Mi"tjaviln.

~1

l

!ba:t"ul1~da

gobarnado'!'8 i

segui igual, n;algrat que la resta del paia mudava di

ajuntaments a. molta l:tocs. A vila agaf'aren molta gett. ,

l'A.íuritamant

j_

"Des passà la f"ront.era. S'havia proclamat aquella

p(lbli ca que a gadr-i.d no volien i

e la m:'oclamaren t.ingúeren lüol't,s treballs. I an tir~ué tCol'ta

ela

i

veu que allò era pecat. mortal

f."lIDt de

t.reb~11s,

di uer,

vila, per'què a loR capital feren curt d

p)"esons. gÜ!1pplenal'p,n totes i s'hJlp'\lé de fer' presb d'lms vaixell

ñel Po

qua

i

s'hagu

in

liqn gent agafada no an teni""
"lm g!"fm

e

Süt f]U~

B 5.

n'havien de

!'osar~n

reixes a 1

Els que

Va-

prou' i la mm ca de pre son s t'ou

problema. A mol'ta gert de la vila

. or.

!'.

f'ine~tres i

la. po!'taren a una fàbrica
.ia t.inguéren una presó

més. F.re ~~. p~c'lRÓ eopecial, e~!uel1n. ~as de la. vila 'Jua són oenta-
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dors de mena, en dos dies organitzaren

lm

cor i fou una de les pre-

sons nés cantadores del pa!s.A la pres6 de la fàbrica de paper hi
havia oos o tres Ajuntanents en pès i ciutadans de tota mena. Els·
diumen~ s

els convilatans dels

ag~ats

orgabitzaven v1si1B s co1.1ec..

t1ves i es pot ben bé dir que la p:res6 feia una Festa Major cala set.
mana. El porter de la fàbrica aprofità l' ooosi6 i posà un l:?ar a

l'establiment que li donà un rendiment molt raonable. La guàrdia
era una g-an guàrdia, i moltes vegades, les nits de cant, l'oficial, si es eantàva una sardana, seguia el compàs picant a. terra
amb el sabre. Hi havia un pati on els empresonats practicàven

el

:futgol, i la guàrdia quan la pilota anava al defora deixaven sortir els agat8ts a

reco11i~18.

Hi havia bon s peus a la :fàbrica de

paper, però tothom xutava enlaire ••• Per Nit. Bona el canan1 ant de
la. guàrdia donà pe rad s als dispesers per anar a la capital, amb

el compromis de tornar a la Casa acabada la fe sta •••
- Senyor MitjavUa, ja hem tornat a guanyar. Ja tornem a maner nosaltres!
- Doncs maneu.
-

l què farem?

- El mateix que heu :fet fins ara que manàvem nosa11res.
Però el senyor MitJav11a

comen~à

a no Veure les coses clares. l

c0U19n,à

fi

madurar el que ell en digÚ9 el Pla Canonge. Els aoontei-

xer:IErt s

anaren molt depressa Al darrer temps i ell s'havia desou1-'

dat una mica del :festeig dels nois, però ara se'n tomaria a preocupar i tindria, amb la situació del pais, una bona excusa a 1:avor
del s.eu Pla.
Avui hi ha moviment a Masfulleda. P.1 poble acomiada els que marxen al servei. El gran de Cal Coix, el Marian9t, el Mundet del Mas

I

111
Bonic, i el de Les Algues. L'any vinent tccarà a Brajüi, al Toni de
Cal Cob' - a Cal coix s'emportarien la palma de proveidors de l'E;xèr
ci-tr-,

j

a l'Andreuet del Molí.

Es veuen algunes masfulledenques amb els ulls molls.

- L'any que ve em veureu plorar

8.

mi - diu Clara Mitjavila fent co-

lla amb les plo""o899 xicotes.
L'Ordinari Solà e9 va perdent cami del Comal Major.

Les noies del

poble fan voleiar mocadora. Del carro de l'Ordinari Solà se senten
crits de "Adéu"

cada vegada de més lluny.

- L'any que ve em veuràs plo.rar a mi - diu

CI~ra

MitJavils a Brauli

- Tot un any fora, Clara ••• Qui sap què pot passar en 1m any.
- Sempre la mateixa canc;ó, homs!
-

~s

que devegades tinc por, tinc por que algú, que quelcom s'in'tel'-

posarà errtroe nosaltres ••• Per a mi és com si pretengués acostar-me a
una reina •••
~"'os

que la marxa dels quint.os o'les llàgrimes de les noies haguéssin

int'luint d'una menera especial en Clara Mitjavila, o fos el que fos,
I

la noia, sense pensar-s'hi m's ,amb una arrancada cent.-per-oent Mitjavila, sense mirar si hi havia gent. o no,
- Que v:fngui algú i em desfaci de t.u! - d:tgué llen9an..,.se al coll de

Rauli. ,
Era qui-s~-la demos·t.rac1ó públic a

qu~ del seu voler feia aquell

fenomenal element de la casta Hitjavila.
- !liBa, mira la naia ltlt.javila! - diu la Tereseta de'l Mol! a la del

Mas Bonic.
- Oh, i en ple dia i davant tot el poble •••- exclama l'àvia Mercenet.a
que havia baixat a acomiadar el nét. - ••• AquQst noi s'ha de deixar mat.ar per ur.e. noia aixt., ••¡-obreta! l el senyor Anton no ho vol••• Pobrets.
Ai, Senyor, qui pogués tenir els seus anyG •••

112
Tomàs Mitjavila va a trobar B:r'8uli al canp.

També és Mitjavila

pur ell, i al séu Deu-te-guard es
- Mira, Brauli, jo, encara que vagi mudat vull éss",. de Masf'ulleda

t.ant Com el que més. l en sóc tant,

que la Salvadoreta de l'Ordi-

n ari sera la meva dona en cara que .al món s'en tonsi •
- Tomàs, homa, mira que ei el món s' enfo1'l$ a •••
VuJ.J. dir, i m'entendràs més bé que jo vull a Salvadoreta com tu

em penso que vols a la meva germala.
- Aixi; ja es potenf'onsar el món!

- vinc a dir-te que el pare se'ns endú de Hasfulleda d'lrant un temps.

niu que no veu les coses cla1'98 cJ.are.s, aqu1, i ens deixarà a casa
l'onole canonge.
- Chicament per això us t.reu?
- &n penso que no, però a mi reA em treurà Sa1vadoreta del cap. l

a Clara ••• óe a Clara j a ho saps què no li treurà ningú del cap. l
vull

qlE

sàpigues, abals de maMea:t" que

8
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t.ens tres al.iats, la

ma_, que no vol altra cosa que la f'elicite.t de la meva germana i

meva, la Clara, que ja ho saps el què vol, i jo, que em sento orgu11ós de que el

m9U

Ctmyat sigui da Hasf'u1leda!

- l si el ten pa're se'n surt? Jo, dev<Jg8des només veig entrebancs!
- l t.u ets de Masf'ul1eda?

- PetJò, carai, Tomàs, és que ara ja hi ha cononges pel mig!

- Tamb6 l'hi tinc jo. El temps que ens toqui patir serà el premi
que tind'r8lll. l la mare diufU4 de l'oncle canmga no s8'n fii masse
~l

pare ••• No em va vo1guer dir per què. Qui sap, Brauli ••• Els canon-

ges d'ara no són can els d'abms. Adéu, i pensa amb Clara slmen
com j o pensaré
De lluny &1

veié dos ho'

alvadoreta•••

"
sto!' salvi,
que portava el ramat al. Prat de Dalt
abra~ats

lma bella es-tona al camp del davart. del Mas
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Porta. Xiulà al gos i li digué que' deixés les ovalJe s ben posades'
a l'a1'tre costat del Prat de Dalt, i

qU&

t.ingués cura {-iua cap èntrés

al camp d'userda del senyor jutge. El gos l'entengu6 perfectament.

Ff)·.1 la mm10bra justa, i es, present.à daVa'lt Salvi rememnt la cua
sat.isf'~t.

d' haver complert. J.' ordre. salvi l' 0018l1ye.gà, com feia sem-

.';1

pre que el gos creia,:f. es partiren !.'esmorsar.
51., el senyor Mit.javila planeja i executa e1 Pla Canonge.
- Però quines coses han de passar, pare?
'er què h9D de marxar de Mas:fulleda.?

- S6n coses més importants que les del :f"este1g. Jo aquests dies be
rebut. noves, he escoltati

la meva ràdio •••

Però ••• '{
- Aqu1 sl que no accepto que ningú em contradigui. Si
en08ra que jo no ho vulgui em

don~

una nora 1

lm

lm

altre dia,

gendre que no s1-

guin els que haurien d'6saer, jo no ho voldré, però què hi :farEID •••

Ara, de sort.ir de

!~as:fb.lleda

lm temps, ni parlar d

ria!
- Pare, jo sóc

de Masf'ulleda.

Pe"Y'Q.uè no les puc passar aqui, aquest.es

coses que h8Il dé venir, 'com els altresl -

s'at~veix

a dir' Tom:as.

- 1-To. Tu, jo, 'tots nosaltres podrfem ésser els primers de rebre.
Però que ens ban de fer? Qui? - protesta Clé.ra -. Vols dir, pare
que no vols matsr dos pardals d' tro t.ret? 1

- No. Teniu o no oonf'1an,a amb el vostre pare?
- Si no hi ha festeigs pel mig, tota.

I

El Canon~1:9 Ua-rc 'els rebé xardorosament..
-

l quins nois, quins ~oia, Anton! Tomàs, si estàs tet
•

l tu Clara, si ja est

tma

lm

home •

xicota de debó! No devies tenir poc jovent

al poble que et :t'eia l'·aletal Ah que ja en

01 que s:!?

tot

ten~ Lm

que t'agrada

11-:: .
El senyor Mitjavila te

1.D'l

pressentim9'lt totjust arribat

8

casa el

germà Canonge. "Marc és dels altre8", pensa. l Sègueix pensant 9,ue
per aquell viatge no calien al forges, quan Marc seguia per camins
del. tot diabÒlics pe1 pobre Anton •.

- l tu, Tomàs? El teu pare va comen~ar a festejar molt jovv.

Jo també, oncle.
- Ho

ho veus J Mi tj avilel¡J pura, Mitja ~ les pura! .

'l\lI8U8,

- l tu, Clara?

- Jo tambi he comencat, oncle ....
- Ho veus, ho veus I De tel pa.¡, •••

136,

~,

- Aviat

parlem de tu,

êStà

~!arc

- diu el senyor Anton, nerviós 911.

parlat., Anton ••• Què- 'Voleu que

Sempré les

!!El te ixes

alg6 et ~a

UD9.
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digui un canonge vell.

coses, sempre la mate i m rut iDa••• Algutla vegada

oonfessió que val la pena, psrò ja salB u que de la

confessions no en podem t'er us ••• l gent que demana, èl'le sempre demma.
Coses per a J.' ànima 1 coses pel nostre pa de cada di a. La qt8 stió es
demanar•••

PaU cosa de no dir el senyor MitjaVila t"in'$ que pogué

parl~.8.

les amb el germà canonge. Li exposà e1&: moti ua del viatge. Comen pà,
per tal que Marc no vèi6s massa d'entrada el joe, r>arlmt de la situacló del país que no l i agraàava gens.' Allà dalt j a ho sabia . ell,.
.'

li diu, sempre són ela Pl'im ra de comen~ar a fer di sbar sta. Despres
hi ha el' t"eaïe"ig dels nois, .l. testeig que ell voldria que fos amb
altres, que ela Mitjaw'ls encara pesen •••

- Anton, An1:Dn, ane=n"'a pams. Deua haver fet molts quartos qut la

.i.

1:.uac1ó del pais t'·encaparri t.ant ••• Millor. Sempre val mis que la familia te'n pugui. deixar, de àiners, que pas que tu n'hagis de deixar
a n"ellaI Però em penso qne vas \ma mica cremat

amb

les dues eoCIIUO.

El pais, el. país ••• El. paia va com va, com ha anat semprv,
malament,~

Malament per a

tms

i

bé pels altI9S, és clar. l si ho dei-

,I
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n.eral ha anat malamer:rt:.

que e

manera que t.'&squivea

tma mi~

t

ho deixarem, em penS); bé. De

massa abans d'h6ra. Uéa malanent

qu'ara no cr&c que hi vagi. Q'

ls que governen ho podri

11or? sempre ho poden fer millor

81.8

fer mi...

<:pe governen. l mira, tant corn

no rebem els capellSlB pots dOnDi r tranquil ....
Pot8P .1 que amb la situació del paia he exagerat una mica. Ara,
ls festeigs dels no1o •••
e dels nois, d,

- m1a fes

hav49r-los 'Portat

SQtl1.

cment, si et surt

b la teVa per

poden portar. entre altres co ses, que hi ha-

gin quatre persone 9 més que reneguin de
vistos: el Tomàs, la Clara, la noia de l'Ord1nm-i i el noi
Porta ••• l no n'anem masea sobrat.s de foro:t'os 1

d~l

Mas

l si surt SJ. revé

del que tu vols, només en tindrem un d'en«n1 a més •••
-

que tu no 'h'ho scaf

l\~arc!

- Jo t'aré

lm

tal oorn t'ho hauries d'agafar, això!

tanteiR, t'aré sorti!" teòlegs de categoria, expcs arè

e:xempJ.es vis CUVe:••
-P~()va-ho

Uarc r l a la

~e!"èc:1e

no li vindrà de quatre més o menys

qne no la puguin veunt. \tro sé que has solucionat mO,ltes coses, que
tens fans d'arreglar problemes •••
-Rara't Anton. llia cosa es fer semons pel públic en general de dalt

la trona, 1 l'altra bàtre' li contm aJ.gÚ de la familia, en aquest cas
cott. ra dues criatunts que han co_n9a't a trobar el món bonio.
Ea pel

o pel

u

, ¡·.tIara.

aeu mal.

- Dimoni, si Ja les mon~B claudioaren, tamb', p~l que veig, està·
disposat a fer-ho un' canonge? Abans te,nieu més ion uiJneia damunt la

gent. La fefeu creurv.

que

la gent ua fa por? Es qu~a 11:0-

leu contradir per a no pe'6re clientela?
-

A mi, porta' m una

q li! :fit ste;j 8. • •

beata i

l que vulguis. Ara, da gent
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- Es que la meva iJ...lusió és que eJs nois ea casessin bé,.
La

meva que vingués més gent a missa.

En pat.iré molt Jo., Marc, si els nois no em c!'eueun.
,

- Aquest pat.ir et pot obrir portes que ara no hi pen 99S •••
- Ja veig qne be perdut!
~ap6ra' t.

veus, la

No corris. Jo et prometo que ho p,:rovaÑ. En faré, ja

~talla

d.e la meva vida per poc que hi vegi solució. Ara,

i són M1tjsv11e8'~ i aViat ho sabré si ho són, aviat acabaré An'ton. No e~ vull donar una mala nit, peTò els nois deuen saber oan

et vares casar tu, no?

- Es clar que ho saben. La seva mare no els hi amaga re 8.
Den t'et. Issbal, això suposo que

D'O,

per què em vaig fer cape-

llà., jo?
- N'o. l no tenen perquè sabe:r-ho.
l si dfm!è) demà-passat em demmren: Oncle Marc, per què es 'la t'er
capel18, vostè?, pot dir mentides \bot

lm

-

senyor canonge tan ben, con

s1derat com el teu germà•••

-

~,

1Iav<,I'S on és la diplomàcia clerical. la mà dreta del sacer-

dot!
~

,

Anton, awi ja es fi Co'!T8r m

parar, pot ser ho sabr

la

..

querra. No

,

on

va a

aviat. Aquí només es confessen els de la

dreta. Ah" com m'agroadaria 'Confessar els de !JE l'esquerra! Es clar
conf'essarien j

que quan

conf'e

,!'-108

8

haur:f.en t'et el mal, però m'agradaria

encara. que fOè a easa. No tinc cap por

~e

ningú jo,

ara.
- U1ra Mare, fes anar la que vulguis, de ll1à, però :fi!S entrar el
meus ari

!tíB al8 nois.

:r si convé. que

s'esti~nin

anys aqui, que

'hi estiguin. No els hi p1myis, els anys, Marc, no els hi planyis.
- Anton, et repeteixo que tot

Un. Si t.u

DO'

In 081 grau de MitJavi¡a' que por-

te n'has sçrtit ,si no

'n so!"tiren les mon9' 8 •••
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- !.Ba monges? saps què en van dir, les molJees 1
- Què voís que sàpiga jo, pobre de mi.
- Doncs em van dir que et'l fo'béa!
El

CE&IOlU2'a

Marc esclafi a :riure sorollosament.

- No són coses de riure, això, Me.rc.
- Aquest pais és un pais que riu sempre. l me l'ha encomanat, el

:r-iure. l Rra va, Anton, amb la mà al pit. Tu què et penses?

Que no m'en èort1rêf V6t-ho-acl!
- Que D6u t.'escolti.
El senyor Mitjavila tornà a Mast'ulleda més aviat baix de moral,
i COnV9l19ut de qua la societat formada per

l~ Antònia,

monges 1 el ge-mà canonge era massa societat per
què ell. estava

conven~mt

home sol. Per-

del tot que el germà canonge s'havia :ret

contr~

001 dels que anaven

lm

els nois, le8

d'ell per a

torna~l.i

la pilota d'anys

endarrera. l amb tots els Sants que :tltia mouI1t I nAix! que vaig arri!Usar que aniria a favor dels nois, per a tomal'-

me-la la pilot.a" e8 diu cop i recop el senyor JwI1tjavila. Ell ho
voltarà com sempre, farà sortir Sant Tomàs, Sant

ventura,

sant Albert

~:rnat,

Sant Bona-

i Santa Teresa, i, li hauràs de donar la raóI

Almenys no ho hagués dit tantes vegades que els nois/es <lisessin
18 seus propis impulsos ••• l almeny'8 hi hasu' s pensat ab S'lS que

Marc en tenia tma d'apmtlña. Jo, fioancament, pensava que els canonges no n' e:ren de rencorosos •••
Per altra nart. el canonge Marc aviat lligà caps al veure que se
1.es havia amb dos )'{itjav1les de casta. S!,f'eu sortir Sants i 5an•

tes a desdil', però

va veur& que els haviB, t'et sort:fr de franc.

- ••• 1 jo a l'An'ton me l'e~'timo molt, pero heu de saber que el que

havia di' ésser canonge era el1., i que per c,aver comen,at a featej 8
tan jC"'re a la vostra mare, el que veig tenir d'anar al seminari

llB
vatg ésser jO ••• Perxò llavi v

tS)1

tant tempa que no es :t'eia amb

l vostra pare. L3. proposta d'alla.r al Seminari em f'ou t'eta aix!.:
f~teg.s.

"vare, l' Anton m'ha falla.t. No

Però donar dos disgustos segui
em semblà:: una mica fort, i

li

pas, tu' 1" l festejava. jo.

al pare per qu,s1.ió de fG1dilles

casa hi havi ad' haver un cape11à. Fa-

llant l'hereu, jo era el sllcceSàor. De primer pensava que n'hi ha-

ne!'), i que dirà que sóc tD:lcanonge rancuniós ••• Si no ho heu de dir
'.

a nungtÍ

diré que amb això podeu donar la l'ai> n1 vostre parv •••

98 cre_ren poques lletres entrè el canonge i l!asf'ulJ8da. El

nyor Mitja.vi1a aviat va veun¡ que no s'havia eTJ'at pensant malament
de son germà ••• n ••• i els nois tenen salut per a vendre - li deia

Marc en una de les 11etres-. De 'les dues

COS8S'

que volies, amb uns

ja hi pots eomptar. Es quedaran aqu1 el temps que sigui per mor de

la sittEició dél pais. Ja és guanyar. l també- e1. 'dono la raó amb la

situaci6 del pals, que de malament rai si hi va. Ja veus que no tot
48 retopar-te. El Tomàs estudia amb els jesuites que' -encara 'n'han
quedats. La Clara la porten unes
venen rodades posen alegria al

mo~ 8

col~l'8g1

del rodal que quan

~es

coses

amb guitarres i can,90ns

populars. Ara, amb la que8t16 fe 8teigs, la meva recomanació és que
no et fscis massa il.lusions. De totes maneres, pe,rò, pot tenir

Da

l'orgull de saber que Clara i Tomàs 86n dos Mitjavi19s de soparrel!ft
- Ja tenim la. :!"9volue:f.6 aqu! 1 !

- A on?
Al pais!

A vila no treballa ningú. La

n t no sap quin bal1 bàlla.

~

119

la cosa durarà

F..i ha qui diu q

coses se saben
tal Ja

~en ot .8

'00

trtiS

dies, i qui diu que aquestes

comaneen però no com acaben..

bat pe lS car

Diu que a la caoi-

•••

- Senyor Mitjavila t què passa?
~l

senyor UitJavila era en aquell moment la fulfca ràdio del poble.

- La coss ha

.aclatat.. Ja s'esperava. Tropes del Marroc han pa.8Dat

l'estret i s'escampen pel pa!s. Hi han aixaaamert s a diverses capitalD •••

- Bé, 1 nasaltres què :te
- Vosaltres no us mogueu da fer el de sempre. Aquí sou a

Mas~eda.

- Sou, senyor H1tjavila'l

- Si voleu, diré som." .però em penso que aquesta vegada les cos

ar.ai!9'l molt amunt ....
R1 poble va sovint a cal senyor Mitjav11a a escol'tar la ràdio.
la Jlt'8nt és

:f'o~a9

el senyor Anton esoolta la seva" de ràdio.

-Diu aue hi ha canom des a tot. arreu ••• QlJ8 a mol te lla es, surt gent
0l.untà:r1a per anar als fronts ••• QU8 els ajunt.aments ja no són els

ndarrera, ••• Que lea fàbrlq ue 9

J a no s6n dels amos .... Que

això és Ja revolució ••• Que es f'an disbarat.s. en gran•••
Què diu el senyor Mit,javi1a1

-

~

senyor MitJavila

COO18'Ufa

,
a estar espentat. i ja no vol escoltar

la ràdio .. Almenys no vol que nosaltl'9s l'an&m a. escolt.ar.. El Past.or
581'11 que sempre volta de nita diu que a casa els M1tjavila l'8'8co1-

n

e~J.s, la

•

ràdio, però que no té 91 so, diu ell. de la d' ~bals•••

l t'ou el. Pestor salvi qui po1"t.à alt.res noves a l'Ajml'tament..

- !':rois t el senyor !.!itjavila està espe.ntat óe debó. Diu que ha arribat l'hora dels rics, però la mala hora. Quà fem7

- Però de què té por?
.8

el vinguin a buscar.

- Qui?
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- No ho sap. 0ent f'oraste'ra, dita ell•••
Masf'uJ.leda es reuneix en bloc, i pren deciasions. El senyor MitjaV1la" .s diu, és de Mast'ulleda. Si algú eJ. ve a buscar, ~'ani:

ran a cercar al Mas més apartat, no el cercaran a prop del

l'Gb~e..

Es po:r-tsrà al Mas pVrta que; és el de més s la vora••• S'actua ràpidament. Ni sebastià, ni Amèlia, ni Brauli s'opoE.:n

11

- Ja els podeu portar - diu el cEp de- <!lisa -. T-mt

OOlD

l'acord.
siguin aquí.

serà com si :f'ossin a case &eva.
Jo, Brauli.... -anava a

eneet~

el senyor

H1tjavi~a.

- A~a, res d'allò. Vostà posi'a lmes calces de vellut, es tregui

lés ulJ.ert:ur 1-, durant els dies que no hi hagi nov9tat, s'embrut.i tant
que pugui, de mans, de p,us, de roba. •• Remeni f'ang, fems i que el
ol el toqui ••• l vostè, senyora Antònia no posi cara llarga,. la aara
l'ha de salvar, posi cara. àe no saber res, d'estar contenta. Tregui's aquesta roba, les arracades,. les sabates, i també s'embruti,

a' embrut.i tant com pugui •••
Passen ma dies sense novetat. El pla ee eot:'plia al peu de la lle-

tra.
- Uai m'ha.crllés pensat que un ric ap""engués a embrutar-se tan

~epre8sa

comentava Sefoo.stià a Pepet Fornalls qUé seguia essent batlle com sem-

prvo
El Pastor Salvi portava el ramat por

110C.8

nous vigilant canins i

eorriols. Un dia baixà cc.rrent 8 i, al eap de poc:

- Les ooU&81 - digué mo1tb n'ent a la
Aquell oridar no

~a11ava.

Vf5taè:G.

Hi havia forastera al poble.

- O tre1éU les· oques o f\iJm foc 1- digué eJ.g6 dela qu'arribaven.
- No, lB1J oques, noI Aquest'9S oques «ón com ei fossin de la fam11iaI'COl$stà

l'Ordinari Solà amb cara d'havel-li :ret mal el dinar.

- :Doncs ten i u una familiu mol 't mal ensenyada. On é s el batlle?
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Ja se sabia Com s 'hav1a Cie feT' quan algtm t'omster demanava pel
batlle •
Es al

treballant.

batlJB, i

RA

tr~bp.lla?

Aquí treha~l~ tots!
- F.m Denso que ens hem errat - diu algú del ~rup que ho hauria de tor-

.

~

naT' a dir

,

d'una vetlada ..

- !!ir

•••

El

meran qui-sap-les vegades abans de trobar Pepet

s

F0T1'l81Js. A les

n1

Po!'ta.

.,

tl"eG

vo~

eam, b'rlrt fins a les orelles.

"fi. t.j aVi la femave

,

CIOmpany,

ho:res d'haver arribat. pessaren davant del Has

ona la

ra?

i se la fema bé 'tota ho és de bona.

- l :t'a molts anys a us la f'gmes?
que no en tens tu.
- .LWposa una estona; homll:l .....

l.II.IoIQ • • •

No fumo aquestes pOY'que:ries, jo. Fo-llllo toscanb.
- ~~ penso

qUI)

ens h~ errat - es tornà a sent1r.

- l d:lgue' s, hi ha gairè

~ent

tres, equi?

dels

:ra

- Què vols dir, gllt de1.s al tres? -

llfitjav11a repenj at a una pala

de pues i encenguent tot un senyor toscà que el de;i.xà sense respir.

ml era MitjanIa, -però, i abms

tossir :rebentaria. l hi

molt a prop.
- Gent rica, hom.e•••

ue no us l'hp.u mirat bé, 81 poble?

- si,

pey-ò hi ha

Ui, 1

caso tancada, la m6s bonica •••

tUl

·nt. d'aq

lla casa qui

880

on és.

- l per ot:è la deixaveu marxar?
- 3i ma!'xaren t és que

n tenien ganes.

~a

estar
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- Tim! Denso que ena hec errat •••
Ja ho hPs dit maa~a vegades,

- l s1 no voleu res més, jo

- sl, s1,

ixòf

sec~1tX:O

femant ..

t'ema noi) t'ema. l qu9 hi hagi bona 0011i tal
\~

Amb Pepet FlJIJIlells, l'home que deia que s'havien errat, bo tingué
de d:lr moltes vegades.
- Papers, di.u? No en tenim de papers aqui.
Però de quin món sou, com aneu gl18rnits ••• ?
- Aqui treballem tot

~'any

'tots. Aquisuem tot l'any tots.

- 'feniu església. l el capellà'?
- "l'fomés en tenim tm cada Festa Hajor, tm cop l'any.
- Tlones

qui teniu aquí que no sigui com els sJ.. tI1lS ••• COm t' ho diré,

jo, qt8 no sigui con hSU1'ia d'ésser
~.

Aquí l"únic q:B no és coro els ~ltres &s el vell

eou,

que 48 coix

de debó.

,..ò tu, que

8

1 batlltJ, de qui ets?

- Ho ha t'et molt bé, senyor MitjavUaI Ho ha fet molt bé.

- si, per<>

aquests tornaran, i

ee~u",

Que tomaran amb Rent de yila

ue em coneix.
- l vol dir qne s'be prendran malament si el: veuen t:reba1lant?
- .Hiba gent

8

Vila, que em deu diners 1 per a ne pagaJ'-los•••• Tot

J23

ha canViat

Fm 'DOCS
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capp:ira~à

tot, ja ho veureu. serà una

lluita ferotge i segons del costat que caigui rebran

l.mS

o rebran

ela al t:-res. !""il1or dit, vagi com vagi rebrem totsl
concs, senyor 1""itjavila1
- No ho

s~ ..

De1xem'ho

pen~ •••

A la nit hi ha reunió al l·!as P(':T'ta. Fn. senyo!' Ui tjavila està

c1dit

Ei

deixar Ma.sf'nl1eda .. Sa n'anirà amb l'Antònia, a E'ran;a.

D'allà tindran més fàcil relmir-se amb els nois.
- Tan ma1aT!9n t est,à la cesa?

- Uolt. No us vull posar ni la pt>r, ni la ràbia al cos. l no vull
que, per flOSaltn!S, vos al t~s

ti.~ueu

mal-de-caps. fi.. vosal tnlS,

amb jo fora, no ua passST'à :re·s. Sou t'le Hasfull1!da.

Al cap de dos dies actuà el Pasto.,.. Salvi que sabia molts més ca
,

,

mins dels que hi havia pel' entrar i sortir dà

Abans ae mar-

F.ran~a.

xar el eàDyor Anton abr89à la comunitat en pes. Quan 'tocà el 'torn
a Brauli, només diR'u6:
- Brauli! - i el t.ingué

abra~at

molta. estona.

La senyora Antònia, feta una Magdalena, també tingué el noi abra-

,at una estona.
- Jo ••• jo et voldria dir tantes

OOS8S ••• Gràcies,

gràcies per tot.

l si hi ha just1da ~t acabarà bé •••

-

~~nyo!"a

'atjavila, posis' s eòmoc1a de calçat :J. ea deslligui de per

tot. - ord.-ms el Pastor Salv1-, que heI!l de ca1'l1ins!" tl)ol t i malamen 't.
L'O!"dinari. ens portarà fins on puaqni. l haurem de sortir com era,

vestits de pagesos. A
nar a

Fran~n,

quan hi hag:terl

~nt)'-et

bé, es poden tor-

mud~r •••

El Pastor f'>a.lvi demà lm cura de passar :t"ronteretl,
prem:f.. El matrimoni Mitjavila caminava donant-se

temerós al princ:tpi pe!"ò més calmat desprès

l~

al. VéUr&

erei.xedor de
"

en ·sUenci,
ro el Pastor
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t'eia carni per mig de giravalta

de mtmtanyes amb ,la seguretat
del .
-

qUè passa pe!" caminals amples i fol~ts. la :fosca

em absoluta

pel~ò

aq'1811 home degut segtn' a un do que només tenen els elegi te hi vei
de nits i, segons

, millor que de dies. Cl.a:rejava quan SalVi

Va

dir:
en da. rre!"a j

- No cal que mi'rin

Ja som a

mudar, si voJ.en •••• Veuen aquella c&sa del

Fran~a.

fOl'B ••• Ió.

l ja es poden

més blare a1 Di-

astor salvi. Allà e-ls ho arreglarm tot.

guin que hi van por'tats pe
- :3alvi ••• gràcies. l doneu-n

alt

vegada a tota. Aqu.i. teniu la

u als masovers que s'hi. instal.lin. l si 'Us

clau de .ca as.. Di

VI

gent forastera altra vegada, qU8 diguin que se n'han ::tncautat de la
casa. No passarà
~9

reo•••

van fent adéu

acostant-se a la

U!ES

CRsa.

est'Ones.. SalVi els veu cooa

.

blanca. Quan els veu que hi antren, s'enfila'

mtmtanyn amunt i, com feia. sovint, passa uns momert
,

,

gade mes petits

que li :fugí. a Franc;a.

Quan veu qua s'ha

ble llavors pel carn! de t)'"obar

esp~rat

ls car!'abiner

..;.

speran t la dona

en va, torna al po-

A t'ora, el món bullia fort. A M.astñJ.leda, a la dotzena de cases
de Has:f'nl1eda, no s 'hi veia, aparentment, res. L'Ordinari :teia el

..

eu viatge setmanal a vila, la maina.da anaV!l

& estudi~

les oques se-

guien anat ~ posar-t*t n~t.es al rec 'del Moli, i devegades es veia transitar el senyor Joénet, però de portes endins Masfulleda tampoc
i~l que abans. ¡:.~

91'a

Caf'à Compàs, d'en"à que el senyor Mitjav11a era

'fora DC' s1hi feia Més el canari, 1, a Cal Coix 1 a les Algues hi ha
bu!lt.s a la tallIs, 1, a

H:as.

a els Mitjavila hi han ela masovers del

La Q:9nt tJreballa pels C8mt"s etJcampats dels masos. Devagades,

però deixa la :reina 1 psefita estones mirant a terra. De, cop, es
nen posar a treballar i en:rotBen 1'"ina amb
,

rra fos qui sap qui.

tOI'-

s braó, com si la te-

5

Ies noves que pugen de vUa es '\,Qn cOlliPli
ini. semblava que garia <ïueS'tió
tIre gen t. v,

man98

po't, diu q

ma].. El m,

. ..
::Lra en

..

,8

T

sccion

~s

tra.ctH de eiutadans

es va aJ.1argant •. Jo es co-

'lleves. Ii.A Mastulleda hi ha reunió oomu-

tre Pere di u que

•
'rrJ.s.

rin-

.0 qUI

t.id6 de negre.,•• ~l govern, que governa a:>

'a

ÒQlP8.11

di

..

t.

vis~u'9nt

i nc 1".IIi posa el cell totho

de la gent IÍ:B

tot se n'a-

són di stint

i e

en 11('lcS on s'hi t'en disCl.r sos, hi han

partits polítics, sindicats, s'hi llegeix el diari cada dia, o si
a txooba 'ea08I.!IPaèlB. en una dotzena de cases perdudes entre muntanyea,

llum ni talè:tons .•• El 'N'o:!. Bonic, l'borm) de Cuba, deia que si
algÚ s'acostAS a U8.9fulleda i ho t'es at:lb males intencions val~dÍ

és que s'hi pensés dos cops, perquè •••• l exposava un pla de det'enque no tenia retop.

o es tracta de

d~:fen8a:r'

el poble, Cinte1J. Aquí no hi vindran els

que l" han comen ,ada, la guerra ....
~s

que en poden venir d' 8lt1'8111

- Aquests altres no em pi"accupen tant com Vos

isrU8'U aquí.

- AH! - volgué conC!'8tar Cintat que j a veia qu

seu pla

no es

faria cas del

batalla.

- Si ha de manar mis ReIl't, el poble no ho ha de

not3l". Farem tota

la t'eina nos al tres I - diu Ricard de Cal Coix.
- Encara vahtm {l'er dos els de Ma.sfulJe da! - t'a. 1" Ordina.ri Solà.
- l si con'Vi, per t.res!· - :ra Sebastià del Mes Porta picant damun
la taula.

-<>!uè hi dius, Pepet?

- Jo, Ai cal, sóc home
".

clonar exemples - contesta el batlle pel'"

ma:nfD t del poble.

.. et sembla, Poliner?
-

inÀ ,
4

ir?!

ruble que pot dir el Molinar ••• eh?

..

ue us

bla que pot
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- l les

Al...~u4a,

què?

- Jo ja hi tinc el noi. Per més que :rem aquí mai :farem el que fan
"

ells al davant, perquè el noi és dels que van al davant I l si el
noi va al davant allà, jo aniré al daVSlt aquí.
- posa pe!' dos I - :fou la intervenció de Ricard de Cal Coix.
Ramon Marquet, sorrut de mena, que enraonar no era pas el seu :for.t,
senyala a cops de

~ba

a Sebastià del Mas PRrta, quan se li deman a

1" opin16. Ell, amb aquells dos cops de barba ho tenia tot dit. l tothom 11 erten ~ •

I,

1m

a tm,. van posant el seu masf'ul1ed1sme dann.mt la taula, des

. del batlle Pepet Fornells al Pastor Salvi. El Ca:reter compàs, diu:
-

A

n'els que només tenim noies no ens demanaran cap lleva, però

les noies de casa tant es defensen .rentant plats com cavant 1 'hortal
- Doncs no en parlem m6s.
l no se'n parlà més.

Ells saben que vindran dies difícils i, per instint, saben que hi
hauran treballs i que els trebllls els tindran ells. Han sentit a

dir tant temps que els treballs sempre els ténen els mateixos <¡ue ja
ho donen per entès. De tota manara, quan no hi ha el mestre Pere,

tamb6 deixen veure eem vsn :fets per dins encm-8 que només sigui per
8

no dir que sí a tot •••

- ••• 1 ~s e1a~, hi ha dos bàndols.
De quin seria

el senyor Mitj avi la?

_ Mira, el senyor

•
Mitj~vi1a

sempre deia que era dels altres, però

t"èiem el canari jurt s.
- Però quins són, els altres?
- Els rics, dic jo•.•
- Aixf. aquesta

~s

una guerra de pob1'8s contra r1cs?

A vils àiuen que a n'aquest costat no n'hi ha cap, de ric. Que
tots

ión a l'altre, de costat.
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- Però

e~

que no ho

senyor Mitjavila era
e~mbl8.va, tm

lm

ric que s 'hi podia tenir tractes •••

- VAuràs, pensem •• • A:ra aqui tenim
tenim.
1m

l~ei

bon ric. Vull dir que era un ric

tm

govem, bo o dolent, perb el

ha vingut cap ministre a Masf'u11eda, però es veu que és

govern amb ministres qne de tant en tant van a visi tar pobles

a demanar què volen. s6n gent que no es pftr&m per' prometre. cos~s
els ministres.
8

~8

veu que només s 'ha de demanar ••• Ara, si no. venen

Hast'ulleda poques coses podem demanarI

d'aquest govem,

de~

Donàs

nosaltres devem ser

que hi ha aqui, i segur que el senyor UitJavi-

la 's del govern que governa on ell &s.
- 'Però vols dir que va bé

ml

pais amb dos gove!'Ils?

- 'Ss deu t'er la guerra perquè només n'hi hagi un.
- l quin quedarà?
- El que guanyi la guerra, té l
- Es clar.

Llavors hem d'anar contra el senyor Mi:tjavila?

- Uo, contra el govern dè1 senyor Mitjav11a, es veu., Ell ba de creUN
1 seu i nosaltres èl nostre. Al cap i la t'i s6n els que manen a cada costat qUé han portat les coses on són.
- lJ.avora a cada costat bauriem d'anal" contra els que manen.
- Jo penso que s'ha d'anar a la guer!"a pArquè s'acabi aviat.
- La manera d'anar-hi seria que no hi' anés ningú.

- Veuràs, pagarem contribucion s si, guanya el govern que tenim?

- segur.

~

- l si guanye el del senyor Mitjs.vila?
- Tamb6. l si queden dos governs pagarem

~ues

cat ribucions•••

,

- IJ.avo:rs tan li fa que guanyi tm com l'altre f
- Oh, i es veu que aquesta guerra tothom la. 'fa. a la seva manera.
- Si, a vila diu que mana el que crida m"s •.
- El senyor Pere diu que si tothom hi posa el coll hi haurà guerra

,.

128

per a ,poc.
- Doncs si el senyor Pere ho diu, posem-li, e1 coll.
- Doncs posem-1 'hi.

l l'hi posaren.

Pe~

:

,

a ells la guerrar fou treballar mes que

abal8

i treballar per doa o per 'tres o pt~ls que :fossin perquè s'acabés més

aviat 1 Hasfulleda pogués éssJP el

Haa~eda de semp re. Amb

el Sè-

nyor Uitjavi la 1 tot.
El mestre Pere s'emporta els joves al rec del Moll. Són Brauli, el
Toni de Cal Coix, l'Andreuet del Molt, els bessons del Mas Marquet
i el Mtm dat del Mas Bon:1e.

- Nois, som set a guanyar la guerra. D'aqui a poc demanaran més gent.
- Jo no espero qUA em dema-dn! - diu Brauli.
i jo!

- Jo tampoc ••• i
- Marxem

tots. Aix! es*em jtmts.

.

- Es que jo volia dir-vos què hi aneu a fer a la guerr.a•••

-Què hi anem a -rar?
- No vull que us penseu que jo us aconsello a la meva manera i abans
de dir-vos res m6s us VUll dir 'Iue jo marxo amb vosaltres. No he nas-

cut al vostre paf8s però ha après a estimar-lo i, hi he

passa~

les

meves hores millors. l ja veieu, on he passat les hores millors i on
he après

a estima~10 més quest paia vostre

ha estat a Masfulleda. Es

ti!D8r el pais 's estimAr les seves coses, l'amor al pa:!s és \ma suma
d'a1tí'es amors que no poden sentir els que són d'un altnt. Penseu
que potser ningú ens agrairà, segons com vagin les coses, el sacri:t'ieis que anem afer. Aquest serà el nostre mèrit que passarà als que
vindran després de nosaltres. Aquest amor al pais és la guspira del
foc que mai s'apaga, que dura 1 que un dia o al tre

e~reV1fa'l

l aquest

pais que estimem tant, que hi tenim les coses que volem m's que res,
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comenqa, per a nosaltres, en aquestes dotze (Bses

~ Masf'ul1eda~

1

es va escanpant 1 ,aiDDIPlant pobl.e a poblé, muntanya a mtmtanya, , i
a cada p.-ob1e hi ha d'haver ,gent que se l'estima com nosaltres ens es--

timqm el nostre, que ,parla com nosaltres, que té
ja tenien els seU8 avia

;1

l,JIl8

sentiments Que

els avis dels seus ,avis,_ ~ue n'està.. .gel~sa

d"aquests eentimens i que no els vol perdre. Generaciom j a passades
,ns. f'eren corn som i no volem éaaer d'altra manera. l tots els que pensem a1Jd" fem ,el pais. ! jo no puc veure, sense fer quelcom, que al-

gú vagi cont:ra d'ell. M"enteneu bé perquè il anem a la guerra? Hf ha
perill que ens el prenguin , pòtser

&DS

el prendran, però sl tots

ens tD.lim, no ho podran for. La vostra hist"Òria està plena de :f'ets
com els que ena esperen. tha vegada perdérèm :f'o!'t. Ens ho prenguéren

" que semblava
'
tot. l passats anys allo
tot pe'rdut, no ho era. l nova gent, sense, sabeJ9-ho primaT' i sab9n't-ho més tard ha volgut i vol
que aquest pa:!ss1gu1 el o.u pais. Es el gra de sorra que hem de posar tots perquè no

MS

el p'!"8nguln•••
\

Abans de marxar,' Cintet del Mas Bonic dmà lm veritable curs de
\"
t àctica i est~t8gia militar al petit exeroit de Mast"ulleda. ,Els acon-

em per quan haguéss1n d'actuar de nits,
si calia t'er-ho. Primer cal, deia,
-8

Lm

de com s'havia de :fugir

atac amb poes gent,
s"h~ haglln

pensin que sou pocs, 1 despr's" quan

p~uè

ells

pensat, llenl;ar

el gros d& 18 s :f'or1!es al' atac. Combatre de ni ta és una gran cosa,

'l'prendre l'tmsnicr qnan està cansat. l st,acar, cridant. Els crits, de
Dt..t, a la guerra :fan m's :feina que les bales. th home petit cridant,
de nit, pels altres és

Ut1

home eom ela

aJ.tr.é~•••

- .•• i encara que a 18 guer1'e. la base és c~ure,

gent d' ofic i, sempre

rò no creieu

8

8' ha

de tenir

Lm

J a que els que manen

roc a la faixa. Creieu, pe-

C8$!Ues. Devegad8s ela que manen manen ma1ame:r.t o són

de l'altre costat.. Uo trebal1fHl 8I!'lb por. La por i els nervis a 1s
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guerra són fatals. Si tBniu por Ve'1I'8U perills pertot. l semp:repensell que beu de- gnanyar vosaltre''S-. Si aneu a actuar p9nsant perdre

V~

més que us quedeu a casa, però com que a casa no us hi podeu quedar
a la ,gt.J3rra, deixeu-hi la por i els nervis, a c'ase. Sobnttot deixeuhi la por de perdre. Ja que s'hi va e'b! ha d'anar conven¡mt. Aquest
convec1men~

menjar

us serà de molta utilita't, per e:xemple, quan mmqui el

qUè 8

la guerra devegades escasseja, o quan algun cop veièu

qUEt ela alt.res sOn ml:ts que vosaltres ••• Vosaltres 'sempre heu de pensar
que valea paor

quatr~

i amb aqueet pen eament nivellereu les :forces.

Si veieu que .ls al tres

Vim

més ben armats, pen9èu que si tinguessin

les matmces a:rrnes qll3 vosaJ:tres no guanyarien. Això vol dir que vosaltres sou millors que ells .. l si mai heu de fugir, que a la guerra un

moment o altre ha fugit

tothot!'1~

no fugiu pensant.. en fugir. Penseu

que mudeu de posició, que aneu t.ma mi ca més endarrem •••Mireu, un.a
vegada a P:lnaT'•••
l ja anava per llarg el Noi ·Cintet. contant :foes de tota ména de quan
11 passà quatre 'anys. a Cuba.

A més d8' les

c~ses teòriques

C:tnte't organitzà unes sessions pràc-

t.iques atib armes de :foc - A Mas:rulleda la

ca~a

era abundant. i to-

t.hom teni& 8scopeta- i semblava de llun.y, Que tota els frolJt.s s' scoa-

téssin ja a la ratb.a de Fran,a.

sl,

mancà el diminut exèrcit de lJfasf"u1leda. A darrera hOra Baldiri

de Cal Coix s'hi Bjlmta •
•

- A CE.sa encara en queden quatrel - va dir quan li digutr&n que per

què volia a&guir..
Las dones da tfasf'ulleda,
deixaren

V8UNt

m~ntr8's

cap llàgrima. Quan foren sole8 a eas.a" tote:s.

Ara, a l'escola, nois i 110ies van
ts Rosa. A la del costat hi ha
l

semb~1IVa què

aeomiadavan els expedicionaris no

t.m

bar~ejat.a

a l'aula

ae

la. senyore-

petit rètol: " Rl mestre is al front"

no havia passat r&B, a Mast'U1.JI da•••
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catalun

d~

- La Pla

•

- t!ireu, mireu quants coloms! Són blancs segurs, aq1 teats... .
eh, i mir'a, mira, SÓIl amics de la gent. A Cal senyor Mitjavila en

ien dos de coloms ens.enyats, però tants••• eom s'ho hm :ret per
a en senyar-l.OS?

.'

- !~o són ensenyat'S. Es la p,Nla, Joel.. Mireu bé i veun!tu que cada par-

ona que té coloms. al damunt els dóna menj ar.

- Però tot són Cc.'lses de .enyors, aquestes ••• Ja ho he dit. jo, això 6s
tma ciutat. de

ri~.

- Això Its el centre de lB ciutat. Als afo

hi ha e

que a

MSS-

:fulleda no les vold1'ieu.

Així també hi ha pobres a les ciutats?

és que ries.

Aix1, pertot som m6a els pobres que els rics, no?
- Si :t'os al revés no treballaria

nir'~ú,.

Baixen per· Via La1etcuJCI.
- Ltts antigues mureUea •••

- l aquests rajols?

. . .'

- :lls rajols són d'ara. Els poaaren per mig lea pedres perquè es tln~s

-

ma idea de com oren les mural.J.au.

La Catedral ..

- No s'hi veu entrar ni sortir ningú. Amb la' gent que hi ha aquí •••
- Ara

'8

tsncada.

;

- Per què?
- Hi ha gent quo no vol que a'bi entri ni sur't-i.

- Per què?
- Hi ha molts cap.s a lligar encara, i per e. veure si se'n lliguen
tulS

quant.s e' intenta esta.,.

bé amb to'thom, fins ,amb els que no

vo~

!n'tri i surti de la catedral••• Tot s'arreglarà si hi b

bo.
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Uasf'u11eda arriba a la Pla,s de Sant Jaume 1 el mestre Pere obÚ

que en honor d'ells s"'obr1n 198 sales de la Generalitat· 1

~e

l'Ajun-

tament.. Allà no hi ha canen"tar18. Nocéa parla el senyor Pere fent
lm

petit curset d'històri.a. Hast"ulleña és tot ulls. Els aeml:iLa qu

acaben d'ent.1"ar en

lm

altre món.

Es Brauli qui gosa dir:
,

l tot això en 11 ho podEm

prendre?

- Si.
l la gent bo voldrà?

'To, però si. no ho privem entre tots, ens ho prendran ••••
:1 senyor PeTe portà Uas:t'u1leda a t'er un vel de gala p~r la ciutat.

lotja hi arriben enlluernats i

Iuan arriben a la caserna que

romputs de peua. La primera cc

que

~an

é. de'sèa.1oar-sa.
dratsl •••

- Ui, que fa de mal canitl8T' a ciuta't amb tants carrers

Ara•••- t'sn al treure' s les

sab,~te8

d9scal~cs qUé caminarem més

óé!

-. Un.a altra

'ada caminarem

U:t'I

.:!a1grat l'avaria dels baixos, Masfulleda no dom aque11e nit par-

lant i méa perIant del m6n que han descobert.. Uns no paren de parlar
de la

tl8

r, pe-r al tres el dit de Ctñlom, aquell dit d

que tot, 1 passen de boca en boc.a la S

.da

Ftrmill~

tre

millor

l Passeig de

Gràcia, 8IIb aquella casa de pedra recargolada, 1. el Palau del Rei •••

Jo. m'am"adar1a . - . - el

r

lm a.~un

aq~st!

! El restor sa.lvi port8ht les vaqu~s a l'abeur4doJ" d'aqueJ.19 pJa 9ii
li

voltada de 81myores amb poca roba•••

Tamoo'C dormi èl

tre Pere escoltant-los.

guerra!
- Ep, v08altrelJ, quants

- set de Uasf'u11eda!

s6u?

l havien d' Mar a la
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Passen

\mB

diga a la caserna t'ent exsrcicIs militars. En lea ho-

res de descQatls escriuen

a~

pobl.e i tots elB oonvUatans s'assaben-

ten d'tms qurmte, per a ells, secrets de la oapltal.
'erel - diu

algu obrint-se

-, Arcàn@l)'ll I - dIu Pere
,-,... penj 001'\ al

- Però d' on surls I

C;~t1;'

P9reo, en pocs momert

8

pas per mig del grup.

un ciutadà amb cassadora de- pell 1 una

c~.

fas, aquí?!
s,e~11ea la

seva presència a la caserna i

la dels séus ais aoonpanylmtl1. L'anomenat Arcàngell era un antic com. pany d'estudi 8 de pqre i ambdós acabaren la carrera J 1.Dlts. Fou un
dels que mis contr1bu1 a la conver'8ió del

- ,36,

r!JOOt.:r8

de Maaful1eda.

i tu, com sempm, el àe'Vant.1 Com VR la cosa?

- no ho

s6. Tants caps

tanta terrets ••• Ï'To us vull ò.sSlimar ni de

JIIR-

nimar-me jo, pérò hi ban hagut molts desenganys, ja•••
- Es el que jo em t.e.uu.
- ~i no es t'e 1ma lmi6 de tots, sense f'isure.B" acal5rem maJ.ement.

Era ma oosa que no e G podia perdre i ja en parlarem. N'hi ha que no

'('Ilen

creur.~

ni. esoolt.ar els que en saben m's qu'ells. Diuen que

lla ban $1.'U3DYQt a 1 carrer 1 qUe també guan yaran on sigui ••• .I ens
t'alta gent-. •• Molta ha t'~t a ~a i d'B1là ha anat a l'altre coa9

tato. l se
passat

8

sap

que lIlolta quo m8l'X81'en anb les lle".le s també- hi hSl'l

l'altre costat ••• Però no

US'

•

hem de provar, Pe:r'9'J En t'i, però tu

vull d.S«lCEmtar. AltlJl!tnys h

qua

t'as, què t'eies t'ina. ara?

- Jo m'eét1C,. m'est.ava a Mas:tulleda.
- Mas:t\11leda?
- 'TJn dotzena de eaS8S••• lm moli, masos escampats, un cant, un es-

tano-botiga.-hostal-'1arbarf3, lmes oques espec1a1a i bona gent. Tenim esooles nov'9s, lma aula de nois 1 lma de noies. La de nois t'in
ara la pol"'tava jo. Ara porta les dues la 'Senyo!'&ta Rosa qui a més
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d'ensenyar ecm ela àngals s'ha t'et guanY8r l'estimació de tot el po-

'tre? - r1rnJ6 Arcàngel •
.t ml't.-bi el Mestrè. Ja. els primer
nlure-sB'n i vam acordar q

tot si no :roa

8 Dl"OD

!lurant els di es que Uasfulleda

di

va e

no 1.' &pren-

d'el

~ren

de fer baixes 1 de que no n' hi

t'acin, Br-auli rep un a carta de Clara •

ltBraul1: Rl pare té por. Diu que lea coses només han canen,at. Sovint.

"ens parla de

Ha~ul1eda i

de vos al tres, i del què vau -rer per a ell,

"sabent què pensava de tu i Jo ••• El para lla csnviat n"estic segura.
"Deves;rades, sense venir

Et

to, m'atura, em mira. i m'a'tra9a. sé que el

"què no gosa dir de paraula m'ho diu d'aquella manera. l ara que ell
"ha vatlV1at, tenim aquesta guorra. El pare diu ¡que si hi ha seny no

"dumrà 1 qU& tornarem ~ a lJIa8tulleda. Et tocarà

8118!'-hi

Brauli?

Les

"vegades que he demanat a l'oncle canonge que -t'es un miracle i no et.
"toaués anar-hi. Es molt bJn hans, l'oncle canonge.
"lm

mm

diu que si tos

de sol. de miracle, que encara s 'hi veuria en cor, però que tota

nla parròqllia li de"lUla la mateixA. eosa i que lJerlen massa miracles.
"Pe~

84 auEt m'ajudarà, que ens ajudarà t perquè bas de saber que l'on

"ele canonge diu que encara que 'Vagi a -ravor meu no va ccmt.ra el pare.
UJo m'hi

a:f'eT'ro amb t.ot.es les meves t'orces quan
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que tingui con:t'ian,a en què "tot s'arreglarà bé malgrat aquesta gue-

"rra que tant mal ens ha :fet ja.

T~s

1mpos8ib18 que "no ens bagim de

1tt.robar, Brauli. El Tomàs és' amb l'eurcit' d'aquí. C~:nDpren-ho, ens

llho hal pras tot. Facis el què facis no dei.Jds de pensar anb m1 ca
"jo penso amb tu, estimat. Estimat••• és h

prim«r8 v ~ que t.'ho

"dic. l voldria aaplenar aquesta c&rta d'aquest. mot, 1ma, mll ve'!&-

l'des. S!1ó'a la t,eva Clara UitJavila que et diu est:h:2at.

Male1da gue-

ttrra que ens té separats••• separats, però jo et veig cada dia,
npra. Brauli, què serà de nosaltres? Devegades tinc por, però ajúda'm
tJ

ft

no t.enir-¡1Q:. No ho c:rec, no ho vull creuT8, no ho areur6 mai que

Uno ena tomem a trobar ••• seri tonta, ploro ••• ! jo que volia que tu

"et pens.éss1s que era la Clara de sempl"8, la que s'ha. batut. amb tot
"i amb tothom Del seu Brauli. Vin8! 11

-Encara no marxem! I - és la reacció del noi dom n t

Lm

gran cop de

peu a terra.
- :ta1es noves, Brauli? - pregunta Pere •

•ia1es noveé, males noves ••• ! Primer me 18 van portar a França, de. .
prèS el g'!:r'lQà del senyor An'ton, que 's canonge, ho havia d'arrenar

tot.,. i ara que sembJ.ava que tot. anava bé, aqueata guerra, aquesta
rral PerXÓ vull marmr, ara mateix. S'ha d'acabar aquesta guerra. Si
la guerra dura me la prendran, ho veig

.

- Brauli, som o no de UasfUlleda1 I

ver~lr, 1IB

l'ha prendran!

Tam'6e hi ha la guerra pel mi

ent.re jo i la Rosa, 1 ent.re la Salvadoreta i el noi Mitjav.lla; i centenars i centenars es trcb.m com nosaltnts. Mai m'be ficat en segons
quines coses penseu a Mas:t'ulleda, però si t'ha de :rer tenir ediEl19a,

reu amb l'oncle

~anorg e,

hom ..I

curs 081 c:e stre Pere ~na una mica el raapell bèl~
1ic del noi" p&rò 19s nits ~ue enenra passa 8 la caserna són nite d

mal passar. Tota l'estimac1o que sent per Clara s'ha multiplicat D&r
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números infinits, i ara hi ha ma guerra qu'e11 ha d'acabar.. 111a
guerra que veu en les ni te de p'390mbre com

tUl

monstre de t"01'ftl8S ex-

trahumanes contra el qual. lluita 1 lluita amb totes les seves for-

ces. El monstre 'té deu, vint caps i ell s'bi fa amb les armes qu

"té, amb les dents, amb elD ptmys••• El monstre no es dóna i a cooa
:ferida que rep l i sarten nous Menbre8de :forlles paoroses ••• Es impeib:Is ,una lluita així, però ell 11ñta per alars

~'it,javila,

la seva,

Clara i s8~iJ( lluitant, incanslblet :rabiÓtJ••• La té a l'abast ja, però'
hi ha quelcom que s'emporta Clara a mida que .11 s'hi acosta. l Cla:ra el crida, el .crida. e:e
~s

de8tJerte esbufegant, eaDsat, i resta unes eston

pesombre. "Ni em som! s me la deixen ten! rI 11 ea diu. l

ncara pres pel
s la guerra,

la SltJ!'rra que se me l'emportat i
:Encara no marxem! - repeteix per qui-sap-les vegads",.

Ho va. dir tant això que algÚ el degué cremoe perquè

presentà.

lm

ben dia es

ArcàngAl dient que eatéssin a punt que es msrmva.

- Vols dir que hem après tot el qUfl 'havíem d'apTend,-.e1 - preguntà el
9tT'9 l J eTe.

-no, però s'ha de marxar, Pere. El que us manca ho haureu d'aprendre
,

caminant. Hi

h~ ma1.s

entellos de pes però

,-eet1t'lear. Ells tenen

~nt

~a

ja no hi ha temps de

d"altres paisos, 1 a nosaltres ens vin-

dran amics de t'ora. Es 1rdispensable que aquests amics trobin $!ent

nova<.; sense maJ.e.1sr. s'i veuen partidismes 1 eapelletes se
Dsran!

r t'eine. Ja en

D'ento~

irem veient. Bona sort I Adeu8siau

valenta!

l es ma'!"Xà.

Tl1s aliaven a veure Què dimoni eJ'a una guerra de prop;

ltres, ja no se'n podien

desdir~

altres hi anaven

conve~mts

de bà-

t're' s en d.e-rens8 (Punes idees, i sltres marxaven espantats. Ela conven~ut.s

n

'1'1

"""erdre ni en que els podien tocar. Ela

8S-
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pantats eetàven segurs que els tocarien,i aviat.
anava a

~anyar

la guerra sol.

~ro

lli, entre to

volia saber qui t.indria a1 da-

vant ni quants. 13Y'auli sabia només que de guanyar ell la guerra en

depenia tomar a tenir Clara 'jitjavila.. l la guanyaria, pensava. l
amb aqueat p"'ograna i amb aquest. baga,tge mam. l vogia una sola bat:a11a., la gran bat.alla que de,cid{s tot amb Clara pn!' premi.
",dia perdnt. Si lea coses no ané&ein

ain,

no

la

reFJ vald:r!a 1~ pena. Per

q1È elimina,. gent si el premi no ara ClarA? Què sabien de quina
,..,.a s'havia de 'f~~ ~ls comissaria política!
cap Clars llfi t ..i avila per

Ei

lluitar-hi. No n'assimilà cap del s di scur-

sos dels comissaris polítics. Per
na, enrorl"9gats,

apl"8S0e

segur que ells no tenien

D

ell eren uns discursos de màqui-

de membr5.a- •• No

t1

'hi ha cap que em digui qua

vaig a guanyar la guerra pe!" Clara Hi tjav11a! Sacrit'1 cB, penes, re-

ntmciaments, 1 que s'ha de guanyar per la llibertat, per la pàtria.
l què s6n la l1ib~M:,e,t i la pàtria sense Clara Mitjavila! No hi podia
:fer res Brauli en pensar com pensava. l és de' mal. tre~e un pen sement
de mmt de- Hasfulleda. l no l'hi tragueren, no. La primera i la darrer'5 bat.alla la t'eu com s1 timroés Clara al costat. liSi tothom hagués tingut, aquest convenciment ell altres cosea!l •• deia sovint, el mes-

trit Pere.
Hast'ul1eda debutà al t'ront. aragonés. Hi t'eu ¡ma ~ran batalla 1
n'hi va anar de poc qua no t'os la única batalla qua volia Brauli.

- A.m els hi teniemI - va dir quan vingué l'oren d'esperar ordres.
No, no la

~eien

com.. ell volia aquelJ.a guerra. Fins el Uundet del Mas

Bonic comen tà :
-El meu pare ho haswéa :fet dit'erent, això I

,..'eure, nois, s'ha de creU7'8 ••• -1nt.erven1a mestre pe1"8.
Al :f"ront nra.~onès es trobaren amb una gue:r-ra b'eda, però

:rreaa d

debÓ, amb molts graus sota zero, sense eufemiSll1es. La neu, <¡tS b
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gelà tot., degu6 caure pensant que els homes as deixarien de canonadea i que potser mirarien d'a!''reglar les coses vora el foc, però els

homes, sobretot els que feien t'er les coses de comprom1s
no pensaren com la neu, la qual havia tingut

tUl

8

la guerra

gran pens&ID«t t, 1

s veu que :t'oren de l(opinió que la neu era saludable i digueren que

er

no paréssin el~ trets, que no paressin les canonades i que no paréssin les bombes.

La Illln1r. no anaVa p""'paraà8 per a passa!"

passà, i algÚ protestà dient que

tra anar

~

:t'er

~lats

lfl8

ó que

cosa era anar a la guerra 1 1" al

amb nal!ssir¡es condicions. Els consultats s'en-

fadaren.
_ Ja est.a.riem ben frescosl l'o dia pen¡uè fa fred i 1" altre perquè

:t'a calor ~ 8UtÒ serla ma guerra muda, ninmÍ tiraria tretsl

A

l'alt~

ta~bé

costat

se'n parlava del tempo-

- ~ tan, ells'l
- No ple-guen, no.
- Ni amb aquest temps?
- ¡'fi amb aqueat temps.

Bah, bah, si ells no pleguen nosaltres tampoc. Canone&18u-losI

no, no es plegà, i es gu::rl"ejà. amb un :t'red que oí":1cie.1ment s'bav1.a d' Sl!uantar pe'T'"Ò que no es podia aguat1tar. l,
o us deseuideu ele tapar 19& me't'rallado res I

les metralladores, pobretes~ passaven es vou un~ fred. molta :t'orta.,
totes nues. l ls s tape.r8l' •

.

s:t"u11eda ten!

cara que no li serví

:t'rad que els

mateix

de r

e

tr

qu ei:di a en-

•

_ Jo estic d'aecro a tenir :rred .. deia ol Toni de Cal Coix - perquè

tothom en

t'

i ne em pensava pas qu" la

guP.T'T8

ea

t'98.

sota tMulada,

pe.l"ò almenys ens portéssin menj ar, que potser ens PaeBs ar1& tma miea.
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ixò ho deia. aprofitant un a Visi ta d'Arcàngel que
ta, llevat de quan deia les '\utritats a mestre

- Ja en Vindrà, j a en vindrà. 'els camins
ions no poden t:",ansita.r tan
de

Per~.

~stan

plens de n

1 els ca-

com voldrien. l en passa 'tothom

fred.

RaDa i
1:8 ql~

depresse~

ra optim1 M -

89mor,

ermi

Si això dur~

la.r-no

Its, 1 els eltres es-

.viaran moltes bales.
U-~JOS

on és el !Jenj sr 1 l'anirem a cereal' noseltresJ En trro--

cercm" minestra.

barem de eotres de gent per aner

~s
....

questió de poc, ja. Els

"8l1 Ò,

, però digu6:

i el s cum10lJ s ni el men

Arcàngel no sabia

,f01'1l

vifidre:n, no temeu J

senyor, els altres menP.en i f'f1n t'nc cada nitJ

- ::>1 féssim foc a la ni t alls veurien que som pocs.
La intervene1ó de rufundet del Has Bonic, fou encertadís8ima i es podria
-

~l

p91"

brinda~

meu pare,

a fer

T'ra d' 'hiv,

a ro8D 0001"

Cuba..

tm3 v~srada,

enoen

•

ren tres foes per soldat

&qui?

ura que eren molta. PeT què no h

- Aquestes dacisions

].e

a prenen

les altureDe

- A 'Vora el foc?
-Po~sible

t, però el

l'aire lliu

u

h~

n

de mm

dicions. Aqut

1 nevant no es poden canb1nar operac1ms, estudiar

:t'ront.s, planejar si con\1l6 o no ataca}'l..... Ho ert

1

per què els de

daJ.t no poden trebal.lar igual que ela de baix?
Arcàn~l di~ué a

Pere anant-se'n, que aq 1lelle ~ent tenia raó en

~

tot. quan havia dit, però que qui era que s'havia de pensar que fes
tUl

hivern com aquell•••
·~e

::f'ou un hivem

nevava però la

l els elements.,

t, de

ivern que els altres. M1reu que nevava 1
top er t'orfa, feu el sord a1s element. a.
lla tossuderia

general~

la l·eu pagar
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cara. Molts :feren mala fi sense necessitat de bales. Mastulleda tin-

gué una baixa. S'emportaren l'Andreuet del Hal!. amb un peu .'Üaoat.
l molts altres que ja sp.rien ex-combatents. Què volieu que fes la neu
si la gent no volia. creure... Ha1 Mvien tingut tanta feina els meta talJ.ar dits 1 peuS'.
- Però encara no t.rauen aquesta eent do mig ln neu?! - va dir mês d'u."l
m~t2e.

Era tma del!

~ent,er.are

de pregnntea que 'J"9atà sense resposta

aqUll!lls dies. I, natura1tOOnt el

!1'9

t..ge tallava. No plbd1a pas t'er reamèS.

La gt1f):r:re BTlà 1 vingué. Ja no ern aquella batalla única que bsv!a

OTJDiat Brauli. D'una en venia una altra i
~1.ara

Mitjavila no

~ra

3~lò

era

'lm

mai parar, i

tan a prop com semblava. Era descorütjador, pe-

rò s'ere al b~l i s'llavia da 'ballar. Es b::\llà en dive:rsos llocs 1

molt sovint rui1b la lletja, pêrò hi havia gent a prova de deaenganys
i seguia b.~11ant. ~~9ultà un ball dramàtic i car1ssin. Arcàngel ja no

indris mAs. Els beggol1f' del Has

•

~'a""'quet

deix8:t:"9n el front amb :reri-'

des al brfH;, a tota dos els feriren del mateix ) d91 dret.
seria un k"T<'m

rn9st~,

però

s~rria tlI'l ~

que sortí de M8a:f'ul1ecla en ""'est.a
el llunè.et del

Ma~

Bonic al qual,

t1"la

I.~e8tre

Pere

stre coi):••• Del p13tit exèrcit

minoria reòuida encara qutj bona;

s~B'nns

ell, Cuba al salvà \Jna pila de

v91!ades, Toni, dA Cal Coix, con ~rmà J3aldir1 que dI} tel t üleDut les

bales set!Jpre feien alt, i B""<'¡'.11i que as convertí. en capità-general de
1'eavanot. L.a

W..1e1"r6.

havi.p p.n1·.l,"ii:. rostres, àni"11es i tempe:r-ament.s.

L'ales:t.r'ia. de co'r't..ir en br'!l Gatet d"m t'regat

grOg

al pensar que l'endeme n'hi torn;:.\ria a hiNar

1m

. ..

'DClà a pensar qUA

altre. !tolta gent ca-

seria lt!olt difi.~i.1. de sortir-se

si n'hi havia tanta. Bran:'1 e:roa dels
meT' dia

es veia .¡;¡nterbolida

I.J<~ s~vo fnJ.6't"ra

se,gufe

6ss~nt

P('\CB

d'aquells fregats

que teni a la mo"'al del pr:f.-

ClaT'e !titjaviln. Res la hi po-

gué treU!'e del pensRment. l lfl hi portava en tanta

d~ mana'~a

que s

blava qt.:e t'eia Ja gI.terra snb l~ noia al costat. Allò l'embraonava tant
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que el feia in son sible a pen'!9, def'al1imif!1t, s 1 bales, tres coses
qUq

lea guerres n'estan

Dlen"::f~.

l'tas:fu11eda estrena front. Tots són iguals, es veu. Pertot les mateixes coses: canons, fusells, bombes, i baix &8, sobretot baixes•••

Arribar de nits per mig de muntanY'8s a posar-se bé a les fo SIua

perquè

els al tres se'ls trobin l'endemà a punt de cc

parteixen

s papers als oficials on hi h

9ar. Es re-

a lli~ó qu'ha¡ d'apren-

dre. sev,ons ela p"-,,pers, que són fets de qui sap a on, no pot fallar

res. A 11hora tal, cop de mà, obrir forat i endavant. O a l'hor,
qual que treballi l' a~11ler1a, que faci f'ugir els

t!"'eS 1 endavant

tothom. Els papers, devegades es descuidaven àa dir q 1.lG els altnts
'hi to:rnaven •••

Ara són

8U~\'·ant.

El

.pe era la única eosa que era bona. Algú

diu que a Y'ffrag1taroe les cc!

1:lé •••

no v

Rne batem nos al tr~s amb nosaltreA!
- Si tantes gane·g t&nen de bàtre' 8, qui al davant hi ha feina per
,

a tots •••

"'s fa

'-UJa

curUL tempora.da en

sos escarepats. El jovent n'és fora,

i els vells fan da .joves, que sempre n'hatJ volgut 'fer. Aprofitant

calma del

la e
tre,

q~

n'e

ctol" els de

el ten:ps.

~i

oemblaria cue eón dies i die
re .•••
-

.~:i.

.

'~as'fUlleda sj uden

no fos

qUil!

els vells a ba-

tenien les a

s a prop

nlJ..à :rent las t'eines que t'eien

tots :fossin cout aquest.s .•• -deien els vellg d' tm dels masos al

vewe treballar l'equip de Uasf'ulleda. Era el treballar del eamp
abans que l'ofici de manobl'8 en treiés tants br

agrícol. èllrà poc.

l<~19

s. El parèntesi

digu4:r-en que no havien oas anat a la Ruerra

a fer de pegè s.

la nit tocà cop de mà. De l'era, els vel1s, que vetllaven el
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B~ntiren,

gra,

al lltmy, l'espetec dg cen'tf:lnars de bombes.

- ¡,Ta1aguany8da feina fe

s1. lee bombes 9a van a.costant.

- Contra quins hem d'anar per a salvar la collits?
Si la gue rm s f booeta, que serà cotJ si. vingné s

tUlS

padrsgada, ha u-

riem d'anar contra tots dOIJ ..

- Però ningú ho pot ature.r, això?
-

~ls

tar

d'un costat hnurier. d

fan. -r;:s

tots els de l'altre, i no ho

ten lXIutu.81aent. l q,uan veuen qLe hi ha t'l&BeeS moris, dema--

nell méS gent del dl'.rrere.

Però un dia o

alt~

si això dura, s'acabaran els del darrera!

.lira, llavors pot:lBr demanaran dones. gl noi aboos de
dir que havia vist una

mal~ar

va

1.licula qlJq les dones anaven a la guerra.

- Doncs si oomgncen a demanar dcnes, teniu g'lerra per 9stGl1a•••
~i

totea són erriad

COM

lf-! de

sa, hi bAUria guerra peT' poc!

Al :f:ront de Llevant ja hi r.agué més d'una f'ugida. Fou

inquiet, inestable, ina
elDDre. pe:rò la P:en ~ em

st'ul1,
s~a:far

m ral cO'ïençà a

lm

front

treballà bé, e aD

por i no l'hi pas-

sà. Aquell eat.iu, militarment, t'ou fatal per un dels dos bàndols.
Els qua aprengue:ren l'art
I quan :rugien jP\ no tomàven.

fuRi!" en sortintn veritables artistes.
Es demanà

I

S

nt i la que hi anà

no se:rv!. O era mastJ8 gran o massa pe,tit,a. A l' Aragó

l~

cosa havia

eomen,at. molt bé, però a Llevant acabà molt malament. No e'entenia

allò. Era,
8'!"c.m

Wlt' m>tJ

lblava, questió de dIes i ja durava mesos i els darrers

de mal passar.

- ili ha d'have:r' hagut algtm mal-en"

rigut de

nosalt~

n algun lloc o hi ha qui s'ha

•

- Sigui veritat o no mira coc aneM

amits •••

Però si no es podia perdre!

- Dones, ja ha veus.
- ~1 comissar1.at diu que ara guanyarem. Que a :fora en s donaran de

.44

tot ...
- Ho diu, el comissariat,1 prou voldr-ia que fos veritat, però a 'lo!"3 Vall

amb e

ta-gotes. Potser tenen por
qued~8n

rrtes ells en

ser.se,. lila pens

qU$

si ens donen mas&)

qu

un

de gnanyar &'Ib discu't'sos. l ja n'hj pots :rer de discursos
seu:\ror tanc s1. n

onsa que d1scul'9oS

,

no

~ar

i ten~D de

on

'ra flls al ti"'e8! P.lls

,

que

pe:¡~

tOt.

tot

Wl

aturar-lo ••• Ui-

canen-

l quan v.

rl1,.àa Qui h

t~nien ~,.,

. T'dut.
-

a perdre. De moment ells, des de dalt, nan

Ja flL~dan DeQtBS ec

aJ"rfbat
~s

l' a:hrua.. To

la t'eine feta al' A:raf!!6 no ve servir per a

.••

- Encara

olt

~ueda

'ert t

guer

perdi a nora1

ulle v5.ot,os.

'ntè. "na cara nova. la

p

dia,

és

, i

a man

lm

C:t'8u:r

pl~~a~

la

for~a

~p.QU1a

fent

eix! q12 po-

r forga que

dfl t'e!" lea coses. l quedaven els que no ho voli
rere que v31i

.vien ci:t

.9

t que Iu :reia per

B no nOdia

la

ba.tall6B_ l .ia la guerra

par molts, però èren pocs,

,

i els passavolants, els trar.setmtB que desapareixien com si
n s

s

que

mena.

colt hi f'ei:1 jncs

- Pe:--eò si ahir érem tanta!
- Doncs avui ja no som els nateixos.

'n va aquesta; gent, gt1i es qu

treu d'aqueltta

m:mera1!

-

nist~i.

Ara s1
8

as •••

Si nc els lli.

cn~

va de deb6,

'hi abc.carà -tot.. Això

"8

diu. Es va a un nou t'ront., el

fJ,con~eati(marà el

S'anà al sud. Front de sol, d'1.D1 sol 1
amb un notBbl

x~4g

de calories aue

~

Sud i

front de l'Est, i ...
.ncablé, rabiós, un sol
uar en quantitats indua-

1

nt 60lia anar allà

t'rials. Però s' hi allà. I...e

no.

9

quel1s

".ns pensa!'

'~,naV~n

~~

1"('\

r fAina 1 pr~::I..8ren una cosa pel" l'altra, pw_

la Brauli ~ i les al tu 1'8 a ,

ht'l

el

Ib

tota

rah

do la cess:l. Al S~ s'entrà

1mbatAn t

aTen~.aseendiren

,

o

en joc

d

n sabien la cau

ina sempre.

<:':..1eJ.les ganGs è'

,.ò això

n1n2Ú. Hi

n r9conG1xament de, les' s

Lici

Uf! !"

no crei.IlJD

a al1.ò que se' n de'! a vetar

g...lC!'na. iJrauli havia
ve s g1:'.n ~ s à' ansT"

r a11:.r98

1at.

l!asf''...Ü.leda .1a

i preu.

seria un front quiet, d'a-

dónf2 gust estar-hi, i que tot era t'er

d L!ren me sos ,

• Alt

ta~')"

qll~

la po:rtaven, l i

1Jn

voo daci.dir a donar o deixar quelc

8

tot. O vin«ué òe ~o

<)l!Ò

, pero

va t'reure d'algun al-

tre t'roJ'lt que 1ia no valia, Pftrò hi havia de tot.. Allò dODSVR gust:

canons, tt:mc s, aviació ••• Si la gent
.)':llat, Bla

'6! Ara els ht-:n
Clara'; ~ i

e~

Els e 9ta~ans

"ll.1éB eatst

d~ t':'asfl l1leda, una

la dl'tl b'ont d'Ara-

petita trinxera.

ven, del pia de Masf1111e da, un pla ple de boira.
xi ux1uej an t •

Da.,~

_vui tltnim el r:oi més SOrrl.lt que els altre's dies.
- Dura

me. ase, aqua ata

gtle!' nh

- :nl pm1sa. al tre~ coses,
- IB C1

ho sabem.

•••

- Ar!lb qui vol
-

l qui s

-

l

que :;-ensi, aMb 61

deu fer

~

erò era un gr

J.a toia••• Com pas
l aob

- Zra de Uaa:fulleda!
- Cora sa r,m"",an u •••

,

s .••

u :fer ••• ? '{Jn dia us en re cordeu,

lüi ao~t1nt d' eat'ldi •••• J\nava mudat i

b el

,

t?

COtllaIl

nQia i a on

,
'"
lTomas,
i el "
1. oma a , qUi

vn
ull

~ia

xicot. ..• Per la Festa Major aBs va salvar

el temp
t~ ..• se'n

va s0rtir.

t
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Brauli ja el sentia el munnuri dels convilatans, però en aquells
moments tenia l'hora de Clara.

Ara creia que només hi podia pensar

i hi pensava amb totes les forces que tenia•.• Era al poble amb la
dotzena de casea més hennoses del món. "Que vj,ngu1 algú i em desfaci
de tu". "Per què no t'hauries fet músic que ja bauriem dormit
"La noia de Can Hitjavila serà d'En Brauli del Mas Porta pesi a

qui

pesi t ". "'otas les coses que Clara li havia dit fonnàven part d'una
gran virolla que coM8ncà a rodar a poc a poc i anava guanyant velo-

citat cada vegada que la noia feia \ma declaració.
nia

lm

Cada frase te-

color i quan amb el rodar es des:t'eien, la miraculosa virolla

es convertia en l'hermós rostre de la. millor mas:fulledenoa que hi
havia .1 en sorg!a,llum1nós,el seu somriure, aquell somriure

que

convert.:1 les monges 1 que fou l'eeca del pecat de rer dir al senyor
Mi tj avila que les mong, s de Fran98

li havien dit que es fotés •••

- Atenci6t ••• Es veu gent que s'acosta.•• - sent a dir al seu costat quan el somriure de Clara el portava d' lm món al' altre.
- 3p, tu, Brauli I Que t' has a donn1t? !
- Eh?

No, no, què hi he. •••

Gent que s'acosta••• Allà, al t'ons, mira.••
El dia a'bp.ne, 81 pla que es veia des de l'estatge de transioió de
Hasfulleda, que

f'~ia

poc era un pla com els altres, hi havia hagut

canonades a l'engr08 i el pla, com a pla, feia pena. Hi havia més
fomts que pla. 3ra 1m pla foradat, vaja. l molt. ningú, ni d'un C08•

tat ni de l'altr& se'n queixà de com les artilleries havien deixat
aquell pla. segur que cap artilleria

n~ era

natural d'aquell. pla sinó

s'hi hagués mirat ma mica. O s'hi hauria d'haver mirat. Però no les
miraven mai les artilleries aquestes coses. Elles cob' aven per eng,oegar canonades i

n'~ngegaven.

- Cap a on s' ha d' aptmtar, ara?
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- Cap a 'la dreta, que n'hi tan t'alta moltes!
Doncs canonades cap a la
-

l

d~t 8 •.

ara?

- Arran 1 arreu!

Doncs canonades arran i arreu.
~a

les artilleries ni ningú s'bi miraven massa

ü

treballar a la

guerra.
- Pel" aquell pont hi passa gent que no hi pot passar.
-

I~01

- No. Voleu-lo I

-- No hi rod:rà passar ningy~ més, ni eUs ni nO$altrea.
-

~

la guerra les ordres no es discllt81xen. Es compleixen.

l qui diu ponts, diu altres coses. Tot és pe:rmés a la guerra. Fins

matar gent. Com si no costés res, la gent. Qui més en mata, més mèrit té. Quants més en mates, més medalles et dónen. Cada medalla
que lluu als davants dels que les porten Volen dir
X8S.

l

les baixes ja se sap què són

8

tm

grapat de bai-

la guerra. Es clar que els de

cada costat diuen que s'ha mort. gent dels altres, que no compten;
que s'bar volat ponts

deIR altres, que no compten; que s'han ende-

rrocat pobles dels altres, que no compten i que s'ha cremat el blat
dels altres que no conpten •••però quan la guerra tms i altres eren
'allà mateix, era de mal entendre que diguéssin el què deiS1. I,

per si ela d'allà mateiJ} no se n'baguéssin sortit prou d'embambar
les coses dels al tra,s que eren de tots, V1nguéren els de t'ora a
tirar bombes al pais sen S8 mi rar prim. El pals devia pensar que aix!
com havia passat l'època del glaq, de la pedra, del t'erro, i de

l' "strape'P10", ara passava l'època de la bogeria. r tenia raó, el

pais •••
La gent Ge la p.etita trinxera no mou els ulls de Brauli, esperant.

- Baldir!,

8

tu que les bales no et toqlJ!tn, parant esment, puja a
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dalt i, si no do'MnS'1, els dius què hem vist. al pla. Que surtin després qtJ!l ho fem nosaltres!
-

~xact8ment

el que hauria t'et el meu pare a Cuba ••• -digué entre

dents Mundet del )jas Bonie.
- S'acosten mo&t ••• r« reu , salten de clot en clot •••
- Espereu-vos. Que s'acostin més •••• Ara! - diu Bl"euli llenC'lantrse
pendent avall. ml sol, com si no hagués de passar res, sortí deie
:xant la guerra tota ve!'IDelJa.
L'escamot de Brauli 'fa com ela que s'acostaven. salta de elot en
clot. Actuen

19S

ni.t tranquil, és

bombes de mà. El pobre pla, que havia passat la
1.Dl

int'ern de

so~o118

de tota mena. Brauli Veu cau-

re quelcom molt aprop d'or ell avançava ajupit i, per instint es
11qn9a de cap al primer' clot que té

~

prop al

t~mps

que qt81com es-

clata furiosament i l'aire, s'amplena de fum i t&rra.
Carai! - exclama Brauli del ;rons del clot.

- CaraiI - diu també algú altre que s'havia deixat anar al mateix
clot

protector.

Triga una estona a mlXar la fumera, i els dos

~stadants

m'la part tossint.
- Noi, amb la cmo.sa he perdut les ulleres! - diu 1'a111"8.
- Qui et 'fa ana~ a la guerra amb ullqres I - respon B~auli.
~

l immediatament pen sa qui de la seva seccio porta

sl,

ullere8~

,

el cuiner, però al cuiner no se'l: deiJ.Cava anar mai al davant. El
,

cuiner per

8

la majoria dele combatents tenia més importància que

un ~ner'al. El gen'9raJ. 'feia coses peT'què hi hagué8sin baixes.,
cuin4r, al revés. No hi havia cap dubte de qu!

EL

tenia més importàn-

.cia. El fum, agre, coent, ape-stós, va passant ••• B~uli

8S

mira

el

nou Vingut. No va vestit com ell.; Es un enemic! 1!;s dels altres! Duu
tm8

.

:Ningú••.

pistola els dits. S'hA d"actnaT' abans l'altyoe no reaccioni que

s'està :fregant els \111s. Corn un llampe se li llen 9S al damunt. Li
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engrapa el bra9 de la pistola. Veu que el breç

cedeix • ,Ell té més

:f'or9a. Tl1a nova bom1:El que cau aprop els té tms segon s quiets un da-

munt de l'altre. 13rau1i 'té temps de pens ar "Tinc més fer

,a que un

dels altres!". Quan passa el :fum veu, a dos p,sms,la cara ennegrida
~erra

pel t\1m i plena de

de Tomàs Mitjavila, tota ull'3 esverats es-

perant la cosa pitjor.
- Tu?1

- BraullJlI
Passen

tnlS

mamert

8

mi17ant..-se agenollats dint-re aquell clot salva-

vides. A Brauli li cau 1& pistola dels dits. Tomàs la mira sense
()tirir boca. Al de.f'o:,·a se sent gent pa ssar.
- Que venen, que venen! Fugim que aquesta vegada són mésl
- l el tinent

- Que es f'oti, el tinen tl
- Però tu ••• què hi fas aqui, amb aquesta gent? I
- :ms la meva gent, Brauli ••• A Tarragona ens ho van prendre tot. No
hi valgueren raons. Al pare li digueren que encara podia estar oonQtant de

pod~r-ho

dir que li havien pres coses. li:l pare no ho Pa!

allò. De tot è1 que teniem al Sud ens reatà una casa de UIlla moñ al
caup on :te mre hi cria bestiar••• !As noves que ens arribaven del
1.1-9

costat. eren que tot era un :foc encès, que tothom anava per a ell;

que a n'el govern no el deixaven governar, que n'hi havia que cri-

daven mis Que el govern, que el govern cridava poc ••• Tot això va can-

viar al pare i

~ns

va canviar

8

tots ••• A tots no •••

Brauli I!sperava un nom •••
.- ••• 1a mare deia que no podia

C~&U1"'t

que tota la gent que no era ri-

ca fos dolenta••• l la Clara •••
- La Clara, la Clara què?
- La Clara <Mia

QU9

el costat de Brauli no podia ésser el dolent. •••
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Dos enemics d1nt..rg

lm

clot de guer!"8, .s' ab!"8cen.

~

Mast'ulleda

havien d'ésserl
- Brauli, mai ningú quan anàvem e estudi podia amb tu ••• Ja ho saps

aue m'has mig teencat aquest braq?
oi •• '.

Bé,
-

On

DC'

ens pod49m pas passar la vida en aquest clot•••

vols sm!'?

De mOCleD t aquest o1ot és neutral, però t.u ets d'lm costat i Jo de
,

l'altre •.• Hi ha algú més del poble equi?
_ Ja en :falten alguns. Al senyor Pere el tocaren d'una cama. A l'AR. dreuet del llol! se li gelà un peu al front. d'Aragó, 91& bessons del
Vas Harquet

&8

feriren al mateix temps i del mateix bra~. Aqu1 som

el Toni, e~ Htmdet. en Baldin i jo••• Almenys ells' hi eren f'a deu
minuts •• '.
On són?

- Aquesta vegada més endavant.
- Podria V9u~'16?

- ~18 vo].s veur~ èltlí debó?

- sl.
l té lloe el s'egon abra, de Hasful18da.

- Però ón vaig jo, vestit &ixi?
No t'amoinis. Tu

- b

di/s

C!'èursn?

que t'has passat.

.

- Em cre uran a mi que

óc el que tiro més bombes! Només t19U-te afàcil a1 entr&S desolda't rath ••

llestes eetrell1

Estones més tard el quintet de Masf'ulleda no sap com fer-ho per a
,

~er l'abra9" m4s estret. Aqu"lla nit no en dormi. cap.

dest dessota

un98

Vora

tUl

foc mo-

a1zines desp~illade8 es passsilista. Tomàs porta

noves de dos amics:
- ••• l

vaig trobar el Marianet i el de les A1gues. Els van fer p:nlSo-
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ner8 unó nit. que els hi havit!n fet fer

ml

cop de mà al clar de llu-

na. Quan se,'ls emportaven Miquelet s'esclJI'à i no hi hagué b.ales qu
l'atur~asin.

Jo vaig fer el que vaig

pode~

amb Uarianet, peJ'Ò du-

rant. dies i dies només erl contestava que volia fugir. l segur' que
ho deu have,. t'et aquests dies que ht m caoinat. tant ••• La meva por era
que em port'éss1n al front de l'Est. Tenia por d'anar a llu11a r

prop

de casa nostra, de troba1'-vos-hi a vosaltres i, ja ho veiEl1,. ens bell
"trobat aqui ....
~ ...t:t

passà halan,

aquella nit. Sort! el temps del senyor Joanet; a-

quella pedregada, la primera

en la qual havia prés part Tomàs Mit-

javila; el batlle Pepet Fornells;
l'Hos~l;

a:f'aitades de la Margarida de

19S

les -contalles del Noi Bonic de quan aprenia de general a

Cuba; la batalJEl de la toia la darrera Festa Major que passaren al

poble; el fe steig del senyor

p~

1 1.a senyoreta Rosa; les anades a

Fran,a del Pastor SalVi ••• les oques •••

- l la Sa1vadoreta, Tomàs?
Salvadoreta, que serà la meva dona, m' espera. Sóc

- La

jo.

r s6e

- Qui

lm :M~tjavila,

de Mesf'ulledaI

sap què deu havl!" passat al poble •••

- El meu pare -diu Mtmdet.-, deia

qUl9

si els que hi vulgué.ssin entrar

no t'ossin massa, no hi entrarien a Uas:f"ulleda•• '.
l ma rialla retinguda ml! ava 16 nit que n' anava tan endürrera de

rialille s de 'tota mena.
Hi balrué

lm

tro9

de nit que ea dedicà en homenatge a Brauli. Ell

i Tomàs s'aparten una mica del grup que es t'a càrrec de

,

tot. El nom

de C18!'8 els arriba de tant en tant 1 els tres fent veure que arreglen el foc tot. són orelles pe,. a collir quelcom més que el nom •••
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- •.• i

lm

dia va di,.. al pa,..e: "Pare, ara ja no pote OP08ar-t'h1. J
~mps

som tan pobre,s com *'111 1t l el pare jo ja sabia que t'eia

que

havia aceeptat que Clara fos del Has PRrta. "Tots heu anat, contra

u at!1b &1 festeig dels nois. S1, amb això he perdut, almenys deixeume guanyar J.n guer!'8.••• fi. Aque II dia el pere em feu mol ta pena i em
vaig presenta!' per anar al front.

, ella l on es,
" que
- Pe!'o
-

~spéra't.

qU9 tenia la

~

J. . . . . . .

Se'ns :feu 1nf'e:rmera als hospitals de primera linia.. Deia
s~guretat

de que et trobaria en

tm

lloc o altre. Ni pares

ni s;rermens, ni canonges la pogué:r4m fer désdir del què anava a fer., .
Prou

as

1.1 deia qte tu qui sap a quins fronta eres si de debó eres en

aJgtm, que allò era troa bOgi!'1a. No hi hagué res a :rere Digué que ella

en tenia la certesa de trobar-te, que l'oncle Harc li havia dit qu
tingués eonNan,a J i que ella amb això se'l creia. Que el món no aeria res si no et trobava•••
- l'fara de Déu!

- Jo ha pots ben bé dir •••Hira que jo per Salvadorè'ta farla no sé

qtl\, però com Cla,.a em penso que encara no hi havia hagut cap l1itjavila com allau.

Els dos festejadors s'ajtmten al grup. Ar

,

de les coses immediates. Són a la guerra '- To

questió de parlar
s els diu que ells

t.enen de tot,•••

- Bé prou que ho sabem· - salta Baldiri que Ja qua no podia fer base
:restejmt em velia :t'er dintre el c&1p bèl.1ic.
- ••• Jo no us puc M1ganyar. Ea com si juguéssim quatre contra un. l

anti creu -tothom'. Si

~

això que es vol :fer ara no

BUM:.

bé, ja po-

de'l dir que la tlUêrra s'ha acabat....

.1asful1eda ve

1mS

dies endavant. No es veu enan1.c'enlloc. Tot 4

euf"òria. Els grossos.

b~xen a donar moral•••• Tomàs diu

da que no se'n :fii d'aquella mancs d'enemic,

qUé

8

l:ast'ulle-.

ja én sortirà quan
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més segU'

'estigui de què no n'hi ha•••no ens deixem, ara. Ansn junt,s

i cre1eu-

•

,

"'ostava ma !Iliea de creure Tomàs pa~què es feu tm forat 1 tothom hi

entrà, homes,eaval1FJ, tanc~; canons, bombes, és a dir tot el que e
mou o es

~a

moure a la guerra. Algú ho degué manejar malanEl1t tot allò

que entre forat avall pe't'què

Tomàs Hitjavila tingu-6

1"00.

-Fugiu ••• 'fugiul - se sentia dir de tots eoststs.

- Fug1u••• ens hél1 voltat ••• Ens agafaran a tots si no :fugim d&pressal
Alg6, uns pocs entré

ml,

provaren, encara, d'aguantar la paret qu

queia. Brauli Antre elJs.Fou en va.

Hi ha parets que no hi ha pun-

tals que hi valguin, i aquella n'anava curta, de puntals. l caigu..-

ren

p8I"èt

i ptmta1s.

Masfu11eda êra per mig del bat.-i-bul1. Era tma situació nova, d'
pant, eeòt1èa,lm la que el pànic: f'é1a totes 18& bases. Tomàs Mit.'&vila

coi~j a,.

V1n~l1éren

~ls

pt3rò va seguint el quartat.

avion s, que pot.8er sí

de l'ESt., :fan renegar a centenars. L'art.111eria potser s

bent que a.:u.ò s'acaba, té pressa a 'tirar to'tes

gú mira endarrera.

~9
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bombes que té. Nin-

pt'fret1 muntanyes que noee podien puJa:r••• Brauli

s'at.ura. Veu que s'acosten, de la mam ra que poden Andreuet, Mun:1et i

Baldir1. F811:.a Tomàs M1tjevi..La.
- l Tomàs?
- l'lo ho sé t quan l ' aviaci6 ena ha cagat al àaunmt
,

dat.

gembl8'18

qtlt e18 pa.gàven ¡:er

&

'tothom ha desban-

tUg:lr •••• Al tomar a córre:r des-

"

pr9s de fer coa a terra, j a no l'hem vi 0\#.
guiu :t'ugf.rt.., Enq ho hen pres' tot. No

p~sseu

per la carretera que

hi rebrm tot.s els que hi passin. Jo Vin e totsegui t,

pe~ò

no m'esoereu.

En 1m lloC' o altre ens trobarem •••

r Brauli reculà en mig d' aqu~ll ba't-i-bull fenomenal.

La

gent, que

:tuig esperverada no :fa cap cas de que un fugi di:f~rent dels al1res. A

la

gu~!Ta

'tothom fuig com pot. Brauli travessa un ()liverar

qu~

1"ei
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relativanent poc s'havia passat cantll.nt. liles bales esfullen' les, 011ve'1"es que at.tf'reixen l'esf"ul:ts.da senS4 una que1m. Són oliver
bl1canes, però elles si que no ge mO'J9n, clava:1es al sòJ., per fulles

que perdin. Hi ha una caseu' a. prop amb la porta esbatanada. Les bales ho dominen tot, però hi ha troa passadi,
de. no,

8

per la

~nt

de Masf'ull

la case no hi be n1~ú. Però Brauli no es dóna.

- Tomàsl - crida en mire

dJa~ull

aldarull..

Ja no queda ningú :fugint,. Volta 18 casa. l no para de cridar a
.l' amio ,

tUl a,

deu vegades ••• D&

oop, que lcom

<ro ro un a cremada. se 11 fi-

ca a l'espat.lla', al. pit, a les' canea.. Camin#l., encara, lIDes 'Das
Es posa les

T.!l8!l9

a l.es cremades,

call

de

T..otr el cò:s••• Es de dia i
berts no veu rilés quil
Lm S

nagror~ l1Da

puntets blan es van i

V4!men 8
I

negror f"\C'1'tal, i se sen t caure a

geno~lons,
malgra~

d'o~ivera

tenir els ulls

0-

negror absoluta. De tant en tant
velocitats dè vertigal p er aquella
tm

pou sense fons on res pot atu-

rar-lo. N0tn4s té t.eops de cTidnr, "Clara, no em
:res m&8. TInes fulles

se sent. més e1"8-

de1~s".

DesprèS,

encara bat.udea ne!' beles li van caient

al damunt •••
Fortor d'iode, de clp'ro:fo'rm i d'altres desconegudes l'omplenen tot.

Però enmig

d'aquell~s

t'orters hi ha 'ma aroma subt11, un perrum es-

timat, UI'l8 sentor que reap1,.-a

6

fons ,què 11 sembla ve d'enllà del

recordar on l'ha s.nt1è1a••• sl '8 la
.
teixa n&i1'9 d'aquell dia què el :reTiren, minyó de caloes curteo,

temps ••• Fa. est'or~s per

&

1Jla-

-

anant al- davant. amb tUla batalla de vailets. Pot.ser no hav1a pa8set

res i

el"~ra

ere aq'19lla tarda de l"9so018. sentia la mateixa f'1aire

i les mate1fts mans qué ·l'acaror..aven. l ell no podia dir l'es

per··

més que ho provés- l sentia ,reus que parlaven d'&l1, i no sabien què
deien. PeTò

tm8

vegada sènt!, com si vingués de qui sap a on, la veu

que feia mesos e&perava sentir.. l la veu, bo entengu6 pert'ectsnent
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d"ia "Estimat••• " l ara que la tf'W!1a a prop aquella veu, no la volia

p~re

i, ntt.mint tot el m8efulledisme' que portava a dins,

- Clara ••'.- pogult dir.

l de nou perdé la noció de tot. Quan Clara Mftjavila l i digué:

- si, s6c jo,

teva Clara. Sóc al teu costat i ara ja no

estimat,

me'n ouré

i

"

•••

ja no la sent.!" però perd' el eoneixement sent.int a J.a boca fxe acer
de roses.

- No tant petonejar, no tan petonejar, donal - feu el doètor a la noia.
Cli a:f.xò

-

~'n

l~hagués

de guarir ja

IlO

tindria rea •••

sortirà oi, doctor, se'n sort! l'à,

J10?

Oi que si •.•

- De bales no n'hi podien haver tirades més. Ara, quan les bales no

t'ban de Ulat.ar ••• Despr6s jo t.inc

W'1

encàrrèc 6special i fulminant

• No tenda, entre lllJS meves curea 1 .... 1&8 te_s i la 1n-

d'tUl cana:

t'1uènc1a del senyor canonge, l'apedasaarem.

'1 prendrà nimro!

- Ara jana

joventut•••

Ai, dit

- l bé, ja t.e
~a- ••• Què

~'he

trob:Lt ••• - deia el canonge Marc a Clara MitJ av1-

vols que :raci més sm per a tu. No em detnat1

na

que t'aci

guanyar 'le guerra als que l'han perdudal A tant no hi arribo,

- Gràcies, oncle Marc, gràcies. Ara sl que cre.c q
deu t'er coses

qU8

1s

CS1 onle

s po-

l'altre gent no pot fer •••

.
li:l can ()n.e:~ ~ ~a re, a més

nia a casa 1
Ò8mA1l8Ven

d~eReoltar

,

es coses q'

consolar als

mPmb,..~s

d9 la :t'ami11a que

les petieiono dels clienta de
de cost

, es posà al

de Clara. La noia li haViR demanat tant..es

8emp~

de trob

que ara

l xicot

ve~s,

- Ho faràs, oncle Haro? Ho faràs? El pots fer 'tu aquest miraclel
p Però Clara,
Q'18

un

tm

miracle

s un miracle. Jo ~ pobre de ",1 no sóc méa

cenoDg&. ~TO tm t'S' massa

de miracles els eanon

• Almenys
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que jo sàpiga••• Ve1jràs.
- Oncle

!~8TC,

és que tu voldràs que Jo no bi cregui en miracles?

'i;1 canonge, com a canonge, no podia pas permetre que tma seva ne-

boda deixés de creure en miracles. l anà perfe1na. Ressegui

paclen~

ment tma pila d'hospitals, demanà, investigà, 8m9n8ssà.

,

- No,. n

pas aquest. Ha d'

ser de },fasfulleda.

havia de dir tme i altra vegada. Co[l)@n,à 8 pensar que la seVa fu1l.a de

arvai s no
que

"''1''"a

quals~vo1

SOl..t1r-

prou bona per a

d' lm cas com aqeull. segur

canonge hatn'ia dit d.sprés de

tea vis1te.3: "S'ha :fet tot

VAl

1 :resla tat de rnol-

què s'ha pogut••• tt, però e11 era un ea-

~1

nonge Mit.jsvi,l&. l segui cercant, incansable, t089ut••• En

lm

dels hos-

pi tals trobà el nebot Tomàs.
- Home, ja m'hi vaig afinant - digué al. veure'l-. Què et passa, a tu.

- Res,

lm

pelat a la cama. Aviat a eaoa.

I.l8ncJ.e Marc contà. a Tomàs 'ls seva missió.
- •.• i ja saps com

no creurà

és la Clara! l si no 11 porto aquest ciutadà diu que

en mi:raéles, tia la veus a la téva germana, en quin compro-

mis m'ha posat •••
- Vam estar junta a la darrera cursa••• - anà a contar Tomàs.
Junts?

- sl.
rò 'tu no eres dels nostre.e ••• ?

- si,

oncle, però vaig trobar gent de Mas:rulleda 1 •••
~

- 31, "Sj a, tu vas treballar

El

eros costat pel" estar bé amb tothom.

- Amb tothom, no. Amb Mas:tulleda.

Ditxós Masf'ulleda, ptmyefia!

ne.
-

~l

Qui

é

l

Veums', me)n

venGn ganes a mi d'ésser-

que mana més, aqUí?

comandant. 1Mtge••• Aquest que

vlr.

Hi ha un dlàleR'viu entre el canonge 1 el comandant, Eiue acaba amb

una besada òe, mà i un cop a l" eSpatlla. I el canonge Mare surt de nou

l fIl
8

la palqst'!'a. l no pal-à t'ina que 't'!"Obà Brauli.

- 'De Masf'ulleda, diu?

- sl.
-

U1 momen t .••

Tinent B!'"auli •••
- Es aqtllst. Gràoies a Déu! Es aquest! Q1 étl?

El tenim en observació. Ea el ferit de més bales de l'establiment.
- S'ha de guarir! S'ha de guarir f
Ja ho diu, vos'tè I

- No vull dubte s.
- Veurà amb t.ot.s procurem f'oer el què sab9ll 1 podem. Aqui no m1xen, almenys jo, quines bales els ban :ferit als que ens porten.

- Aquest és distint. Hi ha la salvaci6 d'una ànima pel mig. l jo per
salvar una ànima 860

oap~~

de ret.re'ro amb qui sigui. l pensi que un

canonge si convé ~1ns pot excomulgar I per- a sal V8!' tma ànima.

- Es que és deUJanar molt

ar~gla:r aquest

:ferit situ.

- S'ha d'arreglar, s'ha d'arreglar. Vostè hi
i jo hi posaré les

- Ara

8~

m8'U!

El

les

S8"le

s 1n'.fluèn-

a!

tinc d'ensenyar a

mi ••• A poc

DOsa

ca~inar ••• A

poo a poc, a1xi ••• Agàfa't amb

poo, home, j a hi seràs a temps.

- aapa que penso, Clara? Que voldria que em costés molt teQi>S aprendre

a canina r. 'é'.
Jo també ho pensava!
BIs

met~es

f"eTen te olr ad' art 8l'1b Brauli. Clara Mi tJ aVila, du_.

- :li has t'et més tu, criatura, que jo - diu el

d.o~r

a l'hora de

deixar l'hospital.

- G,-àcièR, doctor - diu 'BTauli.
- Amb una infermera ai.Xi, no hi ha bales qne hi

p~uin.

Bon v1ataef
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Tomàs f«itjavi1a, radiMt, els acompanya. Ha tingut permis pg¡'
l.mS

dies al pobJa. Al defora fa un sol de festa. A acomiadar els 'tres
Ma~c.

hi ha el caoonge

Els ulls li lluen amb una lluissor espec1

quan veu el jove tercet.
()]cle HE,l:rc, gràcies. El miracle s'ha :ret.

- Es que 'te l'has merescut. ilis gueraa no hi.. ha pogut amb Clara l1:itjavila I

- Brauli•••

... senyor, gràcies, gràcies per tot.

A n'ella" a. n'e1la••• Ah. i ai no te l.'est.imea com es meraix, tota
la influència que ha tingut aque,st vell canon~& perqtè us tornéssiu

a trobar, se.:rvi:rà p",r a dtlmana:r per a t.u el càstig del foc mfts Viu.
Adéu i fest

u a l'An'ton, ara que les cose. li tor-

u for98. l d

na:ran a ane l"

'l 1e m'envit quelcom pe!' a missea oue n'hauré de dir

f

moltes!!

'3'ha f\eabat la guerra!

matrimoni

l~i tjavila

A Masfulleda P.-s veuen cares riolel'88.

El

torna a éese'r a la casa de la plaça. El cam1 del

Comal. Major és igual que sempre. L'Ordinari Solà baixa, corn semprit, ca·
da setmana avila. De tot'8 els que T!1arxaren en :falten

quat~e.

pel To-

màs Mit';avi1a .-e asp que vindrà amb permis un dia d'aquesta. ,Clara, diu
.la senyera Antònia, cuida el per e ella ÚDie far1 t de la guerra i per
l'())cle canonge

8-9

sap

ql19'

Brauli se'n sortirà molt més bit del que es

pnesaven els n&tges. Dels que no so sap res és del Marianet de Cal
"oix i del Noi de

l~s

Algues. D'aquest se sap que va dir que ell sé-

iria el ~overn fins que en queMa. l seguI el govern a Fran9a, que
es deia que era el pais de la llibertat. l passà dies i dia s a tma plat.'

ja guardat per sentine lles nom- 8S amb anell.fJ8 al na a. Hi bavi a permis
per' anar a

lm

costat o a l'altre, però :Miquel.et de les Algues deia
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que encara que al govarn no "fos a l/ls platges <le concentració, si èl
gov~rn

no '98 passava, ell :tampoc•••
I

Feia difJS que sl Pastor Salvi no es ve1b per Mas"ful1eda...

"

l

Jileu la passada més sonada de la seva carrêre. de passador de fronte-

res. Portà a Has:f'u11eda el noI 6e lEt6 Algues 1 r'ar1anet de Cal Coix
que ninro.'t sabia aue 'hi f

- SenYf\'" Mit.javila, ja hm torna-t a guanyar els seta.

- s1 .•.
Què fem?
- ('..om sémor-e. Un Pepet Fomells que &eg8eixi essent batlle, i jo a
la diapsic1é perq li segui u f"ent-me canari •••
- l quin retrat penj Sl, ara,
,

- Ja en vindran de nous. De

li

l' Aj tmt.ament?

mo~nt

es veu que no n'hi ha per a tothom

i Dotser C1ues1 d'aqui se'l puguin estalviar. No toqueu res. Si ve al-

g6 de comprom1s dégueu que el ret'T'at que tenim
ble és el de la mare del batlle antic, o que

IlS

a~8

a la Casa del Po-

heu errat!

- A vila ha marxat molta gent. No hec pas de ~Jarxal" aqui?

- PSl"què voleu marxar ••• ! Què va passa]'" aqfli. el tamps que jo vaig és-

ser :fora?
- Vam treballa}', com sempre. Va durar un tenps que ens van dir que el

papar no vslfa~ els diners de paper vull dir. Jo mai hi he tingut

•

massa confiança amb els diners àEJ pHper. Plata, plata, Amadeus ••• Allò
ra din6}" 1••• l fèiem intércanvi amb els de vila. Aqu1 ja ho teni

tot entès. Fe1em oli i Vi junts i ens part1em el pa. A vila pagàvem
lm

paquet de toscans amb un pare! de pol:k at.re s i \mes sabates per

a la mainada amb mitja

dotz~m&

d'oua.

l quan la Margarida ens af'ai-

taV!"l. ~ 11 donàvem lm l'sm de clavells!

Al Uas Boni-e, pare i fill passen bores fent compa-racion a amb les
dues guerres.
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- ••• Aqui , aqu! es
~a-.

Els

so~dats

Val

equivocar! - deia Cintat picant. damtmt la tauC8Srn8S no s'havien havEr de deixar marxar .

~e8

de

' \

I

mai de la vida! Ni els oficials. Què volieu que fes un paleta de co-

mam ant I l
'918

8-""" 8,.. a

la gen to, sen se s abe!' qui e ra•••

beasons del Mns Marquet ensenyen els

'1aria, de Cal

Ca~eter, ~sa

bra~08

ferits a les no:fa

S'e

la f'erida de Joel. Neus, la gran. no pod11

ésser menys que la gennF.l1s ••• l 91 poble dec!'età dos nous nuviatg

nae pa,..1Ar-ne més.
Jo, si no és la noia del batlle - deia Baldir!, de Cal Coix-, ja
les podeu endresse.r totes!
l ho t'('u :La noia del batlle.. l fou el propi Pepet ¡¡'om ells qui anà
amb la Loia a Gal Coix.
- M'han dit que el ::lald!r1, que j a ha fet una guarm, ha dit que

~a

. ~ariagna o :res. Aqul la taniu la Hariagna, si sou servits ....
.Ara que té als n nois" a.qu! el senyor Joanat els va a veure de tant '
en tar1t. I.,'aeo'C:IPan:ven al s'lnyor Pere, el qual camina ajudat d'un 008-

t6,i la ,senyoreta Rosa, més aBea q'le mai. El senyor Joanet, amb la
poca veu que li queda diu,
- Gairebé hi 'són tots, ga:i.reoo els tinc tots•••Ara ja em puc morir•••

No es va morir encara. ge veu que d' lm

~fl8t.re

bSl dejlmat n'hi ha

per anys!
i

Las ccses, diuen a vila, ban e6nviat..
- Diu

qUfl'

vindran a veure ei hi ha ~ú dele aJ.tr 8S.

- l qui aón els altres?

Els que no són d' e.11s.
- l ells, qui són?
-

~ls

que han guanyat••• e1a que marren ara.

- I a qui poden voler d'aquí?
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- Potser 'Vindran a veure si r.i som tota •••
- O potss'!' V'l1lguin saluda!' el Miquel~t de lea Algues, que diu que
tot seguint el govern potsero va tirar algnna bomba de més.

- l ens el deixarem prendre, si el volavr agafar?

- No.
~9tm1ó a

l'Aj'1Dtament

- Vostè què hi di u, senyor !lUtjav1la?

Doncs mireu, que vingui a
- A casa

GSS.

seva?

- sl, hC'mes. Fn. cercaran pe,..t.ot, si és que vo1an

ó

n'ell, llevat de

.casa. Jo s-óc.... jo Bbc d(ella, Almenys ho di UE\D.
Hi ha visi ta.

- Aquestes oques •••• De qui s6n?
- Doncs l-es hau d'eosenye.r més 00.
-

~sta9)

s •• •1ITo temin, anb algú de nosaltres a prop

molt ben Anseny

deV8Rades no fan l'fJs.

- A veure ••• El senyor Mitjavila.

- Aquella casa d'alla.
- Aquella?
- l-To, l'altyoa. La més mn:1ada.

- ·Ta t'ho havies d#i pensayo!
- :i!.:l senyor Mitj av:LlLl?
- El mateix.

.

f3abem que vostè :fa molts anys que viu aquí, i que coneix a totho'

- Don ca, Sl.• •••
-

~qu1

-

Aqu1 dUI'a..'rlt la gl1e:rra, 'rea.

<Jurant la gf1erra, què '1

- l acabada la gae:r'l"s?
- Igual que quan n' hi bavi a.
,
- Per Q'u8 no és el bat,lla vostè?
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.3.i nés tornà ningú a !~asfulleda per roses eom aquelles. Però el

NC'i dA lea J1..1E"leS i tots els veins van apuj ar de grau al sen,yor J.i1tJ a
vila i el van deixar gumlyar

~

vegada al canari. El senyor Mit-

Javila ho va agraí!' molt perquè va veure la tramp a.
- 1Jo1s, - va d1Y·-, ja n'hi ha prou. El vos"bre gest us honora, però
juguem

te

t. Guanyi. qui gu6nyi...

l va tornar a De roro.
~tre

e1& bUmBns, que l'i ha gqtlt de tot., governants, governats, ge-

nis i escombriaires, hi ha també ciutadans que preveuen, qu'en1evi.nen

que nafren aeort eixements , que la majoria a:!lenc:1osa no està prou
ben dotada neT" a fe:ro-ho. Jull V9me va

~eT

anar personaJ. a la UlUla.

Quan Als amer'fe2nR encara estricl1lej,q.'\!8D amb 186 coses dels Eate.ts
del Nord i del Sud.

ti'll ¡noea Icaru8 pre8sentia la vinguda de J,' aVia-

eió i, per a possibUit8:r-la e8 poss. ales i volà.

Malgrat. que degut

s enganxar-se les ales amb eera s" acostà massa. al Sol, la cera es
des~eu

i el pobTe Iearus, tocat de l'ala, tingué

~

aterratge t'atal,

posà la primera pedra i la pn_ra caiguda a l'aviació neixent. Per

cert, que durant la

gue~ra,

hi havia lm acldat d& Cassà que sent.Ia

els avions molt abans que aquest.s despeguéssin dela camps. N'hi ha
de smnt aue veu 19" coses de 11l.my, que les p:re8sent. Els que no e-stan en e 1

s.c~t

di l'ten qne les en devinen •

Qnan el s R'récs inventaren

1u moneda, algú digué: " Això portarà mala-de-cap" l a'ha vist que
qui va dir això s'hi va af1nar del tot. Quan l'Inas Roca èis:rrt1tava

de centenars de senyores, segur que veia veni!' que anb

e~

temps, en-

cara que hi haguéfl algú que no en fes cas, no se'n podria tenir mes
que tma. J:l:ls motors eren molt 11tmy quan Marc Polo va veur'e que un
c8ll1e1ls portaven petroli de Bakú a Bagdad t i j a ho va dir: "Aprot'1teu-vos-hi ara, ja que 'temps a venir el petroll només el podran
tar segons quins reis,

Jt8""-

els nor-damericBIls i les dones de fer feina".
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an els sumeris, que eNn gent traçuda fè!'en la pl"'imere. roda, no,
hi 17e d'hav8r cAp dubt.e que ja pen'eàwn la importancia que les rode

t.indrien pel món encara que aquest., devegades no pugui anar ni
rodes I
l aixi com ènt.re 1.a gent qu'escriu a màquina, que riu i que lle;,...1x el diari i v..rota, hi ha personat.ges millor dotats que

de pl'evidèncl.a, també entre l.a ft1Una hi ha socis qu

en queat.ions
posseeixen

alt~

lm

a~ament de sent:t.a que la majoria no t.é. N'hi ha que

press8Itfm les tempestes

qu~

ela tro ns encar-R han de cOIllaJ,ar. Els

peixos del port de 18 capital, s'han traClèa de generació 811 generació

que ·el menj a.r que gene rosament els 88 ofert en forma d'

port.a aJ. derT&ra

~m

ham,

~a

canya i un home amb un a ci at ella a prop.

l peT' gana que tinBUin no p88S00 de jugar una miCl1 amb l'esquer i

:r'-h1 tiugar a amios, pa'r«lta i cone guts. Els oamells dels deS&r·t

nairen
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ventades de sorra molt. abans que el vent vagi per fei-

na. Molts cavalls pressenten la prrotade, arronqant la pell de l'esquena quan el carratAr encara no hi pensava. I.A!s a'JS mig'l'stòries
8 po sen en carn!. VQr"s el bon 'temps molt abans que la temnerat.ura

t'a.c:!

and~,~r

bllf'andes i ca190tets llargs•••• i ent.'Nt els eleents

dotats a t'ons pe!' a sentira 18 best:reta qui s'acostava al poble,
hi. havia les oques de Hasf'u'lleda.

no

s'erraren mai. l

segu~xen

dona.."1t. proves de l'exist.èneia d'un sisè o set~ sentit que els peraa t

deecobM.l' de quin costat ós el not:rvingl1t.
dar de 1ss oques,

e~

Segons quin é8 el cri-

poble sap si arf'iba un f"crester,

tm

convilatà

que fI.ia 't.emps o ue n'era fora o l'Ordinari Hi tJ avila arn b càrrega general.
- !.ea

OOUftS,

les oquesl

Qui deu 8T'ribar'?

però el er! t de les oques no

91'&

el de batalla de quan arribaven

:r~

rust8rs. ga veia ben clar q~ era un c:roit d'av1s, una mena de liu-

11uejar a sometent però

lm

sometent sense ver!, sense intencions de

fe""" baixes, deM!"c:ràtic, v8*,ia. !li es veia ben clar 'tamóé que les oques es mob11it~aven molt absn s de què es veiés ent~ar ningú a Mas:full.eda. S'escampen pel" 1a pla98

.

i

criden

8

tot c'ridar de porta en

porta. às més cridaneres dirigeiml1 la seva crida camps enllà. Es

.

un eri t distint el d'aquell dia, 'tant, que qu&lcom que ningú pot
exp1icar-s8

dota a les oques d'una mena d'ai:taveu da sonoritats

1nsospi tades i 81s crits ó:r:rlbEl'l a tots els !tasos del redol...
no paren de ariljar fins que tenen tot el
Quan veuen que hi és tothom avancen de
~ajo'r

pob~e

em. en

l

en pes a la pl89a.
t"ons cam1 del Comal

amb tot el poble al darrera ••• T'tia tartana s'atura davant les

oqulI:JO.

- Déu de Déu••• !
r;'Ires figures en baixen. Són Brauli, a4. qu~ ajuden a caminar Clara
M:i.tjavila

B'!lD

la felicl tat al sOmriUl"8 i Tomàs, w eti t d' ofial.aJ. dels

altres, cero deien al poble. Tothoms' avanqa a

l'9~contre

dels nou-

vinguts. 8al\"aèoreta. de Cel Ot'dinar1 ho fa ja rient amb aquell cloqu~

tet a cada gal ta

perdé \IDa tempoJ"ada,

pe~ò algú

tots OOlb enerSies de quinze anys, cosa desconeguda

s' avanea

all

a

ell que era

de sempre un OO'tJle reposat que mai ningú havia viat csninar ni mes
pressa que del co:npt.e. Ea el senyor MitJavila que és el primer d'o-

brir els

b~.~08

i

abra~ar

a Brauli.

"7.1 batlle Pepet Fornells que arriba
-

("I.ADYOr r"itjavi1a,

Es f'a

l.ICe

.,sbuf'e~t,

diu:

ara s:! que éa d.e Usa:f'ullodal

"odona voltant

elo tres r'eincoJPol'"sts a la

•

- 1!1reu ••••
:Ú3

gen t es 1m:Dià

~i ra.

cap

mo~t

sJ.t. s' aoost a al

t".~

i deixeble s' Gb:" acen.

Caminmt, com pot, pe,.ò caminmt 1 aub el
up el senyol" Joanet. Se li t'a pas. Mea-

- Ara sí que hi som tot8$ •• - diu el sellyor Joanet..

I

mun~cipalitat.
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Butxaqueja., i:
- Ta l"be guardat no sé quants anys•••- diu.
l li

~a

entrega del mé s famós tira-gomes del poble.

Uast'ulleda ja era el poble de cada dia.

A l'Ajuntament segula ha-

vent-hi el retrat de la Renyora Repúblic-a. Al Ca:f'è s'hi seguia fent el
canari anb els resultats de sempre. La gent treballa al caup amb ganes
com si treballar

~08

un vici. La terra havia paSSAt

pi

r diversos règims

però cap, segt"D8 els de l!Bst'ulleda, ~'havia tomada de da bon treballar i, sobretot,ni es treballava sola. A

l'~stiu

dosa i a l'hivern

8S

es petava de dents com

venia

hi havia suor abun~ent

de pares a

fills. LeA granotes del rec del Moli croaven com de costtJl1 i, per a no
nerdre-la

ò~ixaven

1e cantar quan venia grop o s'acostaven els senglars.

gl jovent s'anava aparellant, i a Cal Cafeter las noies noves s'anavan
acostant quantitativatn'!llt als minyonR del clan de Cal Coix e.L. qual havia parat 18 producció p~rquè la Cafetera només t'eia que queixar-se
cada vegada que portava mia noia al t'1ón. La. canalla seguip. anant a eatudi, i els mestres Pere i 'Posa festejaven a ulls vistos.

~·asfulled8.

n'estava molt. content d'aquftll f'es'teig perquftt·indria dos mestres seu·s-,
ja que tlmt l'lm com l'altra havien jurat que no es mourien mai més del
roble. El Cami del Comal Major també estava fet a prova de règims

ja"

que seguia igual de com el deixà l'ermità iniciador. No se. sap com
f'e}-, però el can! cada vegada que s'intentà f'er-li alguna nova giravolta pe!" a treure-li verf:iealit.at, ai:d. que la gent era fora tornava al
S8U

estat primitiu. La gent ,amb molt bon criteri, va declarar que si

aquell C8l'l1i no

~s

deixava tocaT'

qUR

es

qu~dés

tal com

l'ha~ia.

d"ixat

l'e:nnità el qual ja devia sal.» r el què es feia. l només el pujaven

bé, aquell cani, els matxos de l'Ordinari Solà •••
Un dia l'Ordinlri pujà tm t'oraat-er a Masfbl1~a. Les oques el t'1a1-
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raren de lltmy,però al veure el ca:rro de l'Ordinari no diguéren res'.
Pe,. a elles l'O!"dinari Solà era un home de tota la seva confiança
no podia

cal~J-etejar

1

rea de mal al poble. Es 11m! ta:ren a escortar fil

car.ro fins que e' at'lrà a casa del senyor Hitj avila. En baixà el canon~

Harc i les oqtES no pessaren de :t'la1raI'-10 de dalt a baix•••

- P8rò d'on surts?!
- ~fira, coses del oàrrec m'han portat a lu ·cspital, i m'1"'.r.e dit, si
ara no PU8!t s a M3sfulleda•••

,

,

- Marc ••• No q l 19 no M'agradi que hagis vingut, PPl"O -:tro penso que en
,

portes alguna de'

C'8p ••'.

_. He vin~tlt a conf! ixe)"" el pobla ••• Quan C1a!"8 i, :Hrauli •••

- go veus? Si vens pP.T' aquest cantó••• !
- Anton, b

- Si vens, par aquest cantó, 11& B t'et 'tard!
- T'has srtlt aMb

l~

- QUè vols que t'aci
mon~~8 :r.rane~ses,

teva?
tm

home sol .contra la dona, la noia,

un canong1••• i una guerra!

convent de

lm

Has perdut el temps.

- Anton, jo reconec que 't'has hagut d'empassar molta saliva, recorda
que jo també me'n vaig empassar molta. qUal tu vas deixar el llati en

blanc per

l~ Antònia,

I

però de tant en tant is saludable empassar-se sa-

liva. Si a la 'Tida tot ens vingués de cara tothom seria igual. Es una
l

vida de sacrificis, aquesta. Sers 8 88cri1'1c18 no tindriem telèfons,

,I

avions, , purow., ni s8str&8. l sense sacrificis no tindriem la f'elici-

.

tat ••• I un canonge no el perd mai del tot el teMps, almenys Jo. He
vingut, a veure
-

Pe~

~Ka9ft1lleda,

a veureu'a a tots, i ...

col. lactes!

- No, encara Que sempre venen 1:>6.

tTa

saps que els cspe11a-ts cob- en poc,

con¡ els mestres. Tots els que en senyem

1..1m

cosa o altra me m prims d'ar-

milla. l com que lea coses han anat com ban anat •••

- r

pensar qt..'9 tota la cera que ls s cremat perquè les coses hagin anat
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eOi'1 han anat,

qUB

dius tu, l'he pagaia jo!.

- Anton, quan es donen dim,.s a
en :farà un bon us, que

s~r8n

lm

canon

a~re

s'ha de pensar Que

diners ben gastats.

- Es qU$ jo et vaig donar diners per una cosa i van servir per l'al-

tra.
- Anton, és que ara voldràs anar oontra superiors designis? - No, però tant per tant no me n'hagués sortit igualment si no t'hagu6a donat :r'&s!

- Ja està tet, ara. l arf-. he vingut a acabar l'obra canen9ada. per la
cera que vaig cremar per compte teu. No hi puc ana,. jo contra la c""a
.

.

'

ni contra aquells rels quals la cel"8 crema. l no be vingut a perdre
el temps. He vingut a casar a tots els que :festegen del poble. l els
essaré en bloc que ara s'està posant de moda.
- Si teni9B por que se'n de8diss:1.n, almenys els de casa seria

lm

mira-

cle dels grossos que ho :féssin ••• No se'n podria fer algun, pagalt, ja
va sen9ft dir •••- i el to dfl veu del s8nyor 1!itjav:l.1a ja no era de bon
tros aqué!l ple d'agressivitat de tEknpa emarrara.

-

~tl.ra,

si '¡,rols ho provarem. Tu paga, paga

- Bempreaca'ba.eu dernan8B't!

Matem-h~,

bé

i a veU!'e què es pot fer.

Marc. Jo ja he perd1lt i quan

pe~

Ilo, perl1o~els nois •••els nois •••per a ..lls eJ. món 6s eJ. "eu 1'e"teig.
Sltmbla qu~agués :t'estejat mai ninF,Ú més ••• Isi bas vingut a casar,
fen un casori d6 catedral encara que potser no 'en sabràs quan vegis

l' ~rmita. l la teva

:f'ein~

18 pagaré jo.

- ~To trébal1ar' com si cp.eés

Teis.

- l cobraràs com si caSè8sis reis?
- Ditxoscs quartosl Vols o no

\O

ls un casori ben fet?

- Tu, casa 1 ja en parlar• •
- La millor paga que em pots donar és que vagis al casori c6ntent.

Els dos pila'1"s de la familia 11itjavila es, miren un

moment~

l acaben
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I

a.br89a ts petaquejant-se l'gsqu4!lB • L9:s esqmmades del canonge se sen1.:19. n de dins de 'cal Ordinari.
~l canong~ J.~arc

fou hoste da tot el poble.

Discutí la canpanya de

Cuba amb el Cintet rtel Has Bonic; s'assabentà de les di~rses ,maneres

de passa:r t'rat. eres gb el Pastor S8l.vi; er. cantà més de dues a mi t¿ a
veu amb el
~idl

Moli~r;

es

f~m

&raitar per Harga:rida, de l'IIosta1; pre-

un canari a Cal Cafeter Compàs d'.1rant el qual no es pogué estar

de dir a e on getrtn8: Què f'as, q'§1'e 81;. f"aran can ari!; sopà a Cal Coix un
dia de ple, amb avis, pares, t'ilIs i xicotes, i dee1arà que em la taula més hermosa que mai havia Vist••• visi tà les escoles noves i digué que
no hi ha res que ensenyi ten bé

COt"1 '111

mestr.'e enamorat. També feu 1IDa

visi ta al senyor Joane t, el qual el ve ure '1

8' alannà

nonga HaT'c li dig'U6 que na temés" q"e no hi anava

únicament hi anaV'8 per a veure com ho feia

9.

\IDa miea. El ca-

passat'

COmp~8,

~

que

. mestre retirat per a riU'

re' s del temps. l qu8 si havia d'anal" p ér ell, pel canonge, podia viu-'
llempr~

l'e

méEl. Salud.à als h"ssotJS del. Has Harquat, i t'ou l'fulic que en-

devinà qui

BY'a

a Miquelet pel"

l'un i qui era l'altre. passà per Les Algues i feliai.tà
hn~ 1"

segui t el govern

tant tempSe •• "Es

alt, xiquet, qne no el dèvies perdre mal de Vista al

,CJ¿ r,

eta tan

govem~ •••

I

l des-

prés d'hav er- visitat Brauli al. Mas P""l'ta,
que ja cOI1,en98va a feinejar;
.-

,

es plantà a l~ A¿iuntam~t.

- Bé, amic Fornells t per què aquest retrat?

- Es la senyora mamà del batlle antic •••

.

."

~ l

qui 's que us ho fa dir, a1zò?

El senyC')" MitjaVila•••

- Ja ho die .jo

q1Ie

entre tots l'hem canviat!

Quan hagué vi àt tothOO1 i xeY'l"at troa mi ca de tot amb tots, feu

un

casori en tò'tl.l71. Tothom era a la. vella ermita. No restà ningú ni a les
C8~S

de la

pla~a

ni als

MasoS.

Fin

l Pastor Salvi, que no era

lm
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client tresSS bo t'eu acte df:t presfmcia. La T'1!dnada hi era tota per-q\lè
l'ant i Rosa tant>' t'ormaven part del casori g&neral en pla d'actors.,

El. canonge lütjavi¡a actuà, efectivament, can si casés reis i feu el
millor discurs de 1& seva

aar~ra

eclesiàst.ica parlant del. matrimoni'

1 els seus m1stqriA. Els que ea casaven portaren a 11 acte la sevl;i f'elicitat que era tan important COM el gran discurs del canonge••• I, de,
'COP, se ...nt! l.a esmpana de l'ermita. Ningú sap qui la tocà pQrquè tot

l cens èstava escol.tant la plàtica. dsl canonge, però algú la tocà
aquella
negu~

campan~ que

per a pujar-la al. poble. l si com sembla

llogaret,

~

tocà tota

8O'ls

COO1

tants treballs tingu' anys.nUà tm ermità desca-

vingu6 de qui sap

~

n~

on a tocar-la l'ermità, o la campana

perquè a }fas:fullfK1a t'in s les eacpanes no eren campanes

les altres •••

Desemb!'8 del 76
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la tocà ningú del

