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Qtrn:UES QUATRg PARAULES •••
t.euws, el món habitat era jove, sa de cor i pensament., 1 la gent.
vivia si, amb problemes, però eren problemes rèlatius. Vora 50 segles
de discursos, preceptes, filosofies, guerres, cops d'mat.at., polít.iques
i eleccions han t'et un món atormentat, preocupat, ~dubtós. r malgrat
que diverses po1it.iques i t.endènc1e s deien tot.es que elles eren les millors, el món no se J.es acabà. de creure i sortiren .partidaris de cadaseuna de les tendències m's amunt dites que són var1ad!ssimes i que,
més a més, cada dia en surten de noves les quals també canpt.en amb
partidaris. El món e8 veu que vol Variació.

Davant. d'aquest. panorana, a qui s'ha de creure? S'ha d'agafar t.ot a
la valenta 1 viuJ'le desesperat? Farem pocs anys. Els nombrosos infarts
que· d'1m temps a n'aquestA part no es cansen de t'er baixes, són un avis
constant.. Hem d'ingressar en el gremi dels 'tantsemen:t"otistes que vol
vin~e lluny de maldecaps?
Hi viu aquesta majoria silenciosa que veu
passar unes eleccions com si sentis ploure i es queda a casa?
"Es podria provar de trobar un entremig. Ni :rer mèrits per a un infart.,
1 :reT-los pel tant.semenf'ot.18tne. Ara, on its aqu~est en tremlg?
I si entretant. es cerca es procurés passar-ho una mica bé, per poc que
t'os, somri8nt més vegades que despotricant?

Aquesta ba estat la mà que ens ,ha guiat, a la seva manera, és cJ.ar, al
món aquest "PASSE}!-RO B~?", com alt.res vegades en alt.res titols. l és que tan sovint 9s passa tan malament, que som partidaris
acèrrims d'aquells que tiren 011 - per car que vagi -, danunt. un temporal per a reduir l'esvslotament de l'ai~a. Partidaris acèrrims d'ml
posar pa als rabins ocasionats per les diarie s m1sèrie s d'un món pl,
d' animals " st! te. Partidaris acèrrims d'lm de tant en tant "somrieu
si U8 plau", que ens pensem que no hauria de :fer mal a ningÚ... _

port~r al

Bepes

.. ~
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La mar, que fa tants anys. que _mu~. d' humo.r, que -~~ aviat 's un·
temporal desfet., com ea presenta can un element de bonlssimes intencions, aquell dia d'estiu

:té. el

dIa bo. No hi ha ~ap n~vol,. pe:r-ò el

ce.1 ha perout blau, i haven't-10 perdut el ee.l. l'h.a

p~r~t .~~ mar~:

quell blau, unes notes m's pujades ~ue !ill que. ~mmira;Lla 9ue és. ~.
blau clar, delicat, ben

~d':l~a~, de

casa de .senyors., . un

~au ~l,. ~~lt

més lleuger· que el b1au viu, .~egre, _valent., ~·~ciona;l.j.~ta~:P:russ~~~'
un blau mar!, aquell dia é~ un blau com si hsgué~ perd~t unes e~e~.e
~es_r~qu~s

ions. Vora el rompent l'aigua transparenteja i la sorra i
del fems es veuen com sempre. Més endins la
S8

m~r

vol· b;ta!ej sr però no

l i dóna blau i es va descolorint tocat d'una claror gris-blanca

que mana al cel i, enllà, el to celestial acaba influint
damunt el t.o mar! i tlt lloe una coalició. de colors,

~.

.

~ciss~vsn~n~

joc de mans de·

llum ~irable. No hi ha hor~~zó•.Un vépor qU~ pass~ dóna la imp~ssió
que navegui per l'aire.

L'aigu~,

que

semb~a ques~~o h~.

de

~njar

tot, 's, ja veuen, un element que e.s deixa goyernar per l:-~_~~, el
cel i ~l vent•. Però la mar no· ha donat ni dóna mai expl~cac:iOl?-s a: ~~
gú d'aquestes coses.· Ni d'aftres.

Si li fan fer, ne~a: v~o~s, done.s..

i comandants de marina, i, si li.-m8!len, es deixa el ver! a casa 1 sem-

bla que no ha tren.cat. mai. cap plat ni .cap olla...

. .....

D'un setzè pis la mi'J'W8n avi i nét. Ul munnur de veus ho emp;tena

to~.

Centenars de cotxes· fa dies 9.ue es veuen fondejats pertot arreu.

L~

'ent no els toca per por de perdre el lloc. Si pagant es pogu6s arre;

glar

ae~.n

pagarien veritables f'ortlmes d' aquells aparcanents. De Bla-

2,

nes a Port Bou la costa s'ha convertit en una inacabable expo~~ció
de cotxes de tot el mbn capitalista, social-demòcrata i

sindicalista.~

!.Ba casea venedores es gasten diners en Va llogant aparadors a ciutats
i viles, que costen ~ ull àe ~a cara. Decididament ens l~8 t~~~':ft. _.

d'heure anb sa maj.es~at el cotxe. Es la monarquia que té més adeptes
~ntre

i, .cosa curiosa,

'totes .1es

préSidents de c~n8ells

clta8se~

aocials, de monges de vetlla

<1:' administraci6. .

_. .' '.

l'avi era peti~, això' que ~a: ~o es veu,: ~ssota.l~ sen~ada,era
sorra, la millor ~orra del ~ÓD,· e-sPonJosa, de gra d.' ~r~~·,., ne~ •.•• I: ..
l'aigua hi havia pe1xossens nombre. Malf'la't ~'una. aigu~ sen~,pe1

xos, d'un dissabte sense .801, una

tip~e

sense veu 1 un notari sen

ulleres••• P~s:---cant· amb canya ea treien tms

llo~arros ~

Ara la mar no es troba bé, .està malalt~, i el peix
d"evacuar la

.cos:t~·

h~

mitj .a·e~~l

estat el pr1mer

vetllant· pel prestigi de J.a mateixa.

- Per què va marxar, el peix?
- Quan hi havien aquesta J.l~barro8 q~e et dic., la Costa era una mena·
d

adis. Per una cosa o pe.r 1.' altra els h

xat perdre el Paradis. Un t..

,

mpre se l' han dei-

a1grat que ben poca

nt ho

C<Ilte

p1à, el van perdre per un~ 9~est.i6 f'~it.al, ara,. per una 9.~stió. eeo-·
nòmica. Quan aque~s Uobarr.os es deixaven pesc~r. ~b c~,Y~, a la Co

ta hi havia poca
rava

1ma

g~nt,

la. gent q~ hi havIa d~~_l·: ~, ..a_~ar, s'Mti-

moderada. quantitat
d'orinals.• A l'aigua·això encara .li, anaVa
.
~.'

bi. Però hostes vinguerenI 'D'aquella ben entesa quantitat d'orinals
s'ba passat a t.irar a l'a1.gua les anades

~ vent~

de

mil~on~.

i. ~-...

1ions de concurrents. l el progr6.s, que per la mar ha estat un m·al negoci, feia.

~ar

a l"aigua

to~

el rebuig de

~e~ :t'àbriq~es.

Ja no hi ha

Parad!s. Ja no hi ha llobarros. Aquests, per a no deixar de tenir el
bon m1st de sempre, han emigrat de platges i calea. l han emigrat tan-"

bé perquè els homes e1.s quala no saben passar sense tenir armes a prop,
h

ixat

b canya 1 pesouen amb

copetes. I,

's

clar,

3

ria molt demanar que aquest..8. milionada de gent no anés de ventre
duranttres mesos. No ho ~,_ jo n'he v'stes moltes, ja? i po~ser e'!i~'
mans de la ciència la solució. Altres coses ha trobat la ciència,
&ps? La bomba atòmica... - Que 6s bona per a no anar de ventre, avi? :
ira, un parell que se'n van

tir~

van deixar miler,s, de ciutadans

que no hi han anat mai més. Però tampoc

~s

massa recomana1.>le ti!ar: .

bombes atòmiques per a deixar la Costa en l' es~t primitiu•. Temps er
temps que tiràvem la xàvega i les dones es banyaven vestides.
- Vestides?
- Vestides de

ban~, amb

mànegues, coll, i calces fins als turmells.

T as mullaven, vestides així?
- Potser no, però tothom se les podia mirar· sense :rer· mal~ pensaments.
I, ara, d'això que porten també, tenen" ~ b8!ra de di:r-~e ".e st.,its dM' '.

banyI l amb el canvi de vestit de bany n'h,an vingut d'altre,s de canvis.
i la Costa

'8

la d'abans perquè l' ban :feta

malM, ni la gent. A l

Costa hi han entrat els dinera amb el sac de rialles i ploralles que
porten

8

l'esquena pertot on van. El!J, diners, amb. els homes i les do-

nes que en tenen, i els homes i les dones que en volen tenir. Els tens
tots a la platja torrani;-se esquenes. Val més que no hi miris a la
platja. Un temps, a partir de la pèrdua del primer Paradís, encara
ea oorria amb menys roba pel món. Erlil un tempa sense modes,. sense sastres ni detergents, i ningÚ en feia cas de veure ciutadans a conill....
O potser val més que hi miris a la platja perquè t'hi vagis acostumant
-

. '

de peti t. ••• Ja no sab8ll què dir els que diuen que ~aduqueg8m, amb auestes coses i amb altres. Tot un món ha :fet tm gran salt aquests darrers anys •••

!ngu
ollada i

ó potser l'avi en moltes cos
Iblanqulda e

net que no

que aquell dia de mar de-

abla si Mir sr o no la po ca

4

roba de les paradores
de - sol.
.
La ~nt vingué al món nua•.Hi anava to~om.: cavalls,. lleon~., c~~~s,

micos, sargantanes, homes i dones. I,. en veritat, ningÚ, en f,ia qas.·
•

_

.

-

~.

, . "

I .

~

• • • •

s veia gent. nu~ de. dilluns a diumenge, i ningÚ en patIa. L':l civi~i:tr
ci6, amb. les
i les societats
de nacions feu tapar, de tots·
..
. ... guerres
- ..
.
. .'
,.'

~

~

els Que anaven nuso~, nanés a. ~anes i d~ s •. A molts =!-locs .9,ue conserven els usos i consums
enca-ra la·
roba fa-. nosa,
però- a ppbles
...
- - de sempre,
. . .
-'.
. - . ....
~

i _ciutats .la· població activa només ~~ treu roba, no~almen:t·, a _~' anars.'n a dormir. Pels carrers i a escoltar di~curso~ d~ls.po11ti~s de
tor.n la gent sol

anar vestida•. S'han passat. molts

ser la gent trigar1a
a
.' . .

aco8tum~
-

~ys aix! i.~~a·pot-

a anar nus. . Una cosa és anar-hi'

péreeguint un c~rvoJ.. en el temps immediat po.s-Paradl.s, .i l' ~t:ra _puj~t

a ~ .autobu~.. ~s po~sible que ~1 Wl~ ~en~ora :t>e~ e~~~ic~da es

prêsent6s. nua. a. tn:\ ~utob~s.,. e~. p~sst:l~g9 o ~l_ ma~~x cpnd~c~or ':": per
qu~lcom

els autC?busos portE!n·

un

:rètol que. diu ltprohibi t

distre~re el~

conductor" -, sofrissin alteracions nervioses. Ara, tam~ ~s pos~it:>;te
que si el passat8li, -tripulació inclosa, anés nua, no se'n proudis cap
d'alteració. Com potser tampoc se'n produiri~ cap si an~s nua la gent·
dels carrers, els policies de tràfec, els. professors de ;La Banda ~~i
cipal, els e soombriaire s i.. els . rectors· d'tmiversitat. Anar
...

nar natural al v~ni!, al ~6n •.

!lo

DU

~

és
J.' a-.

~i ha ni~., _s8b~t., que. hagi s!lrti~. en

sabates ni v.amb una senz.illa
samarreta. l això,
la
nudi'tat,. 'durant. . .anys'
..
J........
_
. •
~

~...

~.

ha estat totalmsnt. prohibi:t~ S'ha· passa:t q~e. el!J nou-na1:.8 .sort!·ss~n ~espu~lats_, p~:rò

s'ha 1?roeurat. posar-l4Js .roba al d~munt can més aviat mi-

llor. La :t'alta de costtID a veure

.ge~t

nl:l8

h~

portat- molts maldec8ps .

quan s'hi ha yist a:¡'gú. Si s'hi. hagués Vist més gent més sovint els disbarats haurien
estat· molts menys.
.
-

l pencò pen8an~ c¡ue el p81~ no
d. pràctica

8·

anS--IT8.

oom hauria d'haver anat

per. m~ca

co!l'temp=!-ar. n~d·itats, un~s ':'8viste~ amara~~ d' am~r _a ~a

pàtria han arribat a gran tirada promooionant la dona nua. "Mireu què

5-

us han privat de veure púb;Licament durant anyslll deien
uCam

volen vostès que. el pais anés bé si només es

les.revis_~s~' II \

retratav~n do~~s.

ves-

tides I fi. Allò feu efe cta. Al veure q llEt les revista s agafaven tirada· , ..
esventant autonomies tapades dUwIDt tant. temps, alt.res partidari·s- del
nacional no han volgut ésser menys! h.an portat aqu.elles autonomies· ~
~entla: "Es

als e s cenaria i pan..t alle s, a tort i a dret. I, se
la producció· einematrogràt"ica

el ~ _que \

anaVa de cala baixa si l' ':lutor:1"!-at vo-

lIa que ~' anéa, en c¡uest!6 de robal en ~l temps dels reis. catòlics·!: Ja'
veuran on arribarà el cinema de casa nostra quan no hi
operin
detenn1..
.
.
.
~:

nades

cen~ures!

Quan a les nostres

amaris femenins que:

s~ anaven

pel.~cule8,

a veure fora

p~in: veur~

$18

:t'r.~teres, yo~drà d~r

que

s,'hi

,ntrar ~ l~ercat C~~! l d!tu: ser per això., per .a. po~s1
bi1itar aquesta entrada.,. per. a

~uropeitzar-n~8"

que les rey1stes

p~

triòtiquea pub1ique~ pitreres' famoses, tan patriòtique~. c~ l~smatei
xes revistes, de dones del pals i de las de fora que per a donar-nos
un cop de mà s'han vingut a treure roba acl. Per això, i perquè la gent
es tomi

acostumar a la nuditat. No

pluja d'exhibicions

poca-robi~:tes

~~,_ d~~~,

r!3erim!nar

aquE!~:t_

si són la clau d'entrar a les comuni-

tats europees, les ~ua1s és fora. de tot dubte que h8n ·comen9at a dir que
ens hi voldrien quan 1e.s reVistes patriò.tiques han c anen9at a pub1ica:r- .
aquestes ga1e:ries de senyores i senyoretes al descobert•••Entrar al· Mercat Canú -no- és fàcil. Se n'ha de pagar el preu•. r el mèri.t de preparar~

ne l'entrada seria. injust que es donés únicament a les reyistes de portes obertes ja que tant merit com elles el tenen· les retratades les
qU~s

per- a demostrar :t'm.s on pot. arribar

l'~sperit

dones de la pell de brau no s'hi han pensatga1re a

de sacrifici de les
dem~atrar

qU,e ja . ,,"

som lluny de la t'amo sa J;l.egenda negra, sortint .cara el públic .sen S!t .trampa de cap mena. Quan s'hagi entrat al Mercat Comú s'hauran de donar medalJ.es a la

~ent Que

hi· haurà posat el

aquestes medalles tingués present

col~.·. Ca1~r!a

~'aportació

que qui: dongués

d'aquestes ferJbres que hi

6

han Dosat, vistes, algunes coses més que

~1_

coll.

¡lo han estat únicament quastions fotogràf'iq~e.a que el paia ha fe·t·

per mor de desvirtuar que els Pirineus
ens . -barraven el. - pas al Çontinent,
..
. .
~

~

no. lmys endarrera, les fonts de vida matemals eren la base perguè els
infan'ts es fessin seguint lleis naturals,. Els davant.s de la. ~j~~l.a de
1e8 senyores tenien aquesta missió especifica. Es Bonaventura Carles i
Aribau qui ho diu en la seva~~anosa Oda· a la Pàtria:

llemos! sonà lo meu

pri~

r v.agi t

·quan 081 mugró matern la dolça ;Uet. beV·~d·•••
i no hi ha cap motiu per a cy'eure que ab31s d'aquests·

ció infantil :fos cap·

~ :tra:.

'W

rs

, ""'ime

Si els desigs i eJ.8 sentira de la mare es

trameten al :fil;!. a t:rav6a. d' aq.uesta alimentaCió, apart de .consti tu~r
rovat com a bo durant. se

\ID

han

,.

~~

pregunta: QUins.

"transtn8tre al petit .~.s~er, el pelargon i

la llet

de

El~uada

vaca, si és

~ent.:1ment

ivats'"i· D" a?o~d que·

per _.a .criar ':JIl vede1l.,

pod~la

ocasionar

per allò de les transmissions aenserials, que un infant pujat amb una
tal llet veiés 1. ~és.. P~~. !D~_ sm!? ~e.s 1dee.~. semblants a les Que tenen
les vaques .l!l~ quals malgrat no pensin i

~nt:tn_

com. una

~s:tan9Uera

o

tiple lleugera, els seus deuen tenir de pensaments Ja que· està fora de
és~!

tota discussió que tot

que

te

cervell pensa, -1: las vaques tenen

totes el seu de cervell. Ara, ol dubte és quines idees pot encomanar
el. senyor pelargon i coses semblants a \.D'la criatura de teta•.Fina ara

lea criatures criades precisament

teta han invent.at

cobert Amèrica, l'estofat;'
el· vi i la roda, entre
.
.

tMS

ge

"tria, des-

coses.

Les

dides havien :fet uns gra'ls .serveis a' la h\lIlanitat i semb.La Que es Van

roent. Potser a causa d'una
lea dides volien cobrar
iliars. El. progrés. na

8

quest~ó .econòmiea~

hores haurien perillat molt s pressupostos fa-

dicta~

que als dav811ts de

servir per a fer bonic. D' ~:tra p~t ja DC?
d'

nf:> se ssp, ja que si

darrera cantades per poetes 1

~s

s senyo res han de

veuen aq

ovadors i indi

s

'l ' ~ \

nors d l edat.. Les grana pit.reres; com l.e8

,

'

'

oQl-'

d1d~s.,

"~ssat
, ' a - ~a~p~8.
,

han

'tÒria. Les dones d'avui segur QUA(l~ podrien portar aquelle~: pi.t~res
de~ 'tem'08 de 1.' Oda,

a la pàtria.. , L'estè"tica és ·,l)estètica 1, cada di

pi.t 1.j

R

veu

és

, pobre"t,. 9S cr~a e~

de civilització?

'ti
infants

~,l'estèt1~a,

il. lustres. O

davan~

uin

l'Vindre tem n els menuts, trdbals- <1'

Potser, ara hi ha llibertat.. pe~" .a pen.~ho, to't?
ques"ta, re~u~_ci6, i de~ari~:1o" quasi de pro~~ femenines ~rà oos~ que
real" 14001

'udi a entrar -al Mercat C(lDú. Ara, què serà

lm

Uercat Comú de gen·t, .

criada amb manat"' l qui· diu MercatCanú,
el festejar, la sel.1ecciÓ na,

cional de :futbol, i el púb~~~ e~' g'8ne:r~1' L'mni,s~:t, Berà la mateixa? Es
U8 DOt. jutj~ _i~al tul jut~ puja~. ~b 1~,

~Cl. .uulosos

la carrera

interver.¡ció de~ or~~:s_

nat.m-als t'et.s per a, puJar jutges,
s~s~

:fer us

q~e

~c~~:t'

un que hagi

D1sbara ta -que no., t9~~n _~x

~ï' !1que1J.a Ol"~ 81

plicaci6 raonada, ja deixen entreveure l.a possibili t,et
int puja.da fora dels carrils naturals.

~

la

:tnf;L~èn

Rl qui ordGnà tirar la bom-

ba atò'mica, els _.~:,,~~t.or8 dE! ;te.~ _1tr~o~~~~r1 ~~, 8~ns~ 1fi11l0bl~8_, ~ . .e~
rebuts àe les COIIIPallYies ti.èctriquea,

'existència d'una
t..i:fical, si.

B

~nt

bO

_

són coses, qu~ penne:te~, a~.t,l1it

crJ.ada :fora teta?· Si· Ja lactància

ha·est~
,

-

-ar-

la laatan t. enlloc
de
lac't1gen se li
practica lact1f'l
..
.

desapareixent la lactescène1e en perjudici del. ;tact1vor, es podr1..

pot.ser exPlicar molt.s misteris ocorrlt~tl derr~snent.
'avi d,

ón nét, e

~omen~entt

en la sèrie de conver

ixava de lea pastilles

111>6.

ue Va tenir anb

Potser no hi

stin

•

ua <Jetenninadea pastilles sortiren i s'utilitzaren· -de cara a entrar
al Mercat.

Comú. Hi ha

p~stil;tes ~er a e snorteir- un !,e~red~t~que ~~ ~.

provocat. cap· manifestació sabuda" i pastilles- per a celetr ar.~its d

nuvis ,sense posterior intervenció de Ja s

8en~o.re.8 ;u.ev~res

que csi

ve2'&.Cí6 'tenen menys :feina i, atenció", poden aU8l'lentar l'atU!"t i, aquestes

ja n'ban provocades de manifestacions i t'ins ara, a t'avor. L' 2vort8.'J1ent

8

tA partidaris i detl'act.'ow. Mai ens hem entès .en aquest. país•. D~ ~D9~.'
que es posà en joc e~ Maura-S!, Uêlur&-Uo, que no
.

mm

par~~.

Es va in-

,

vent.ar fltl consens d'tms'·'lIlImera. oficial. fa'

rel.ativ~en.t p~c

per.

si tot.han deia que 81 encara que t'os un s1. bema1 que no és

lm

ve~e

sí. n

tural, però ara ja tothom 'en diu mal. Darr4trament només. ens b~ entès
Ib una cosa: en no portar

.

!Tet i

~orrat

Ih? l s'ben

l'eS

s'ha convel't-it

al cap. Aque&t que era U!1 pais

~n

~ ~...

un pais sellse _res al cap, exterioment

conve~tit en un pats de cap de~co'tB rt. segur,. de. ~ta se~~'

tat, perquè mai cap govem ha fet un decret dient
s'havia.
de.
po
_ que
.
tar i8rret o que no se n'havia de portar. Si les coses de l'avortament
s volen· resoJ.<11"'e decre!-ar..t, ens
.ment-S!, . Avor.t~ent,.J1o.· Es.

tUl

tr~barem

altra vegada amb un nou Avor-

tema.. de !DaJ. r~s~l~e ~1? 8?'9mples p'ràe-

tics pels governartts. Temps endarrera. uD al ta.

a~:t0~itat Va: da~ost~ar

b la televisió com a test~mo~:li,.per què no entrava en l'impost sotre

la Renda. Ara, quins aJ.ta autoritat pot aportar

púb~l_camaDt

i amb la-

televisió per testimoni com va fer l'altra, un cas pràctic de solució
d'avortament?

Hatèria difíCil, ~_ aq~es~a~ _!?~ls protestataris la solu-

ció 48 que ~¡o s'hi g.l d.' avortar però no donant· :feina a les senyores lle-

vadores, sinó t'ent entrar en joc la pastilla del dia, o de la.-nit~ j~
que es veu que aqllestes patliil1es no tenen un horf.\ri. establert•. sl,

s~,

atèria difícil, aquest.a. Els cont.raris de la pastiU
~a

llar¡ra oC8sionen t.rastorns pa'tològi cs com les que guareixen

gr:f.p

n un dia, i que la gran badada dels centres farmacèutics fou don
les tan barates J Entre els Pastil1~s-No, hi ha,. naturalmen.t els qu.

sostenen Que el món havia anat. marxant an~s 1· anys 8e~se ~~stilles, i
que la gent no tenia ~a pPessa d' ara ~egons per a quines ~se8, :però
ls partidaris- d'e~trar a les- eom':Jl'lita"ts. europee~ J?oden _¡r~guntar-14s:
tl?,TO

Mercat Comú sense pas"til1es, o pastilles i Marcat Comú? u •
Al mlm~ deia l~avi, hi ha dones, homes i dit» rs. r tot balla

tant d' això: guel":roes, paet.es electol"a1s, presons, suieidls

.1

el Tribu-

.' \

~9

d~es. el:a q!l8

na1 de la Rota. Seran, dOlC s, epis80dis d'homes i

emple-

naran durant. tot el ~s le~ pl~~s dal_mó~.• ~~ se'n poden pas fer
d'alt,res llevat que

s~gu1n

.

de. no massa bon creu.J.-,::J.
~

~

qU.8

canviar. ~.a •.. ,

per dues vaques era una ~':l~a. c,?sa, i com~n~à a donar valor a
gu~~ algú q

tall.
1 aviat'
hi
- .
~

,

S8mnnt Ïla anat ai~~-,Ja e:
iguere~ ~ic~,

t.all

d

.tèni~n,. pob~s. ~~~ d~s~'

tua no en

olts- a la yegada.,.

e!~

:rics

9?~

s'en-

~o p~dien pass~.mal~·

metaJ.l solws, d' ~r,

-' peces

patrimoni dels de dalt.,

Els grecs,

capda~all:ters

;a

plata dels del.

en D.loltes cos

m~g

en :t'oren

pla~.i c~ure.~~'or·

mirlades- butxaqt.1es

~~iginant. una..

~.

d'en~ar'

l.'art

q~~

m.ena de campionat per. a veure

ni.a més. La història de 'tot, un món durant genoraciClDs ha. ea:t.at pe!.

,.

°r més moneàa. de la

a

q~.

té, ja. que

s'~ d~'f!l0st~at g~~ _~b

mone-

da ea pot compY"~ ~a~re~ t~t, .(j'tm ~~a,. de ~_tan~. a. l.U'j.c~ncord

1u1t3~a1'pesa1s, sobretot

p~ls.que n'?~vien:.de maneJar.molto~

.Be-

s diners

primitius, i.Dl

grat- ben aViat ~p~ra~eren e~s: banquêr~, la. gent :s'hi

pensà una mic

a· deixar a lea·mans dels homes de .banca
moneàes i·. me..
.
'n tenieJ! ro
amagaven l~e:rect!u en olles i· els que en·

I~s.

Els qu

~.

rnien cen

•

••

p

••

aban~

dessota un rajol-. Passaren· an:v:s

.el

•

_.

•

•

~

•

Templari~ no·.~-

ren la lletra de canVi p~~ ':l evi~a~ 9U8~~~ d~ ~8_ an'.8s.ip .d'un ..
lloe a l'altre.· La lletra de- canvi ....fou
considerat·
.
.
'

bla q'

les pr!ne ·res

voltant de les· an

ne encara que no 'fossin

v1n~d8s

Ull·

,gran .ment.·
i- sem.' .

.'.

a de venir el.. Pro.g~8,

s pagaren. Ho

s i

~.

dols

dim~8,

,aneuers,

n

els· partidaris de

ilO

\

i el. coure p~~~ ?~ baix

monedes. N'o se sap a ..",nu'; de què les monedes anaren a parar
. . a deter.
,

.

l perquè els. pob:re8 poguéssi!l comprar a1gu~es ~ose8,. p~q.~e~; s'in-

ventaren les
'8

:tros

11ells.~gipcis!.nels_posseidors

obrea eren m~lts més G.:ue els rics 1

cobri, però, que el
men~~.

tUl

:tingué mé~ ~~tall que e~8 altres-

de~s

i

.. ,

b la·
gent.
.... ., .

gtpte, molt abans d'aquesta guerra act,ual per a fer
la pau
.
de David Ben Gur~~, ~ou dels pr~mers que }?ensà

~

ra. Al
teDi~

pararen :fins que el me-

10·
ca~e~. ~

tàl.llc anà a parar a les.

bar:'ca. i els primrs· que obtenen· la

c~ian~, ~ UB~ ~ra. però, ~onf'ian9a a la fi, del públi~ fo~n, un~s
q~ V~nècia

venecians

era

rep~blicana,.

A;Ltres ciutats d' ~omena~.~

llavors veuen que ~'ofic1 d~ banquer 6s un. bon ofici i Gènova, .~ar~· .
lona i altres ciutat9 e~r.opees es, f'an banqueres, i. ja fan .m'a ~~:s. amb
1 diner: fan bitllets contra. ,!lipò~1ts. en

et~ls en paper f'~:u ~ré~xer.~'&fAcció a la, ban ca,i els, ~ue~,8,

can"iar

veU9

j

etalls preciosos. Això de·

ls ~ue_cs que tenen le~ do~e ~ Passes· i f'redelus.ues Cl!l~: s~

l seu pais, . f'm"en els l'rita ra que f'abricaren, bitllet:s, sense tenir el

xyr:I

necessari rec~v~.. _~'aparició dels b,it~e:ts ~n el s~~le

o: ~ ~~

:blant, ~eso~~~niià ~ls .po~~e1dors d~ m~~~a e;s.- que;L~ de ~om~nt: no
aa -crèdit a que un qui~o

d'un

poques dobles d'or o de t

q~ers

?-8

p~gués

paper

tenir

s 'Pinedes. Hagueren de suar e-ls bano

_

•

•

•

_.

conVèncer els recalcitrants. l a copia d

pe

~l: v~or
_'.

_.

al' anaren· con-

vencent a tothom fina arribar a l'estat ac'tu81. U1 poble sense bancs

'8
•

-

•

•

o.

_.

_

__

_

_

_

.

•

'

.

•

_.

un poble p!!rdut. PJ1ys endarrera els pobles ~ien inn~t,-ae ~ p~t:

"Tenim un

stell. feudAl, tres or.questrea i aigues minerals •••Ara to-

quan vora de 15 bancs per cada pobl!! de- 15.000 habitants. Hi ha més
banoues per càpita que

t~es,

avernes i llibreries.
S'ht:l1. arribat. a
.
. '

~'.

ficar tant a la ,!ida d~ls homes, e~~, bancs)q.ue)~ s' ~':Jl1c~~n ~. ~a te~
1evisi6 com un deter~nt o mes mit.~s de senyora. l no ban parat· tina
,

"

~g1

que han aconseguit que no hi

di_rs a les' e.ases.

~~t.s

S?D' a ,les

banques. De posar-n'hi n'hi pot posar tothom. Ara treure'n ja és' mea·
-

t

-

~..

.

-'.

.

.

.

dit:l.c:l.l sobretot· perquè hi ha gent que en - vol treure sense
teni1'-n'hi.
' .
- . -.
_.'

,nt no dón!i bons r!lsultats volgu~!, ~~ur8~,amb bones p~atl1e8

Gener

(\i.ners del banc sense ten1r-n'hi.
i les bones J2a.rau11
ticiona~
C8·

El!!: ban<Jue:rs·. són

~nt

de recurso

o els fan canviar d'opinió. Es en Va que el pe-

. digui:

com bo tinc de fer jo,

ny

banqUI

- El banc no 11 pot solucionar això. Tots el

,

a tenir diners?· - .
del banc són di-

11

ners de gent que

és del ban c.

nQ

'ots?
-

r:Ol!\~,

tots no-. ~.__ e~ banc no pot pas treballar de :t'ranc. Però vaja, - -

ontestallt a la

eva pregunta si vostè porta diners el banc- n'hi dei'!'"

xarà. Quants mé S en porti
~~

- Això t

puc fer Jo.!
b~9-uer.

- Però .vostè no é s
vegaà8a uns

s n 'hi podrà deixar.

p~tici~nar1s

s.'

quers i els diaris han anat plena de le
dine1's, i de ,les influències q

tenen

cia nomes suoerada pe.r la da 1

r. L'entrada·_ d'una. dona
savi. La reW'l1ó

damunt 8J. oavi

q~e~a .amb

yid~.d~18 h~~s,

la

¡nYores sobretot per les· de bon mi-

guap~ ~n tm.a re\D1~ó

p&r~uè aqu~st.. per a
ge~.t.

dir res. Deixant-

mirar ja

no.

s~,

~n

és com.

l.'entrad~·. d.'Wl

dona guapa
té L'aventaf{e
.
.
.

la boca oberta.

plicar coses que la

inf.luèn-

d.emostrar la aeva.

savie8~

ha d'ex-

i la dona ben dotada ai vol no h

'té prou. Si a la 'reuni6 hi assist.ei-·

xen al mateix temps savi i dona guapa, la gent ea colta al savi i es mira la dona. Té altres aventatges la dona damunt e1. savi. Si aquest
nt amb coll i corba~a té l' auò1 ~ r1} ~e-

'Jq>11ca la teoria del pen
~a

vat de
'te~8

part. d'auditori que· dorm, dominat., però

i samarret.a a l ' audi'tori hi ha diverei "tat

una dona

guE1I?~ ~n

roba interior sense

IB

e

s~_ J..'explica
~~ op1~i~nt1.·

en c..... -

.canvi.,

sitat de dir re·s respeete·

8·
I

18 f'arnosateor!a o

!

'8

cap reunit c:lonn1o
A
. -.

rar qu
j.

no

d~ aquests

cosa

lm

.

~

considera,
èS

respecte a d' ~t,re8, t

a· la dona

88

els. -Nuni
ta pe1.ldenta d I eUa
.

~

savi quanta més roba duu

-

l' adm-! ra

darrers sors que

uant.a m
~a. ~n~

8.

:en. porti.•. l això

diu .9u~ n'han

taltes. sempre.~aestat aix1.• probabl-em~nt j~: s~~.i~ el
d'1nventa~

l

la lletra de eany.i·, c

1 que aquea

ven~h1 lm

comp

is

8.se~

paa~aae8

.teix ab

rom~a. de. p~am~.t. que. no ea p

darrers anys
s'ha posat de
.
-~

nt no es voll

da· po~r perquè h

rOOletrv.

•

12
Aquesta por de oompromè'tre' s es t.roba en algunes
les que

con~p1raven

qu~s

en segons

d' anagat i

.~n.

activit.a~ bWi1ane~:

els que hi. fe~~jave'f:l'

b:ranquesd@l. fe.steig._ Els conspiradors

conspiradors en 'tant tenen 'Por de

,9U8'l

comp:Y:'<XDèt~:'s~

p~1.1tic~s~6~,

~1e(Japare~~ ~~ee

ta por ja deixen de conspirar_ Es quan els que c0I8p1raven
'ove~~n

perquè ~o h~ haE?'"1~

CI)

nspir~ors

SO~ etot

~v~~òn_

I,·

_sabent, ~:U'.

e gove~ar. l hi ~. ~i'-e ~,ses m~~:re8 ~e. govem!!r PEtr<I~. , '
no hih<lT,d cel» p!radors.. Si els conspiradors
eon3Piren bé 1 no es volen
.
,

compl'Omet'!'l.t bi ha conspiració. per

't8mDS.

la nor de compromèt~'s per paT't de l'e~ement femen! ?~ dura~ ~~l~D'
i ma;tgrat aque.sta por ~~ ~ell~ssim e~emen~, ba que~at moltes .Vegade

cannrom8s • .uavant d'això es pot- dir Que era· una

1>01'-

~;tative.. ~:l_ tr~cto,

el contacte i el cotltracte entre ela, dos, se?C6s majoritaris és Wla bona part de les planes del mó~.

ys d'aquests epissodls, i

Els f~~etoni8te~ ~n visqueren molts'

eS~!li~~cant-lo.s ~ po~ant:-;Los e~,

solfa s'hi

ban fet· rics i famosos autors teatrals i ecmpoaitore de totes

ques.

le~

èpo-

Si modemement va passant la por femenina de quedar comprOD1Qsa,

t.indrà lloe un 8Punya1ament

mot't~,l

de la literatura que més

~Gctors

ha·· '

tingut i això tampoc estaria bé." l~ li~ra.tura_ és ~a ;Uter~t~,a~.i ai
sapare1x la que tenia per base ar:to,rs.

p~routs,

ano're trobats, anara des-

ciats i amors complicats, què hauran de fer aqu&sts literats? Pal'lar de coses didàctiques, de desvi.acions polars, del cul:tiu

nies, o dels anys,

~e

llum que. hi. ~an

~e8

d~.

18!J bego-

de la Terra a la nebulosa AD-

d'r(¡me da, que ea veu que 68 tIBa gran nebulosa? Per a fer'. la :feli,<:~~t
d'aquest gran públic que v1etja en met.,..o, q.ue
•

•

-

~

•

-

guarda una porteria) que la mainada, li

.

t'~

destro~

la. dona cridanera, Que•

......

més

il~

s~bate8 .que

.'.

1e,s cal-

culades, pels acossats
per les
lletl'es .
dels
electr~dOtJlèsticB i per
.
.
..
... -. . , .
-- .
les divisions de ties del pa1s,què hauran d'escriure aquests literats?~'
.'

S'hauran de refugiar contant els amors de gat"ces, miloques,
edAria, que són

els mateixos?

~ot'1ns

1 dro-

l i terari pot. guanyar

i

13

ors d'un tudom i una tudpma sense :lntexwven-

tm llibre parlant dels

c16 d'un segon o tercer tudam si se sap que els tudoms són monog~
ics1

Fer una novel.la sense que ningú anés contra la ll~i serta ~

mal negoci.

Nan~s

..

'

s6ri els homes i 1e8 dones que fan par1:ar d'ells

nant contra les lleis, escrites o no, o fent-se-l~8. Perxò ~a ~ocietat
de bigams, ad:úJ.ters 1 deriva'!os han

tin~

sicalment l'èxit que han t.ingut. !JJYs.

fins. ara literàriament i mu-

en~rrera

un adulter.i_, _malgrat·

que se'n parlés molt, era més .aviat mal Vist. El tema del. marit
nyat ha emplenat teatres., cinemes i biblioteques

r

partic~rs.

~1?ga-·

.

~o .s~ls

l'adulteri per ell mateix sinó per: determ~nades..cons~què!l~ies. que· ~e
nia.- 1ba temporada
el mari to, .
si per
int.W,ició·~ sospita
.
~

° anònim,
-

•.

temps a descobrir l' aconteixement, si ara marit de. sab:re podi.a
jar els actors fins que el cor n'hi

d~ia

prou,.

protegit per la llei. Aquf:lsts eren temes!
acostuma a .portar sabre,

perq~.

Si

q~edava

com

ar~, ~erquè

aquelles lleis antigues

era
a
..
.s.a~re-·

un_s~Dyor

la

~n

~en~

i

n.o.

:pa.ssat

~e

moda o perquè s'ha perdut ls por de compromètre's, aquells. dré:lI1es ja
no es poden escriure ni posar en música, hi haurà vaga d'escriptors1
L'avi no es cansava de repetir que .aquest darrer temps ha estat un
espec18l, autàrtic, en deia ell. l en parlava d'escriptors•••
veritat. ho

ha~

estat

tm~

temps especials

aquest~.

Ha tingut lloc un

fenomenal cap-girell. lila part del pals es movia orientada i

~.'

alt!8

bo t'eia desorientada. La gent d'un !,ais s'orienta i es desorienta de
diverses maneres: als

c~s,

a les tavemes, anant a

p~a98

i:,

~~. ~e:

neral escoltant i llegint. 'r durant. anys, ~n aquell pals e'!i ~~gué~~.
coses que no. s'havien de dir i· no es digueren les que s.'J:layien d'haver .
dit•. D'aqui v~gué l'?rient~ció d'alguns. i.la· desorientaci~ de~s altres.
Era un temps que a ?iutat _era perillós anar més de quatre pe~carrer,
ue es tenia

lm

bra9 monopolitzat, que anar a sopar a partir de. deu

no es podia f'er sense autorització del senyor governador i de feS
terminats juraments, i que, entre altNs coses que tothom sap, tot

de-

14.

quell que es reproduia vint vegades o més tenia dret a medalla. N·' hi· \
~ia

per a orientar-se i desorientar-se en aquelles formes

depro?ui~~

se i reproduir-se. Al costat de gent que rondinava, se'n sentia

~.J aJ.t,~a

que deia: "llai baviem estat tan bé com ara r" Els rondinadors. dei!3D. <¡lle
en el món no tot s'acabava mudant. de nom els carrers i cantant la mateixa Ca1l4Ó, i que de caninar ja se'n sabia. Però els temps eren com .
ren. Uns que, deien que no duraven s

re, no hi foren a temps. La

sa certa era que en aquell paia: hi havia orient.ats i
els

dos.c~mp~

hi havien els.escriptors.

,

l'escript~r

temps,

Entre

l?ensava

la temporada de la deso'rientació l'es-

i escrivia la cosa pensada.
criptor-escrip~or p~nsava,

un

de~orientat.s.,

c~"

i escrivia les, coses que no pensaVa. S'hi

acostümà tan~, a n ',abCÒ darrer, a escriure, amb filtre com si trep:it,gés
qu~

vidre,

arribà a escriure sense pensar, desorientat i

desoriex:t~ant

els le ctors. L'escriptor té un públic, una clientela, uns segu1dlOl's
com un equip de futbol, 1ma vedett.e de reVista o els Xiquets
Si

lm

d~

V.a1ls.

equip de futbol juga sense pilota, una vedette de reVista passa

la fUnci6 fent
al .. coixi
i - els
Xiquets. - de Valls fan els . castells
.- - -puntes
.
.
.... .
al llarg enlloc de fer-lo eap aunmt, els seguidors, de, m~ent, es de-:~

.

~

sOI11~n.

~

Al costat dels escriptors desorientats hi havien els orien-

tats els quals escriVien can quan anaven a,
de pals i ganxos

~

als quals llegia

tot~

estud1~

se~nt

la gent orientada.

um

m~str,a

J.U8tm:

que

provà de no seguir la mostra se'l castigà, com .a l'escola. No.... es,11e.
gla massa, de sempre, en aquell pais, i en e;ttemps que s'escrivia amb

mostra molta gent tingu' la
Escr~e

g!'Sl'l

it8 d1:f"!c11, i escritr e

~

excusa per a no 1legi r.
molt més. Malgrat que la gent llese1x

poc s'ha escrit molt, massa. Potser quan la

Inqui~,ció, cremaVa

llibres

ja ho feia pensant· que n'hi havia masses. Si s'hagués deixat- viure la
-

-'

-.

.

Inquisició . li hagués cremat, els l1i~!es ,9.ue haur~a d,' ha". r cremat P,ot,ser ara no hi hauria més d'un centenar de llibres bons de debó pel. món

15
que serien els que hauria de llegir tothom. Però els hanes no hi han

~

volgut saber res amb les Inquisicions cremadores de llib' es i ara hi ha
tants llibres que

vida ~s'. c~t.a per a llegir-ne només una pa~.•. " :

UD:l

Si s'hagu~s tret 16 Inquisició primera perquè a més de llibres c1."e~~va
ltres coses, però 8'h~éssin deixat subsistir diverses Inqu1~icion8
pu~i~icadores

otser ara només existirien els llibres. fets

de llibres,

,

pels tocats pel geni que serien

~ls 9~e_ nan~s

'

haurien d'haver escrit..

L'escriptor emparentat anb ~l g,eni doo:t:U1a tan bé els' m18t~r:ts_fon~ti~s,
morfològics i i~iomàtics, t~_:tan al J?tmt el ~.ot. precí.s per a portar al
paper una situa~ió determin~dat que pot e~~en~r dues-centes ~~éfles. t'ent.
variacions al· voltant de

l~s

temporal o una senyora en camisa.
fIuit

A~uesta

mena

podero~ament dam~t e~~ l~ctor~J ~ant

planes a descobrir

tUl

crim portat. a cap a

a baixar als inf"erns, a

Im tar

cO!Det.a~

coses que encananen el pas d' un
d'escriptC?~s

ai. l'escriptor

m~lers

de

. h~,

h~

un

i~

dedicat

~u_i~òm~tres ~l~,

dues velles, a envestir molins de

\9 ~ t

o anar a la lluna. L'escriptor tocat o ajudat pel geni arriba a fer e
què vol del l,ector. A ~e8 primeres planes ja se'l t'a seu. Si justifica
un adulteri:
tt

}J1ra, m'agrada que. la senyora Tal enganyi al marit. Aquest és un an1-

1llaJ.às 1 s'ho mereixia!"

diu el

conven~ut

leêtor. l si l'enganyada és al revés, el lector t'an

declara:
IIUillor. A ma dona que no deixa badar boca a l 'home,
que es passa
tot
.
.
el dia d!l~ant-li quartos
• li'

fa bona

8

i

qU9 "tota la mala c.ara que li fa a n(ell la

..

veins i com guts, l'hi esta de. primera I 11

l si el. genial ha resolt el con ni cte sense enganyades, el lector adio-

te ho tI'()ba molt bé:

lisi, se1lyor., No s'18
Quan s'escriu

d'eng~yar ~ ningú~ Aqu!J8:~s coses s'aVisenl".,

sense el to~ gen.ial, ja pot baixar ~~ .inferns ~'~àcrip

tor que el lector no els troba ni tebis. Cosa que succeeix al revéa

11

quan el, relator en sap de debó,
fins a tal
ptmt que el lector experi.
.
,

,

menta

tUlS
j

sensació de cremor

inf'~rns ca.~ents, <>

trobar els

cose8~

aque?--les coses

que8~

.

t,ot~"

.

'

.

.

_

•

temps, els. escrip.tor8. que :reien

\

haguéren d' anar a escr1ur9 a fora o escri-

qu~. ~sorlenta~n

deien la

a ;La gent.

~.s,a.~:t~~, es-

la seV!i i el pals s'emplenà de

m,ateix~

.cosa•. Amb:

tm.

l.;ll~~ ~'a

de

n'hi hagués hagut prou. Doncs, no, s: n'aq':lell pa1~. i a n'_89uells

aquel~. lib,:~

temps

si t,ipgn6s el foc a, quatre pasaeQ.

.

hevi~ arrib~t

criptors van yeure que
llibres i escrits ,que

.

aqu~lls

Però en aquell país, en

vien

CQtIl,

I

que sempre: da-ia la. mateixa.

d'e~crip~ors.

ilers

Els

Uegiren., ja que :fou una

comp!~ren

tots

m~~ qu~ d~rà

cosa.~l feren.c~n~nar~,

~ls ~rie~t,at.~ ~?

mol!- aquesta de

se.

s~

si, els

~~r~ ;U~bre

i no llegir-los. Com que I_s s.i~~ació feu molts p~sos. ocup~ts per gent·
de la 8ituaci~ que anava amb mo.I~8 quartos pel. món, a ~~~a_pis hi havia

unes grans fileres de ¡;tib:res., mudats, nous,

p~r

est~Ql ~.• ~

a

Tf?.t era

escriure al voltant
d'tD'1a mena
de- partida d'-escacs en la qual- -un dels
-'
,. .
- '

~

bàndols feu l'ebertura berlinesa i l'altre els que el port8V1m estaven
6s per altres coses que pel joc", All,)-;ò que al comen9ament sembJ.ava qu
- ••

ra

""

-

\

".'~

-

que8ti~

~

1

_

•• _

•

:._

-

• _-_

~ .. .

,

0_'

o.

.

del mat del pastor es convert! en una gran badada. Més tard

els que jugaven cadascu per .~ ell es refi.ren de la defensa francesa o
-

_ .

.

'

;1

de la de Petroff, però ja no hi foren a :te~s. A darrera. hora a;gú ~
tentà demanar taules, però dIs de la obertura b.rlinesa no p~, 'V~;L~ren'
saber res. l és que s'ha d'estar pel joc. No es pot jugar fora del..tau-

ler ni molt menys fer com el senyor Ponzian1 que ~olia j~ar regalan~
pe,ce~

al

co~tr8ri•• ,.La

partida va acabar

bànd~ls, i el que· va guanya~ no

~olt m~l8!Dent

ya volgu~l'" t.~':lir

per un dels dos

en compte que el que

va perdre va jugar de ma;ta manera i u1~ra això se' l t,~ngu~, en ~~~.:t, ~a1.
concepte perquè havia I?erdut,. l aquesta. ~tòria l'escamparen ,pe~ pais un

dia i altre dia els

escr~~tC?rs

dels. i:n:rem s tebis ,a :peu i a cavall..

Durant anys no era· obligac16 comprar o llegir determinats diari·s,
•

. '

~a

gent;

o

podia escollir. Sortien diaris pels monàrquics, pels republicana,

~

17 '
, "

pels socialistes, pels partidaris de les novenes, pels
pels que treballaven

VUi~

8e~yor~_ E,steves,

,

bures i pels que ,no 9n .~r~.allav~n, cap •.

~

de tot això en sort! un pais di~c::u~idor. I, de cop, ~gut a n~e~.m.a~

d l soue11a mena de parrtida d'escacs, el. paia no e,s

d9i~ di~C1.1t1,r,

no·

se li deixen col.leccionar sindicats, se'l fa anar s dormir a um bor
det.eTminada, i:
- Si hem guanyat hem· de manar i ;ta gent. ha de creunt.l - d1u.,n eJ.s cpe
guanyaren
l

aq~lla

mena de partida

el' e·~ca~8 .•

el que no creu és molt mal vist i, de~egade.s,. de molt maJ. veure.

l :fou Quan

presentà l'autarquia i q~aD el~ escriptors ~e8~~~t:'tareD

98

.gent no parant de· f'er-1.i moxewes. r fou quan la gent deixà, molt

part.-) de llegir.
rò ja ho deie~ a;tguns. qU!l' e~!3 m~8 no ~~e~. ~nt anYIil•. r. ~~c~~~.
que la desorientació era tan general que, per a mo~ ~-" f'in':l_.s' ~~~b~n

a desorientar els orientats. D'altra manera no
qu1a solfegés al Mercat Canú. l &ra es torna a
"

guessin

~as~~t !lny~"

.compren com

crit.r e

si

COUl

rò són uns altres els oue escriuen no

d'anys er.darrera que en sabien molt.

mn

tant t.emps

d'amagat o amb cotilla se n'ha perdut la mà.

Haurem d'aprendre d'9-scriu
L'avi dei

9B

~~~~_

r_

1.'~utaI'D.O

ha-

6n els

~'~.s~!,~\.1['e

se n'haurà d'aprendre.

1 de llegir.

ue mal

1 l'evoluci6 encara hi

tocada per les coses d'abans, com el eas del

f'a~acèutic•••

Era solter ell, i rotund partidari de les receptes a morter.
diei~es han

.deser Ge mal prendJ'!l. El. malalt ha de :patir per a

ri'!'-se s~l> amb el temps t?~hom ~starà [3~_alt" ja ho veureu - deia Si,;~~J¡B

meèb.caments tenen

guin de debó,

,?~1 gust.

.només estaran malaJ.ts els que n'esti-

~1~ que ~'hagin d'~star.

Ell venia d'un a casa fl1rta del ·camp. A tm de ls :fiU s 89 li havia de

nar carrera.
-

I

~11

9scol11 1

per què no la d

tge? - se li pregt.mtà.

.8' ,

metge 'té molta responsabiJdtat. Hi ha malalts que no diuen la veritat. i el metge,

~iant-se

va recep'tes per

guarir mals que el malalt no

8.

de les declaracions del seu client; lli~ra:ia)~evat_ d~: ~er ~

ceptava una· cosa

a181t general que ell8 tingués totli;\ l si un metg
per altra, encara que la culpa fos del malalt,
'fer

del metge. U1a cosa

cep·tes i

l~

responsabilitat er

17altra_p~ep8rar-les,.h~.~nt~n~u?"

càutic. La cosa que ~~s. el preocupà "de la carrera fou

l

~s

bar a entendre

doctors.

nes caliRr~fles la responsabilitat del

a cal metgi

'n sentirIa

f"av& toth

.
ma,

i ...

càutic era gai!"ebé la del

eu co

•

." o
'xo

of'è~.

:f'acu1tat ~i. contes!-à que hi bavi

facultat,

x'

ae~on

davant·

desxifrar el mot o mots incomoresos cosa de

fer-

qual qualsevol met

ue

-r,

'.,.....otecari havia d'actuar pe

receptant ja qu

sn

Pen~ que

els

i

ne'tg~s

W6.La.1.

tie s

receptaven

coses, i que Qualsevol fa

cèuti e anti c. li podrIa donal~. ~ CC?p de

no pe,.

del metge sinó per a saba r- uuà hav·

de prendr

e la

l, però, qu

lalt.

l

~rafia

sense sabe3"'-ho viv1

<ultici-

padament l'època del ser conscient, s'ent.està en seguir un curset d
grafologia, més per a saber què escrivien els met.ges qu
nera anaven fets i quines afeceioDS tenien.
principi d'ba\9 r-ae establert. acudI a
uns mots, potser fens

mass~ d~pressa,

Bo, i

~quea.t

tul !ootge~ p~rquè

curset, eñra,
li. des~:t',

digué el farmacèutic per a no

desmeritar les aptituts caligràfiQues del consttltat.

contesta t'ou·:·

.

ostè enlloc
d'aprendre a preparar xarops el què ha de fer és aoren.
dre de llegir!

0,.

Allò resul:tà pen~s pel t'

cèutic i li t'eu variar el, c~ce:p~ de l

no responsabilitat :fs!Ulacopea i, de· llavmJ!s

en~à

tastava ell mateix

tots els medicaments abans que sortís,sin de la 'farmàcia. Cosa mai
prou reconeguda
per
.
.

].a

nació j a que en el temps. . que ·e1 nost.nt
ani c·
. ~.

' . . . stab11 les medecines tenien un mal gust fenomenal. Jl"a un farm

19

cèutic honest ell, una mica mala1tis da tastar medicaments per a
v1r b6 a la parròquia, però hone~t.

.'
se~

. ' ..

, és de molt mal pren~ això, senyor Feliu? - preguntava un malalt o un familiar per delegació del qúe pat.ia. .

- No, veu? - responIa el senyor Feliu
tènc1a destinada a

~arir

Aque

scana es re

que el

nyor Feliu

peg,

V8fm08S

st.ar
~n

una part de la subs-

dete_

tot

eo

-. -.

di cim

la f'armàc~~, . i. ~e .d~1a

no es feia, no guanyava

:fi. '• •

Fou en aouest temps que la que ara era la farmacèut.ica se li. ~osà
1 davant. '4;118. a:f1neada

8-

la· ciutat de temps, venia de ~'Al~ Urg~ll

'n podia sentir tan orgullosa com de la mateixa Seu.
Portava tre

atrimonis fets i tot.s tres

nt

Wcu...L

tres pobres marits. Ella, a cada mari t acabat,

iduetat li posava gràc:w s al daml.Dlt, en tan
que havia vingut al
l eJ'"a

t..

tUl

mm

pel"

a

Va a· mês. Cada· noVa
de mane ra que semblava

cas~·ae i

de forma cont.inuada.·

boníssim· pa!"ti t ja que es deia que

Ei primer marit

havia estat funcionari

ca, el segon corria Banes i Borsa 1 el tercer

acab8t~. pe,!

'n S!onist.a per trip11l'Administració Púb11~n

vid.aera oficial re-

tirat de l'exèrcit. Ademés d'aquestés aventatges econòmiqt8s ~?1~_
,nvejables condicions :fisiques. Alta de cama, ampla d'anca, :fina de·
cintura, abundosa dels

a1ts~

negre de cabell, b1Bnca de pell i .(acil

de somriure. La ~nt de la ciutat, si

bé esta\8 gelosa de comptar. '"

,b un element omanenta1 carn el· de la noia
de ¡-Alt,
.
. . Urgell s'bi mirar~.

va al veure-la passar, a for a1tra_ cosa que a

contempla:r-l~_

Hi bavia

tres baixes mascles darrera la formo8~ :vidua. _No o~stant, e~ s~!1yo.r.
jutge es treia el barret cada

vega~

que la trobava, el comam ant de

la. guàrdia-civil la saludava militarment i, a l'alcalde, se l i sent!
dir més d'um 'Vegada:
- l si mai hp re cessita ja sap que l'Ajtmtament està a la seVa dispo-

20
,

s1c16.

usn veien

l es emportav

l'enveja

les aone

lla uant.s més

q

eliminava més maca es tornava.
Els solters
amb possibilitats
.
--

ri

eren conservadors. La ·trobaven al. ~:>Hnt pel cop de cap, però pensav
q

W'la

que

havia sunerat tres matrimonis t9l'Dblt en podIa

,

i tot. Bla vidus tampoc es decidien. El port

upe-r
ixo

veu dels taa

l'

avall i d'lia qu
,ra els quals

~1

pa

distints dels cat'ter

or

impre

~Q¡;'Qven

ar t.en1:e s hores

ide

ods

1 sol tena

on¡ e Veurà,
de la rabó.s

racticant

mort.B.,

determj.nede

in

l.laeion

l'fmpress<'r,

t".

qu~ ~re~ \Dl

112

~

.1' 1~res

:1f'i ca vj.du~· oue l'au-

. la .impremta veia 1

l

anatòmic er

ua19s dels que

impres-

tor1tat li hauria de pos

.

:feia les e

va d'esquela ·tno la provocaria mai. Hi b

or ami e deia ,si :rara

l

1.

o

lèctr1ques

11 b

surti t

convi ~ en potènci a al

nova b aixa en potènc fa.

matrimoni i, com
dona se'n

1es di:fi cultats que

oonp

ls

t'reS

nou casori

lm

marit.s Rastata, però quan més dif'lcu· ho· vei

es de casar-se tenia. "Potser el quar't em duri\l pensava W1a
i altra

'Ve~.

uProva-ho!" l i digué una veu que deveg!dss senten les

dones que cerquen

n8

rit. l ella s'emmira;tlà i sort! al carrer

'\It

st1da

de trobar el quart marit. La gent s'esverà al veure-la i en endevinnr
le8 1ntenciOlB de la vidua. Per a molts ella no anava a casar-se IB r
q~rt~

v

dar!"8r,

podia

y,

rrers, e
front

da sinó a cercar la qu~ta v:1otima. l no era vexoitat·

això

rò comen9à. la llu1• • La guàrdia, pensant aue d'una Cosa en

.

11' una a1t:ra com ha passat manta

v~gada,

ref'oreà, da nits, ~1~ cos de vigilan1¡ ,

..

patrulla pels ca9S

portà 'tropa a l

, el sindicat convocà els 8ssooiats••• Els que no podien ·oasar-

se aplaudien el paa de la bella

vidu~,

1 els

trimoni hi veien un enterrament a curt o a
i

cantav

qlW

l1ar.~

ean90Ds oficials.

st,

en el possible malbennin1 lleneaveD
era la lluita. El

21 ",
que t.en1a més maldecaps era el capellà del barri compte· tingut, qu~ ell

no podia anar centra el matrimoni i era dels que aplaudia

e~

pas

de~

.-

la vidua. T.ba retmió de forces vives que ell presidia va dir que e~;ta
n'er~ qt8 per culp

taurooc n'era contrària del matr1mon,i però s1 qu.e
d'on casori

-

~erò,

gS

produis \ma nova baixa en el cens· de la ciutat.

senyora! Casar-se no vol pas,

~r

neeessariamen t la mort del

mari i#. Hi ha molt.a marits Que· arriben a vells.

ue ha tingut aquesta dona.

- Pas e1. 8 tre

Hi pot arribar el c¡uar't.
- El oat:rimoni ja, normalment anula el marit. '8Js d'aQues'ta dona f"S1més.

Vost.è e1e matrimonis els organitza, però no els viu.
- Però, però ••• vostès són c~sats tots i ~. dis:frut.en de bona salut...

-sols de salut viu un ma!it. Només

fa1~aria

que casar-se volgués

dir caure malalt. EJ. matrimoni que V~l aquesta se~y?ra és, l?el· mar! t,
quelcan més Que cauyoê ma.lal:t. A més ara no es tracta deJ.8 r;ostres de

matrimonis els quals oficialment bé o ma1anEllt van fent. 158 tracta
"

I..

.:..

I

- ' . . .

.

.

~~

de~

; ••.t

d'una senyora, molt ben. plantada p6r cert•• ~
l' ha mirada molt., vostè.
l'ha mirada mai?

S elS!' oue

'Cl8

l'he mirada. N'o se'n pot estaT,.

~J

de mira1'-S8-.L.a.

- Potser si l'A.il.mtament li l>8ssés una pens!6, tUlS bona pensi6, aquestf)

..

senyora no passaria de deixa1-se mirar.

-

'rò

~

u

¡nyora va per

(JUest

caSal'-set l ja se sap P' r oxp"'-

rièa: 18 Què ha de portar el auart casori.
,

,

- Vostès eX8Pltren amb &ixê 1
- Aquesta senyora

t

'

,

t6 cinc ninxols al c9ment1ri. Quan va enterrar, el

tercer marit, se 11 sent! a dir

que a vo
caso

,

,

d'aQuest

punt1 Es

que

li reservessin dos ninxols més. 15s

èn, no li tremolaria la veu si m gués. . de f'er el
quart
. ...
ant que hi ha, n? ~'. sin6 dos ninxols a

ue aquesta senyora no li ha confessat això?

22 \

- Aaue sta senyora. auan es ve a conres

ea sar- S'I:J.

es de

nir

només demana si és pecat te-

è 1i haig de dir

jo~

que si?

Va dir que

ella no és exiRent, 9ue no mira con.Q1eions. soc1al.s, maneres de pensar
••• 11a, pob

ni

ta, vol

l.mma~1t.

s~

fins em va dir noms •••

,ina?
gu~rda~_

IDeara sabem

secrets.

tendrem, Vostès pen~~ més en ].'a1~ra vida que ~. aquesta,

o ens

i els casoris i els S8?S 1Dist.eris~ 8Ó~ cosa ~_' aquesta de Vida, fora eis

-

ón

rits de la vidua cue j

t

auè volen, que si no caso a n' aquest~ senyora que

'8

V

l'altra.

w"'gen+..ment un

cessita

iobri fora del natrimoni"f

mar.i~,.

- Veurà no s'lIl provat que en aquesta classe de maniobres hi

'Vieti"

gi lBgut

•
~o

vostè és dels que se l'ha mirada més••• però .Jo

- Jo s

ntir que malgrat no haver-hi víctimes hi hagin dos p

puc con-

dors mes. Jo,

casu.
q~"9

l probl
•.1

vo etè·

p~i

t'er un mat...r1m.oni i no

r ara nna nova t'om

que vostè vol Íllven

- J?arlBn-ne -diu el. senyo: jutge,. un
soJ.en ser

ls Que parlen

cOüvocats.

Vos~Gè

~sa't ~

pugui desíè r.

de fer

setant.a

a't-rimon1s?
an~

llargs oue

illor dels matrirronia-. Per això hem estat·

fa

oni. El fa, 1 adverteix al nuVi _~8 és

e1.8 t,res preceden't8. Tot això

que fa quatre i de la fi que t'I

~~

est~·

.

bé. Ja eJ.s 'tenim casat.s. l llavors es veu que el quart mari t va seguin t
ltres tres. Què fa, llavors" vostè? 51 s'hal 8do~~:t,
~

o susDès mgtr1monis per hlcomoatibilitat

ltat mental, }Jer
tiC"18S,

hi

~mp_otèn.cia,

no se'n pot. adobar

lm

soluci6 per a un nar1 t,

per

Q.

àe carà~ters,

esterilitat () diferències polt-

evitar la

.qnal el

~funció

d'un marit.?

l~O

trimoni no 11 prov

- Vostès en els casos de mal arreglar és quan es recorden dels capellans.
- Veurà són vostès q

-

vostè 11

r:uuon1s.
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r, qu..

i. l si elm9¡"tge 11 digués que es deix6s de f

- Faria el sord •

.

- l si el metge 11 digu6s que la cosa era molt grau?
~1aria

de metgG.
que· el :tabac l'anava desvi

- l si vostè es don

-,

ro el

et~a

yol. fer

raó al

que no flJDeJl, doncs deixaria el tabac ma temporada. o no flUa-

ria tant.

..

- Doncs

que JO fari

ia e

1.%0 S

naturalmen~ poso nO!'1és

sa

d~a·

.

tge, a casa! Doncs si jo voiós qua t1nRUés de do'

d

.

:b el matrimoni qu.e prou que ..la

initzan

si

. pOguè9

casar

com.8: exemple •• ~ja h

b la vidu

cn

-

aoen tots vostès

que jo .ell em puc casar ni amb ella ni amb ningÚ•••

- Però l i EUtradaria poder-s' hi casar?
.

o 86c

- Però

Ji

.

capellà, senyor jutge.

lm

~adaria

o no li

- tl:ls capellans ens h

d'

casar-se amb la vidu

a~adaria

t3r de moltes cos

,

ns agr'adin o Do: en

aR1"tloin.

- Però si no ho tinguésain prohibí't•••
- L'hi tenim, senyor jutge ••• Mirin,:

a evitar coses,- s'han sU8Dès les

e~

aque

Q.&.6UoU1l:J

8S

per

ue el mari. t pe-

podrien .suspenire
lea garant.ies matrimoni_
.

rits

l els tres

tenora?

- Jo no en 86 res de moltes coses oue saben vostès de
rò fent comparacions amb el

aven massa.,

~.

'ties constitucionals, .i. s'hal :to%'-

nat a posar en vigor en el momen t oportú. Si es veié
riUava,

a ve::)

DC?

ho

atri!noni.s, pe-

,r po'teer els tres marits an1it,.iors :tU-

_80'0" ••

La retmió pre~é una acords •. Es n~en~ un.a c~adsa~6 per, segons quin

fos el quart marit d
dels futurs casats

a vidua, fer quinzenalment v1sit.a al domic1li

vi~lant

les reaccions mar!tals i prendre, segons

aquestes reacoions, les disposicions neoessàriea relatiVes a la susoen-

~4

ra.ntí.es que t'ossin. Algú no ho 'trobà prou bé., pe:rò J.es
forces vives de la ciut.at. no deixaven mai t.ma reunió sense acords. l
unes vegades eren bons, i
La

a]. tres

no tant..

ja famosa vidua, a la que un· ciutadà pel carrer se la mirav·a

,

mes

saoien fer més. que

cial

r d'aqul. Ella sabia q~~ el-

, mirar i prou.
llast. que pol"'tavae eren aquel;ts tres

m~its

desapa:regu~ ':

s'havia portat amb tots tres! Poques mullers·bavien

tre s mari ta c

, IT1ira-

b els ull

r?l' demtinav

d'aQuella

rò els ho'

dor.

o~1Ii:

lla els havi

at.. Uai

rebia

sada

t~neu~

e

por~t aque~ls

.0

en res. Er.

b :ta més delicios

t

les rlli11ès. Els aliment ava, el

i t8!1t:t>

tia, e'1.s de!3Pullava ••• Pot~r

la desorientació Que aqm 11 paia sofria, la que feia- regaJ.a als

rits era ella. Cor'bat9s. tabac, vestits,
rega.! perpètu ser marit d'

r home, qUè s'espantà aviat, al can de
ra rep!als fou un termÒD1et

•

11,

n el

,ntrades de fut:t>ol., roba innella dona. A n'el seu d
oc de sltr casada tmdels pr1.. -¡t.rimonis hi trob'

ansen que s'lli hm da trobar les que no s'h

ai. Per a ella el

t~1Jnoni

despl~gà d.'una

tres li

era una :fon t d

casat

'tamin es i cadascun dels·'

marlera portentosA les potències del cos i de l'à-

nima. Reia, cantava, saltava, po,-taVA al na rit de tom als banys., al
teat'N, a :fer ioga. A n'ella el matrimoni 1.f\ deixava com si hagués anat
prendre les &igues a

bres

la

r1t8,
a :1 n

tre

la

lm
I:L

t'~a:... ~,

ni

centre termal :fan6s. En canvi, els seua po-

vivi'

vell

t

tides, ni iogues pogue!'

canen9aren
ri\~

~ perd~

r que t'essin

ollets.

Ja era trista la situaci6 de la· nostra vidua, però ella s'havia de

sar o

es

don

ra l'est

morir~a,

ni fora del

n'

segura. Pel" a ella l'estat per:fec
1bo
:118 volia

'i t per a 'teniI'-lo sempre,

c~

10

trimo-
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tarda i nit. Ella no volia un marit a hores, el volia sempre, a

~~~a,

':l p189a, bolcant s~ s'~via de bolcar~ a pass~~g,
la banyera••• Tot això tenia al pensament aquell dia que sort!. ~~

la cuina, al jard!,_
a

lainada :f"!ns a dalt
uestes coses

p

la recerca del quart home. l mentres.

p~n~~a

a-

pensà també que trobar un marit pel carrer e~a una m~~a

dificil i es recordà dels o:ferin:e nts que li feia el senyor alcalde ca-· .
•

•

•

•

•

•

A

• • • •

_

~

_

t

-

da vegada que la trobava. l demanà audiència a la. primera. autoritat mtmi-

eipal. Els ciutadans que fei.en cua davant la porta del

de~atx ~e~

lle, com un sol home, cediren el t.orn a la bella vid?8. una

'!Jat-

~o~a'. er~

la

por dels solters al ma.trimoni número quatril i l'altra. l' admi!1"8c1ó <;lu~
ls homes de qualsevol estat civil sentien per aquella flor de ;La _!~du
etat. 'Es trobà al davant

dl~8

nombrosa cua. "Ah, si tots fessin cua

per a csar-se amb mi" pensà la dona.
- El senyor alcalde l'està esperant!
L'alcalde sempre rebia les visites sense alçar- se del cadirb de cuir amb
claus daurats -:~quell cadlr6 m's cad1ró que els altres on solm asseu-

re' s els alcaldes-, potser per por de què se. l i assegu6s
tava m'assa estona fora,

però aquell dia

s'al~à i

algÚ

si n' es-

anà a besar la mà de

l'hermosa visitant.

- Vostè dirà,

¡nyora. Ja sap que t6 tot

l'Ajuntan~t a

la seva disposi-

ció amb l'alcalde al davant.
- Senyor alcalde, jo no t:i:nc familia ••• 68 a dir, en tinc i no en .tinc.
L'hawr-se(m
ç;

mort tres marits ba provocat l'enemistat. de sis so~e8~. set

eunyats i demés f'amiJ.ia menor.t Això voJ. dir que a l'h.ora de ~erc~r consell el tinc de cercar fora f'amilia. La darrera vegada que vaig trobar
la Dva Última. sogra, em Va dir davant de vain.:
- A qui mataràs, ara!

Això Ja m'bo havia dit la segona. La primera, un dia que passava
pel- ds.
~.

vant, millor dit per dessota. del pis on viu, em va tirar una paJJ:n.era ~e
balc6 amb test 1 tot al dsunmt. Ja veu com bo t.inc malament per anar a
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demanar consell familiar. Si me n'haguéssin de donar algun seria un mal
conseU. Per tant vin.c a demaJlar-ne al. consistori.
- Senyora, aquest Ajuntament, aMb l'alcalde que el representa, està molt
contant que de tant en tlant el' visiti

que no' vingui a reclamar una

algÚ

enziUa apujada de con1iribució, i que aquest algÚ sigui la
pa que el batlle present té el goig de

ten~r al

Ac~

davant.

b~'] lli

estam-

vostè hi_ pot

venir sempre que vulgui, a demanar co.ses, a passar l'estona••• Vos~· no
~i_

aap amb qui les té de passar les estones un batlle! Ui,
Sense anar més més lltmY, fa poc que

e~tre

jol!

con~8I

jo i el senyor rector. mir~~

vem que no hi hagué.s esvalot degut a una suposa~ desviaci6 de l·a ~nyo
ra d'un f\meionari municipal amb un capitost de republicans, ja veu. Jo
no se

com dimoni es

s~beren

le'8 gestions que

port~vem

a

~ap

amb t.ot se-

cret, però un dia em comparegueren en aquest despa1'x men t.re amb
. .
nyBr rector

cercàvem solucions al cas, la senyora

d~l

e~.

se-

..

funcionari, el

:t'uncionari mateix i al propi capitost dels republicans. Era un dia que
el e ap de cerimonial feia festa -anava a ser pare del d1nov6 fill i el
volia registrar sense perdre minut••• els punts són· els punts"

seny~r~

i els sub stitut no portà bé els comptes qe qui entrava i sortIa
quest despatx ••• No ho VUlgui

d'~.

saber. ~ .no ho vulgui saber la que s' ~à'I

Jo ja li vaig dir despr6s al cap de cerimonial en evitació de nous compromisos:
... r.lartinez, primer és l'Ajuntament que registrar t'iUs, sobretot quan
ja en tenia divuit de registrats!
perquè tot vingué d'ell. sl ,11 no hagués tingut aquella pressa de registrar aquell dinovè fill s'hagués evitat

una reunió t*npestuosa. El

funcionari, que era ex-comb.at.ent., en va t'er una questió
quellàquestió. Va dir que la seva dona

Va

ser

~duida

politica·~'~

com a venjan98 del

seductor per haver perdut una gue:rra • l ai?Cò ho deia aeri ts, i :feia
sortir l'honor nacional i que l'exèrcit s'bavia de tirar al carre·r· ja
que tot venIa d'llave!" deixat republicans en peu. El republicà tam~ cri-

'é!l .•.

ava dient que la guerra l'havien guanyada fent trampa,. i que ..el. que
.
'

nia, en aque11 cas, la

c~pa

1e tot era.el rector per

fica~se

8

1,9-

'

en· co-

ses que no s'havia de fica-n. Hi ha· peca~.s, deia el. republicà,. que

un.

s'hi ha de trobar per a. saber s~. són pe.c~t~ o no ho 8ón~ Jo inte~~ava··
dir' que a l'AjttntamSlt els que no ~ són no~ hi han d'anar a fer, po1.ltiea, ni a cridar, ~ q~e l'~ic que pot cridar és.~' a~ca1.~.... ~. =!-a dona,
lm ~~ap. b~t.

la dona del fune i0l?-sri! Va deixar el seu marit com
va dir, eom s~ la sent1s,

fi

Li

l les qu~ ,~as fet tu d' esc!àpades ~b .~o~es

de la situació? Tu'. estàs com estàs perquè jo l' h~ feta ~b ~. que no

n'~s de la situació •. ~s ~c~. que' et cou~ l saps què et ~~, .. donc.s V~.sca

la RepúblicaIf1 Ja veu, j.e yeu, quines visites tinc. d.' 8S\:l~t.ar p!ll càrrec

que ·tin.c•.I gent que ve a pr~testar pe!9uè té .clots al carr~:r, ~tra 9U9
uns ve in s no e~ ~i~~ dC?rmi r, ~~s ~ més enllà que lea. :t>a:rre.s ~ quilo
no l'han fet mai el quilo, uns altres que els paletes esmorsen can si
fossin a l'hotel, gent que ve a preguntar què passaria si hi. hagués
vaga de monges ••• Per aiJCÒ quan hom rep

s

re~t1ss1n

més sovint.

V1sit~s

Wl.a

com la seva voldria que

Jo conec el seu problema, que en realitat·

són dos. Vostit es yo~ casar ••• a 1." A.Jtmtamen.t ho sabem t.0:t, el.s aj~ta
nte els han
de saber tots
els pl;oblemes dels seus
si a.
.cont.ribuents
.. .

ques" els volen
resolots •••
Vostè es
vol
ha gent- que- -.en
- veure
.
.
. _
. casar i hi
....
•..

"

.'

~...

té mé-e ganes que vostè però s'hi pensa mesa. Hi han aquells tres ma:rits•••

- Ja no hi s6n,. senyor alcalde.

-1

ha el

rêCor~f, Y0l.i:a dir." S~ vostè es marid~

amb un

sol.l1c:it~.t.es-

pant.at e8 p~t ~rO'b~ qU!! tard o d'hora d~es so3"es.més l~.male~i?,~, i
qua~re

déf'un·ciens ja serien. mol,!-.es•. En canvi, si yostè

trob~

~ar~:t

tm

valent, que' vagi al matrimoni conve9ut que se n 'ha de sortir i de que
••

•

_

•

~.

'.

_

_ . . .

•

J

.... '

~

•

es casa amb tma dona que el valora per marit.s que li costi,

_.

~a

•

cosa

•

Va-

"
la, m'~?
- :N'o, però jo el que V\Ülés casar-me i mirar que el na rit em duri. l

28,

o

voldri~

anal'-10 a cercar a t'ora. Jo estimo la ciutat CC?m _e~

p.r~~e.~

1 la seva gent,. i la meva il.lusi6 serIa casar-me amb un conciutadà, ros
de la condi c1~ que fos.•

- Veurà, vostè es casaria amb un republicà?,
or1r aviat,

-Si se m'ha de

no.

Si m'ha de durar, com més republ1 cà s1-

gui millor.

- Jo', que consti, no ho proposo
intenció
de desf'eI'-me.. d'un
re_o
. . . amb
. . la
..
....
..
-....
...
."

publicà

00'

'81 intencionat 'Podria pen sar al saber que Jo patro-

19

cinava el candi da1i" 98P?
- Però que no són recomanables els republ:ic ans peJf matrimoni, senyor
alcalde?
- !K:lri, al pals sempre han manat reis. Hem e stat un pals de corones durant anys i anys.:

van

tant com els reis méll8ven tot, ana~a b6~ pe!ò quan

l

comen~ar 8 menar els governs i els reis' perderen atribucions les

COS8S

Ja no hi anaren tant de bé. Aquest pa!s ha estat un pals
de govern
.
,

fulgurants, mudables, 1 manar és una cosa que s'ha de rer e poc, a poc•.
l t'oren aQuests canvis gaireb6 setmanals de govems, que por'taren-els. re-

publicana. Tant com n'eren .1 P~ouJ se' 18 deixava fer,. però. aix1 ~ue. venia una rep6bliea, per una cosa o per l'alt1"8 no es, t'eia gran. La Repúblicae:ra
tma
gran
.
.
.

COS8
',.

per
.

8

dir mal de les monarquies,
però.
les· . .
. . . .
.

dues Rep6bliques que hem tingut
ja hem viOt(, la fi que
bEll 1'et.. una vis.
-.
.
' , '

què 326 dies. Un general que era especialista en t'er plegar Repúbliques,
_

#

.

.

.

.

.

~

J

__

••

entrà amb la tropa al Congrés, sense
que t'Qssin
diputats
ni el. .general
' .
.
.
....
.

n~ la t.ropa~ i

la J:lepublica p~egà. D'en9à de llavors, ~o hi hagué. ~

pública però hi hegu6 més republicans que abans,. El pals s'emplenà de
# ' . .

••

#

...

-

•

1'ederals que eren \ma mena de duros
Amadeus- entre els
_ . '
- -duros normals.
El meu pare· n' era..v de t'ederal, i jo que havia estat.puJat. en, !epublicà
ax'a sóc ~ rep~bl:l cà-monàrquic, condició
que - s'està
posant de
maia.
',. . . - -.,
~

Vostè, que t.ine ·de pet8 aro no enten en

~

~

olttica,
potser ho trobarà
.
..

mica èstrany, però és a1:d. La segona República

Va

.~

tma

venir al cap de 57

29

de l,a primera, malgrat _que els governa seguien :f'ent

campiona~s

r a veure quin durava m~~ys.. Aq~e~a 8e~ona ~púl?~i.ca V. a ~,r ~.rop
vui 't anys. No hi ha ningú que a vuit, anys. :raci cos!Js com s'hal. de
~er.

Hi ba hagut. en la his 'tòria deJ.a homes varis

menO!'8

d'edat prC?-

d1rls, però serfa demanar _~olt· qu~hi haguéssi~ Repúbliques p:t'C?di~.

,nera la

VEll

treure a canoJa des. Ea veu que s'm n de tr eu1'9

les Rep'Úb11que8~_La d'ac!

d'aauesta forma,

Va an~

orada a l'ora i molts !'ePublieans que no
gui r. l ac! ara que no hi tOrtl~

8

pod~en

a. fer ~ UarBja ..
passar sen_ la van

haver ~epúb1i.c~ es trob~n. republi-

cans a tot anen. El que n'?~ esta t ~a vegMa ja no pot ~r ~s. '!:1és
ncaJ"a que, les eircumstànlh1•• li recomal1n el contrari. l anb- això contesto la seve ,pregunta de .s~ ~ re~u?licà era recomanable. ~ci ho és

tothom de republioà, ara, no hò diuen.

..

Nom~s

n'hi ha un que no s'està

di1'-bo, . i que é~ amb el que jo havil pensat matr1mon1ej~la: el

:f'annacèutie del 1:8rri.
1 farmacèutio?

si,

és un pes mosca, però més d'tma vegad¡¡, quan he anat a la t'annb -

ia a parlar de federals,

natura~ent

en p:'!a confidencial 1 no

c:~

a

alcalde sin6 -com a amio pa:rticular, me n'ha parlat ~ ~uè t'eia .temp!J

que el CasaI.-8S' li ballava pel cap però que no gosava. decid:ir-se per mor
del pes. Jo li deia que no hi anés d~ressa, q~e esperés que pesés. ~a
,

}J'C,l'Ò

darrerament. m'ha con:f'essa~ue si esperés massa 'p.otser
.PAV

__

rg1rien. inconvenients. Vostè n'hi V9u¡túÍÍb el pes?

r1a escapar.

I~i

Jo no me' l deixa-

diré més. Ell sap aue vostè cerea marit•••

- Però 1 la llegenda dels tres mar1..... ?
-

1'.I'!4

rwrmfll

'Jr~TlR,

encara Que pesin poa són valents. Ademés ell és t'ar-

a,cèut1c de la vella escola. segom a qui encara li prepara reàeptes a
orter,•••
l el matrimoni· es :f'eu. L'apadrinà el senyor alcalde, actuà la banda mtmicipsl la qual, a dretes o no, executà

ma marxaf'lÍnebl'e, el cos

30

de bombers portà a cap di" r80S exer~.1cis de salvament -algÚ hi veié

8J.es 1nten~,.ions-.,-~ 1 el barri· dc31 farmacèutic. tr.lbutà ~ h~ena:tge_ po-o
pu1ar a l.'her0:iç apotecar.1 per la gesta d'envestir un

al

sor:! amb la vi-

dus de tres mar! ta.
i amb l'entra~ a la farmàcia de l'adm.irabJe vidua,

'aquell enIls,

l'establiment feu un gran salt. Coincid! amb la vinguda al m6n de vi. . . .

tam1nes, J:1ormones ._1 ant1biòt.i_es

~...' ~

_

4

•

,p

en~9ats

...

_

_ ,

•

~

en capees de

•

-..

•

•

color~,

i l'anti-

t'armàcia ea convertien 'lma. casa de 'mala.:
les .dels
medicaments ma..
oO·.
dema. L'apotecari t.radioional, seri!>~ de cara, escàs de ca
tador d'ulleres ... :t'ou 8ubstituit per noies rosses· i

pin~.ades

~ pOl'-

que donav

les recept.es_ 8;1 comptat, plan.es. de somriures. l aixi com abans a la fa:r- ~

màeia s'hi veia poca
gust de

•

ment

l.a~

ls~h.i

~t

1 encara

amb rost

penat pensan t amb- elm

medicines, ara la clientela no s'hi acaba mai. L'establi-

convertit en una c

de senyors i sembla que s' hi

~a

d_' en:té~

o no es prenen, però tothcm en

trar mudat. Les mediai
i fan tan goig que c

a

una 1'annàeia en petit. La cos

greu
~

ies diu

tant com l'Estat donlrni els

UB

c.ió les farmàcies familiars aniran en alça.
soluci6 és que els

met~ 8

dicament s a preu de

!li

liq~ida-

ha qui diu qU~ la ún~ca

tomin a receptar xarops fets a morter i' de

seguir l'afecció actual per le.s me~ici1l98' d.e.

al prendl"8, j

bon empassar pot. succeir
que alguna -fa~àeia hagi d'anar a cercar més
.
•.
d'un medicament a les cases particula.rs acumuladorés Ò' stocks medica~.

~"

'

entosos.Com
sempre

qu~

aq:ueS't ha '&stat, ja s'ha dit,un país discutidor

b~ ha h~t

i

algú qua ha discutit t'os o no fos pennès, surt gent

discutidora 1 no s'està de dir que si· l'Estat t'a el què :fa amb les medi-

cines) haur!~ d~' donar igualta~ d' op~rtun~tats· en altres coses ~a;L.3 com
anar a la ~rber!a, a cal ~a~'tre., ~. ~ sa:t>ster i a comprar e=!-. d~ari.
QUe no és ~us~

S'hag:i d' e.star. ma1.a1~ 'Pt!rq~è _l"Est~t don~ cos~s a b~n

preu, pe:rquè tant trist és tenir el fetge capr1ci6s com anar
tar calces paaa

~elut, POl'-

a, sabates f'o:radades o haver de llegir. el dia-

ri eada mes ••• L'Estat, és clar, en segons quines coses fa el sord, ja
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li demanen massa coses a l'!4Jstat, i potser perquè no se .~!h1

sap.

demanin tant.es està, diu, disposat a ~onar. autonomie"•••
n'aquella farmàcia amiga s'hi veu m's- gent
que a .
le's
aJ.tres. Uns
. . '
- hi
...
,
n Per 8 cont.enmlar la vidua deIa tres marits la qual 6IIi>. ~l' no~
sor! e1'a de més bon coIt emplar que mai i els contempladors nom6:s desitjaven qua s'hagués d'enfila.r

r

leS

elJ~18s.

annmt per

8:

servir

~n .rasp~

c:1en't.8, altres per a c0!DP1.eta: nna ~ol.lecc1ó de vi tam:iIl a s'. ~)

lte, per
,~mon1

8

veure com resistia

tUl

farmacèutic del pes mosca el q~art,

d'aauella vidua enlluernadora.
Però_
el .
temps
passava i el far. .

cèutic seguia resistint. El s~~':'8t d.',aques,ta ras:istència, que durà anys
i anys, era que el fannacèutic prenla repetides Utomes l1 de UB dicamerts

.

al mort

e8

p!'9parav & ell mateix•

Quan l'avi deia que quaran~.~ys, ~~!l_ ~olt8 ~ys i que 'tants, ~Y,s inf'1ueixen damtm't. :forne s de viure, maneres de pensar i en el gust

~l

ca-

:tè, hi tocava. segons
ell, aquells
anys àdhuc havien modificat el pai.
..
,
. .
.
~

"

setge que sembla q~~ era una cosa que els homes no s'hi havien de fi-

car•••
l

s'hi ficaren. Tot un senyor

m~ist~

va dir:

"Re~,_ a

fer

h~t~l,s, ,P:r~

er ·s6n els ho~els qU!! tot~.a1tr8eosa~u C~ qua va protest.a~ ~~t., ,la
i tuaci6

v~ dir. que eren protestes ' repu~licanes i ~, e~tigu~ 1:5~,' a p~t

de Dortar a la pràctica el famós fiQui protesta se l'arresta! li de t'La
reina ha re1l1sca1'.tt.
El paisatge. f'~1?- priDl r que, ~ot,. Amb ':l~ò hi. ha consen~ gener~t af'ini-

:to.

convergència ...

t1J?

pai8a~ge"

un. b?n paisatge, ~1iuen els que._ sab~.

dir . coses, és ~.'hamo~~a (Pel~!1len~s ~~?3.òIf:l.CSt biològics i de

1&

~t;re~

de easea o hU!Danes., Aquests darrers anys la 1nterven aió humana ha fet
desafinar l'ba.rmonia
Els homes, que dBvegades han fet ca.
_ . del paisatge.
.

tedraJ.s superbes, ban inventat les ulle,.es i descobert el radium, d'
tres han modificat t'ronteres, noms de e

rs i paisatges. Hi ha fron-
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i

carrers ,que pot.s

"ho mereixen, ara,

or, opinió, però~ no comparti.da ni

t una injustl1J1a,

n fet. 1

rat

.odit'ieació de

p~at,ges

modit':tc ació que soler.l ser

ni pe1s que han 110gat o

18 amb opinions que sem,,:,

f:I.J"UUC

gat i les del públic

t més qua :l.a 1de1s que ban

han

b segons quins pa,i-

•

el rodal era un paratge natural, el grecs· -en· un rodal. que hi han
~a~~at, ,g:reos

o

pe~o

sempre han de sortir grecs, o pele

stigi.a

~

CI-L~

hi deixa.-

nassos
seus descendents- iniciaren
1e geografia
i .ea
. . .dels
.
..
..
_.....
~

dicaren a c6rrer món i a descriure'l.. La gent que es quedava..~ St~ia volia saber com anaVa fet.

e~

món.. l navegants àe hi8ssa11a la· com-

plague ren i geo.gra:fiaren tota la costo. medit.erràn1

a de s

de l!sssalia fins

la desecbocadura del riu dels tarteso8, el Bet1s dela romans j a en

--11 temps afeccionats a canviar els noma.
ronal se'n trobsT"en monedes i possibles

r:

Ja tenio

tf

Cip~la!U, pelfò

rtme

Del pas. dels

s i

~a

~cs p~l

gen, de~ pa1s Va

vingueren els savis

qu~

a6n

~a_ ~nt

festegen i dorm!ID anb lea històries i àeclararen qu~ CiP?ela no. h~

...

via estat mai a Casa nostr·2. Tant. per a dir que hi era com aue no es t.reballà amb els versos de ~'Ora Maritima de~ senyor Avlé ei qual ccmen9à

r a,proclamar que C1pcela potser no havia existit mai. Jàrò bo i

.ta declaració, que s'hauria de tenir en compte i moJ.t,; els

e~~~~t

rquè no fos dit que C1pcela vingué al món al lloc on aWi hi ha lJ.a~r8I1c,

la situen a:. Sant Feliu de

~xo18,

que no en tenen prou amb

Sant Tem 1 el Mest.re Garreta; Palamós, que volen.
anades de ~'Emp~rador Carle~

:1'

e~8 v~at~

F.J~S

hi.stòr.ta- Que les

s: de 11f~~rd~èsfl; Be~, que

oben Que és poc q':le ~s bacS!lsrds an'ss1n a cora;t~l" _a Cap .Ye~ ~_ que.
e1 senyor Pella i Forgas fe~ ~a h1:st.òria ~e _;t.' ~o~; La ~~o11er~,. en
V.LtJUti

Pla~ja._ d~ ~aJ.~, ~a platj~_m~~ ~sbat.aI?ada ~l :Pais i

.ra-erudit.s diuen que posar
Cipce1a
a La Fonol1era es
.
.
9sdor; Sant Martí d'

que els con-

po~l1

amb cal.

uries on la única manera de situar-li hagués es-
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~

que els famosos Comtes n'hag6essin reivindicat
la situació
a ~ops
.
.
.. .
~

.....

'llspasa ja que, n'hi ha ,mo1t.es de situacions que s'hi han m~t~~1;.;,'
9tr&t., que 'no acaba d'estar -eontent amb la ciu'tat.1bèr1ca i e~, ha-'
1"

tingut e stany un t.elI1l?8 ••• To~ t

dia estar en t.ants llocs U
Cipc&les. l'To és

~il~,

1m teix

~~e

po-

cap disbarat. ja qu~ tenim el Bn1.c ,~ B,~, .el !3~c

infons ebart, ara que
p88sar~n. per

,n~

temps llevat que hi bagu6s di.\\1 rse

el Mig i el Bruc de Dalt t com tenim

es

Cipcela, d' ha..r en sUt,

88

aquestes
~~

n'ha :admèa

tr~s men~~ ~e:

diversit,at,

Corbera!

q,~ _~l.s B~%~Y~S

la Costa, ni la.. :t.0.caren •. Hi f'e:r~n les ca8e~:justes

rquè res ell ~atl,8~: lo tampoc la f~r~n patir e~~ .r~mal s ela 9-u.a3:s en
canvi feren patir molta gent., l

81~.' n~

_en

dev~en d~~

els

~~s

de

l' bab!t.acle l1afranquès, nom que també degueren c~vial" els. ~C?ID.S1'8 que
ls canviaven tots,. No és cre.!ble que grecs i romans

qUal

ana"~, ~ , ..

nien o vivien i dormien a l'actual ~af~anc no. en diguésa~n. c~ nom.

Si la Costa, de dalt a'baix és plena de noms probablement posats
u~re

dies, és

Ò9

mal creure que

~IJt,

de

tan afeccionats
a ba:teJar eo•.
~

~

arques, viles 1 accidents geogràfics es descuidessin de donar nom a

un dels pa:rat.g~8 mits admirats de t.ot.s e:ls temp~~ Si ho' hagu6s8~n f~:t
o

no tindr1éD perdé> i el prest.igi de ciutadans
xandre el Gran,'t pe!"

tDl

com Plató, F~dies, !.\.le-:-

costat i els Pirros, Co:rrY; lis, Cèsars i POlJIPeus

per l'alt.re s'haurien de revisar. No., no. la ,!-.ocà nin~ d'aquell.s prira, la Costa.
què eren

~ls

,~o

gosaren. Ho consideraren un

~~:t

Ja

s~ ~.~aber

pecat.s, i el paratge es mantingué pur durant 8eg'Aes, i ai-

xò que llavo!s la terra em' de qui .1a trolP va, del~ que' hi a:rri~~va. :prier. Tinguem lloo guerres, invasi~s, at:l'!ld~~ i.~ilJgudes.p~rò ni. ~~~
que

perdere!lo

le~

guerres ni els que lea guanyareB, s'a"r..rev1ren a modifi-

ca!' la JJ!t ograf'ia.
l fou a mesura que el comer~ es~ posà de llarg que la cosa c~~~~•.
Amb el paisat.ge s'hi poden fer di.. rses coses: no tocaI'-lo, deixar-lo a

d'arquitectes

de

bon cor

uè en facin reesal 'tar la boniquesa, o

, 34'

hi. inteT'Vinguin elemen'Íc,s amb· passions de ciment armat Que &1 di4-'

resam, afecció a la qual ~l pafs és molt donat,. Els d1n~r8, 'qu~ qu.an
tan

quiets són criticats p4:;"ls 'economistes que no en ten'li, deix~ren

la oUÍ-e'tut i declararien la gu&'":Ta a la Costa. PrfU8 J:',

~a comprare~,

• Fou \.Bla guer-ra autèntica cOIt, ra calG~,. pinola,·
,

no s,'ht-podien tornar. Abans

'latg\; s i lDunten

.errea hi ha'riS: gui

canons, disparant ,
, i savis"

dei~.

ien d'haver, 9u& els

9U9 no n'hi

de~r.regl·aven.co8~s.. qu~, pa~_ ~~~.

s avia,t.

de

Sant Pares i
~~

Hi ha qui Jura que quan hi

d'e~e;J..~tar s~gona

~avet1

il1a s'eagar

:una. ~l~rra

~

arre$'laen. v.f:l.O

prop; ela qU9 l!l. p~rte~. a

mouen per
f"orces fora del poder humà ja que t'ins ara no_....h.an.
- .
~.

:.-

~

turador. Ni ela so¡ida:ts, que la maJoria ~ea, f'~ per f~r9.a i
,l'ta no saben ~ r què lea fen, ~e8 ban pogudes aturar. l ~ n~ ells,
son els més i, ~~~, que les fan de deb6 no han ~ogut. a'tu:ral'-lesl

Uê

Potser amb bones paraules es podria convéncer un govern que Ilo,
rra, ara, una guerr,
les que hi

Vi

irf.

.una

guda per bitllets de banc no hi han parau-

bitllets de banc assaltaren . la Costa i s'enro. -.

va gen.t

<Yal:Laren

~es

'IlY, artistes, literats i

aoci~1ste~ •.• ~QUan

hi senyorejaven, sense ser senyors, una' filera de C8888:' no
'a com s1 a la plat.ja li h~éssin pos.at_ un tes:t

hi f'&i
!b clavell

la balconada. l aquelles ombreres de pi

tD1~t le~.

si per a 'semblar més bonica

tes ta:npoc n'hi feien cap de 1tla1. Era

la platja s'hagués p09at una mica de coloret. Pèrò algÚ de
comen98r el

se~i

po:r-

la C(lsta i ja v

ai_ra

Va

star. Quan els di-m ra es mobi-

litzen no els agu~l't,a Din~,. ~ :tant 'li: f~ q~e aquesta mobll1t~ació 8igui per a fe~ ... c~ona", p~r ~~ ~ ,cerc~r: pe,!-~oli,
gal'

lm aavanU!r.-c~ntre.o

per a

co~

--Ú:piter, per a 110-

truir hotel. i· 'xalets a la Costa.·

El primer atac fou as~a1t~r .terrenre. Algú, potser anb la bona intenció no d'obrir compt.e&-corirenta s1n6 per a privar que el 'terrer passés
-

~

-

•

•

•

-

•

-

#

man s forasteres ,posà preu al pan i anà tirant amunt. Allò semblav
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via d'escantar a c¡ualsevol, però la gent. del pais. no sabia ~uè
.tre' s amb el diner i el dis r ·ni

l'escoltà el

S9

p~eu_ del

pam •.

gatejà al rev6s, o sigui que en donà ?lés de;L qU~' n'~i ~~a
haver-se-les amb. un enemic a1:rl. l ~9spr6S ~~_l?~

na.V8n. Es dificil

if'icacions, qua :fou l-'època d'or de paletes i manobres.

:ren l

maner~, t~~: van pr~curar q

la s

la Costa- no- es fes

pagar les hores a preu- d'or però t.ampocse'n 6ort.iren. I.
_

~

••

•

j

t

_

_

i al dineT nacional :fsllé.s, vingué el de fora. Era massa diner

t1"8 els pocs que protestaven! S' ~nt.ent.~, pe~. a parar ~la_ ~,~va~i.ó) s. r

prèus dels 1l0gt.B ra.. Feina. en va, q_~~~ més s' ap~j'avan ':llé~'

alts
ni

11o~ar.

adi:ric

'8St.em.

à com s·'havia d'acab

S'

ions

o~tes platge~_ 8~b;ten,

mlD""al1es pel' a

gr

la terra dels
t.empaal
.
-

p~~otegir

n internacionals. Els&ancesos

endins ,

rins.
~lols

els

al Pals,

tant en tant es venien a establ

Giacard deuen pen-

de

ue118 seua passats que s'hi van establir a
imp~eiènci~. els

imoacients i que 18 seva

_m~:

yistea de

in"6s1ó general. .la no són els t'ran cesos

invas1é,

j

: claudicant. l aix!

.,

CEfl<JBdea

va costar la

van ser
bai.-

• Ara la. Costa~ almenys durant tres mesos} és una mena de provinci a
-"aneesa i una de les provincies més barates de Fran,a.

invasions, cruentes o incruentes, solen

.

a

la població ind1gena, d

mudar~

la forma de

od

ai duren,
COO1Dr ar

ir bon dia i de :festeja.r. Fa segle s, milenia, que ;ta gent

.

p!'e a'-ha festejat al m6n i, tamps end
\ma noia n
r9Jx·

ra, els :festeigs

i

1 t.~an:-ve~~, ~.

f~s~Ja.

dur~y~:-

Sem-

Fer

ata lloca s'hi

es'tejadoJ-s. r si no, hi havia reixa s'havia

nt

sidini:.

el

:f'este~g

un

p~der ~~derador, generalme~.t.. ~a

'ieots ~ue _broday a a;t~. !Idg de. la parel1~._E.l. :f'estej.a~ ha-

1a estat
t~igs

, e,fic!, era l' aprenenUitge de l matrimoni, 1 mol te· _

.vien d'avalar,

COtr.

les lletl"ea de canvi. Ara el :f'6steig é
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:fe steig sem e .consistència,. de Mercat Comú, és com b~a:r i :fer a:n-.
olles i altres coses que amp()~es. Abans del Mercat. Canú els :fe stsigs
'asseguraven. Es demanaven informes de gendres i nores, i una pr~~~ra
ortida de bracet. era el treball de moltes hores extres. Es festejava
Ib

motllo i no eren ràr-s els que no passaven de :fer-ho de paraula i

nSEment. Hi havien exemples en els grans, :festejadors
de la. història.
. .
ant com Romeu i Julie'ta festejaren ella al balcó
i ella
a baix t.ot
.
.

à bé. Quan intervingu6 l'escala de corda les coses 9S
Al costat. dels grans :festejadora de
•. :)

ent. que donaren al festeig

tul

cont~cte

canp:li~a:re~.

hi havien ela

prestigi que. mai havia d'haver perdut..,
.
,

deien els part.idaris d'aquesta mena de .relacions •. El Dant.,
nyor .Dant, que per l'anomenada que t.ingué podia bavar
maneres distintes, :festejà

~

d~ p~sa

t~t lm

se-

f'estsJ~t. C:'e

penaanent can hi :festejà

~on

,

cent

Qt1i?,ot. Pocs

festeigs materials han :fet par;tar d'ells com les. f'estej Ede~. d'aquests
dos iumort.als. El festeig de Faust fou

\.Dl

:festeig amb tranpa i a ,l' &-

bast de qualsevol que hagu6s pogut tenir un aliat com el q~e t.in81'
ell. Modernament ben poque.s intervencions d'anomenada
pot portar . a. cap
.
aquest aliat ja que les coses del

f'est.ei~

van tan depreasa que quan

vo1gu6s actuar ja estaria tot llest.
Les . relacions
tradicionals
.
.
.
vien de passar per' determinades

ha.

e~pes: recone1xe~ent, prep~raci~,

Ci8Cio, obsequ1ac1b, acceptacib., in~ecci6, declaració, reny~des.,
cuperaci6, prometences,

mort i, segons les influències

tet!pJ

iDi-

:re-

~~~aca1s,

sobretot de Jupiter i Venus, amonestacions. Tot això era llarg,

~la~

guissim 1· s'escolaven t'ormant part de les t'e stejades, Festes Majo·rs,
'It

Santes L1úcies i Carnestoltes.

•

•

-

Els: festejadors ortodo2C8S 9u~ ~~iba-

ven al final de la carrera es conei?den. de pe a. pa i solien treure m

" garant»
tricula d'honor pe,.. a entrar al matrimoni amb moltes

8.

Però

la vinguda de perso'!Bl del Mercat Comú i les ganes d'entrar-hi han acabat, entre alt.res coses, ali> el

fe8te1~

de vemis de

durable i ha portat el festeig inté-macional. Abans

mun~ca, ~s~nat,

lm

foraster era
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el€1men't d'tm poble a tocar,.i el festejar amb tmd'aquests foras-

lm

ters portava combinacions aàni ssibl~s, potables, recOf!lanables.
festejada

Palam6s-Torroel~ o

tb~

Palafrugell-La Bisbal 801ia donar bons

resultats. Ara, quins seran els resultats de combinacioo.s com Calella- Oslo, Blane s- Liva rpo~l o L' ~startit-liassachu aseta? Una renyida
i tUla feta de paus Palafrugell-La Bisbal 's de bon, fer, b~a:ta. !As

ate1xes combinacions Calonge-Hamburg ja són mes cares i no
d'unes

P~atJa

p~19l!l

d'Aro-Toronto,! Amb festeigs, internacionals sempre sol

sortir aQuella tia que ho t.roba. tot mal fet 1:
- Ja us ho deia, jo, que no lligarieu caps! - diu.

Hi ha

gue!,!,e~

que en porten d'altres. La Guerra de la

Cos~ ~n

portà

una d'interior que tampoc tingué,atura~or: la Gu~rra del Cotxe. T~t és
comen9ar a fer guerres. S'bavia anat. tant temps. a peu que tot el pais
ent! una necessi~at i~er1osa d~ fe!". ~a pau. Fou, s'J:la di t~. ~an, l!i'
febre de ~J or ~ California, com una Plaga d'Egipte m's, 'com una grip
sense remei. Primer t'ou l' lsette, despr's aparegueren
els primers
. . -.
B1acuters i més tard els utili~ari8. No se'n fan prous. Hi ha m's ~ent
que vol anar a cavall que co1;.xes. "Ni. un espanyol sense cotxe!" diu
un alogan. l els dinars, davant d'allò, es dediquen a fer cotxes.
el pensament de
abast

~er

un cotxe per cap. Les fàbriques ,del

i "enen fàbriques de t'ora.

AJ.iú

p~s

~b:

no. ~~ n

de seny diu que allò és una bo-

geria i recomana fer cotxes 'de més caval~s, de més preu, i q!Je t'aci
uti1it.aris qui vulgui, però la gent

V~l.i.a

cotxe i si no fos

J>e,ti~,

que

fos gros. . l eJ.s fabri cants eti disposaren que es matriculessin
35 mi,
,

lions

d'un~tats.

No se sap. si s'erraren ••• ?oncs si"

~u~.sta

Guerra del

Cotxe portà un t'estej sr nou. Part del jovent ha consi~8rat. que fest&jar a peu és un anacronisme
1 que si totba evolucionat
d~acord amb
. .
el prosr'~ les festejades no pod~en pas ser ~~, excepció i ba feste~

jat a cavall. S'ha acabat. f'estej ar amb tUla reixa. o testimoni s P61 mig,
,

pels carrers o darrera una canal. Aparen1ment sembla que ha de ser un
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fasteja~

incòmode però que t?-ngut 'tants

can aembla. No es tracta d'anar

en. cot.xe a

es 'tracta d& f'estejar dins del

0,

partida~is

co~~e,

no ho deu ser tant .

:fes~jar

de:te~inat ~;Loc,

a

aclariment. que s'ha de fer

r si algÚ no inicia.t tingués algun dubte. El festejador de

ta per endavant amb algunes

~ ases

forte s .•.

Festej~t

a;t

cotx~

carre.r, una

ala pregunta, tma aoci6 atrevida pot?Provocar
que
.
- la noia es doni de
~

~.

~

baixa temporal del festeig i qu~ deixi planta~ aJ... festejador :fmpaci~nt,
8a

que no succeeix festejant amb cot.xe i· 9uan ~és apar~t ~ls cen- '

res de població millor.

Quan la noia, davant possibles recriminacions

diu:
- Veuràs, no podia pas tornar a l'eu •••
tÉi,

des del seu punt de vista, tota la ra6.

Al pals no es va arribar a tant:s caps tants barrets, però era

un pais

que 91s barrets pesaven i, malgrat ser un pals de gran~ barretades els
rets han desaparegut, tots, l1evat, ~s cl~r, dels barrets de r~a
lles que encara en resten molts. Però els barrets-barrets s'ha:n pràctiment. eliminat sense que e8 sàpiga hagi sortit cap..1J.e1 prohi?1n1:t-1os.

ohihab

s podria pensar 9ue si. els barrets

tem de la gent bensituada, una
portat que tots haviem de ser

~e.

~ren

un signe eX4

les piruetes de la democràc:ia

iguals, però éa q~le també

ha
-

..

han desap~re-

gut les gorreal Que no portéssin barret els socialistes, passi, però

s que després d' aquests
Ca.J..K ...

darr9r~

anys no en port.a. ningú, ni els radi-

recordi's que Don Aléxandre era home de barret-. Es que els rics

no voZl.en que es vegi que en són i n.amés porten. barret per
a seva?

Es clar, un hom

l

dins de ca-

Ib barret és molt aviat vist pel carrer.!

quant, a les ~rre~, ni els com~istes en por-t:-en, i. això ~1.8 ~n1n.
ra home de gorraJ Quin dimoni de cosa ha passat a~l/~sta quarant.a· any s
darrers -.<,b la deaapar1e16 de gorrea i barret,s? Es que ni les senyores
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s'embarreten. Aquells barrets. carregats de flors,. xarxes i agulles
com.
sabres que eren l'exponent de ~l' ~legància femenin~ ban fet la mate,ix
~

ma1b fi que

gorre~

\

i barret.s masculins. Ara les dones no es posen res

al cap ni p9!' a entrar a les esglésies ••• Es el què deia l'aVi: I1Ja

s'ha pen set amb lea f"àbriques
de barreta,
h
.
_gorres
. . i mante llim 8 que
.
~

hagut de plegar? Despr6s so~i:M toth~ a dir ,q,- tenim, com a

PI?mt r·

problema el problema de llaturI Només, que .de quatre esp~yo.ls p0rtése
in barret dos, i que de cada sis dones po:rtéssin m,~tell1~tre,s".~o.sI1

tès saben al nombre de gent que !ls podria d~nar ~!Jint:1? ~C? l.~hi mancava raó al' avi. No

era de bon fer eallar l' a~

r "revistau que deia
la gent, o part., es va

ell~

qu~

comenS=,8va a pas-

. Prime~ _anàvem n?-sofil, ja s'ha

veati~.

l tothom

~ava,' l:l~es

dit.~

Despr6s

i dones, amb una

na de 11en901s embollcats ~b més o menys tra9a. S'hi anàmol:t temps

¡ballesta aid. "No potser que semblem, don!!s!ltea va· eomeD9ar .a,dir•.
l vingueren els sastres els quals sJ. comen'9ament si bé
ls homes els ve st.iren anb casaques de coJ.ors,

calce:t~

dese~llen901arenl'

curta i

en~Dyant'

les pantorrilles. Les dones seguiren an<l'1t enllen9ó~ade8, 1 llargues.
~

1 món recapitulà i va decidir que seria molt millor que ~es p~t.orri
lles les ensenyessin les done s. Fou un ben acord, i e1s
ren les calces llargues. També es reuniren les dcnes i

sast~s cnt

decid~ren

a-

que

amb la roba que havien portat t'ins llavors no farien res. l es ye stiren de oona. Ja, anit pel carrer no hi havia massa errors, els hom~s
anaven

~stits

d'home i les dom a de doxa. Ja no hi haVia les cunfu-

sions de l'època de les túniques .
universals.
QUelcom
s'havia
guanyat..
..
_
.
- .
~

Els homes, per guerres, revolucions i inyents que han trasbalsat el

6n,

de fe temps no s'han m0l5.tlt de portar ea.1ces llar~es. Es de les

poques coses que ban

es~t c~)Ds~ants"

amb calces ,ll8!gues. el senyor

per ara. Modem.anent tan t su.rt

p~si,den~. ~ls

Estats Units com un em-

blanquinador, aix~ ~n el carJW professional. En el c~ .poll tic tant·
portéD calces llargues els ultra-dretistes com els comunistes revolu-
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cionaris, i np és proooble que si mai ve

una lluita de classes ea fa-

i sense ca1C9S. Les dones j a no han tingut la mateixa constància. Qua')

. les faldilles arri-

1e·s han baixades. Un t

ls ha passat pel eap

·....ren a ser 'tan curtes que la

ge~t

9~,

intencions, i

ela ha' Bet!lblat. s'han al9at faldilles, sen se segon

sena~.

pensà que arribarien a aDl:W-ne

O.lSlles pensaren, molt ben pensat, que si el, món s'acoatUClès a veureles sense massa roba vindria

lm

momen,t que

n~

en faria ca s. l tornaren

a posar-ae roba fins als t.urmells.·Però venen aquests ditxosos quarant
lm1r~ l diuen que elles ja e~tan tipe~

anys i les dones es torn

que hi, hagin generals, policies, metges, ,arquitectes, pintors, alcaldes,
baroo.

capitans d

diputats i

ls homes. l a la s
~ls

uen paraul<?'tas com
drets de cm1xa ,1 c
b1ac16

ascu~ins,

i que Alle

.8 fan,homes. Es posen

homes, fumen com els hom.es,

6n tan

~om

ea~ces

d'home, d1-

~emSlen

que tot això eoi!1cide1x, en 9uè una

mase~ina porta

el

"te1xo

~~ ,~e:

;ta po-

els ,cabells a la romana, ja anant pel carrer tor-

nem a t.rQba!'-nos que no sabem si diem bon dia a una f'em1ra o a un h

'Jens. l-fo s'acaben aqui les n

s m,anere

e viure. Part. de la

eió mase:t.e, davant lea reiVindicacions femenines, es dedica
,

8

pob~-

solanes nabilJ.ata amb. devanta1s,. Per sra no. va vestida de dona p.erò
gú es pot. e:t.revir
pe~

d'an,ar aix!

8

di r que n~ hi v~ din tre po,c.· Ea que t9t ~m

a eliminar dificultats per a entrt:lr, al Mercat,

D1montri de Mercat
el fl"an<:i!s!

t

,!l!

ca-

- feines

~1n-

ha

C~Ç¡!_

'

Ha v:lngut com una escopetada. S'ha, 4~ ~re~dre

va dir la gent. QUan l'avi anava a estudi

pensava en entrar al t'amós He1"'eat mol to abél'l8 del

pots~:p ~~ ~.'~..

Tr~ctat

de Rana

!?~r9~~

una vegada a la, setmana s1ensenyava francès que era el Pt4s o~,.algÚ, ~
ava de
senyava a

~t

en tant.. No s' 4!ra massa exigent amb el francès, que s'

estud~.

Al pa

"P!tnc~'

1 al Vi "vere.'·, quatre, mots

m~s

1 ja es

podia anar a Fran9a. Els canarades de les veremes- hi anaven sense

ni

aquesta
preparació que es feia a l'escola. El t'ran,cès fou considerat,
.,

un temps

lm

llenguatge internacional i, a

~es

eseoles del. pa1s, l.'únic
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s'haVia d'aprendre. Si en els pobles hi havia al.gú
que- parlava
. . . . ,aa·
.

"!It

,

o alemany se'l t'eia, sense diseussi~, president. de c~inos o cor-- l

poracions
gia de

municipaJ.s~'

monge~

La. gent de casa bona port.ava lea noies

ri s els pareS de la noia posaven
- La noia

~l

francesea, i quan arribava

ssp el

fr~cès,

temps

\

aJ.s co3..-

d'~~a~.ar.c~so-

la balan9a de les aportacions, un:

S1sbeu71

l moltes vegades allò acab':lya de fer e~ pe~~ .
lt llarga la 9ue s 'hi hagués. d' anotar. ~es c0S4!ls: <¡ue
han evolucionat. durant quaranta anys, i entre elles hi hal els balls,

qu1na evoluc16 ha anat del bra~ _ d.l acon'te1xements

balls t'oren el reflexa

d'~~ Soc~~tat,

desastrol:fos. EJ.S

d'una Societat que ballava, ja

vs sel1se dir, per~ que. era ~a ~ocietat ma.Jor~taria. No es pot dir qUi

el ball sigui
l'exponent
d'tm8 activitat exclusiva de la gent dels·
.
.

grans salons feudals, burgesos. o capitalistee., ja que al costat

dels

balls d'aQuells estatnents hi havien sempre els balls populars en centres i casinos 1 els balls de carrer. Qui

'0001a b

DO

ar seJlUin t un'a

gran orquestra, balla.va al so d'un piano de manubri. El primer home d...gul

llar de content al principi de ser sol.

petites solemnitats ja ballaria aparellat.

spré

r las grans o'

Per lea Festes

JJ~Jors

ba-

llava tothom, un temps. l n'hi havia a cada poble de Festa Major. Un
poble sense Festa Major hagués estat

considerat un pobl.e desnaturalit-

zat i ben segur que ning6 1'8 SUés. volgu.t tractes. amb: els seua ha'bitants.
1 jove oue no es veia al ball, o tenia

de tercer grau el

d~a

tUl

mal record .d.'~a. t:r:-eP~'t4~1

del debut, o era un element destinat a convertir·

ateus xinesos, ? mogut per idees nihilistes. E!"9D

ments. Ni les
uinas

~e~res

e;z.~ m~f:lY~ aques~s e~e

havien oo~t amb els balls .. Una paus s' en segons

batalles si hi havia noies

prop, o anades en pe.¡:

,

cabaven

in balls.

Quan reis, ministres i generals ballaven el vals, minuets i ri~ordo~ct,
i dominava el can-can pur als grans salom, i el poble ball.ava masuI'-
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•
ques al compàs de 3:x4, polques al de 2 i xotis

~

de 4 per

env~le.t~· i

Places Maj ors t las m¡erres es :raien amb intervenció de canons Donaa1.a
i

les càrregues de cavalleria 1.a f'eien cavallers amb pltunes al barret.
a ~ent que ballant es movIa al so d'aquells balls no podi

les guerres d'altra mariera que fent-se vencedors i V9D9Uts unes inaca.,.
.blea reverències.

se'n

feren b-itl1ets de banc d' ~,ques~s rev81"ènc.ies.

rra del 14 els bElls ja no eren els mateixos i sortt la Gran
rta i els

s q

so

f'1xiar. t..CJ • l au

se'n preparava una de

s'escamoaren rocks i xarlestons

ossa. Tots aQuells balls de vestits
coses desades,. i els

blancs, ventalls 1

taren la guerra del Pais i l' aJ.~ra. Quan es
pa~lla

balls

POl"-

a ballar sens

es tirà. la bomb~ ~tòmica. Atenció. dones, a la manera de b
abra~an.t.. ~a

llar. Ballai'"
ment.s.

c,omen~ava

llOUS

parella és un acte da bon cor i de bons aenti-

Ballar separadamel1~ és ~an?a da polidesa') m:ma d'atenció

la parella

.i~

s'ba., vis,t, vol dir que gent que no balla com s'ha de ba-

llar és capa, de. prendre determ.i~ Cians pe:r111os1ssimes.
. Gaireb~·
' "
~

gur quo si pel juliol del 36 i pe'lse'temlre del 39 a'haguéasin ballat _.

val

ca.

s dels senyors S'traus i m surque 9 del senyor Chopin
s bon

i a Les Ptmxes

els disbarat

at l'

de

tot el Pa1s potser no haguéssin

ortaren aeuelles dues dates

0,

ribet

ei quelcom hagués, pas-

bament haurià estat amb reverències mútues antre

anyadors i

perdedora. Ací. no s'ha sabut, en general, durant. tma 9.uare~t~na. q~n
11 es ballav.a. Me!1tres un s

d1~en.

que l' orque.stra

de.saf'i~aya,: al tr~s

inftn Que tocà sempre el mateix ball i que han de ·ser balladorl:1. espe.als per a ballar 40 anys el mateix,. Ara

tothom! :f. hi ha .qu~. ju~j~ <l~. ai

!>é hi

p~t. op-inar _t<?~om,

o ga1r,

~ ~ .mú~i~ canviat i s'ha

introduit a1gun~ varie.c~ó en.~;t :t":a~s~~ la ~l~d~~ ~s l~ de. ~empre. i
els grans instrument.s de

m.et~l d.e

l'orquestra quan tOQUEm sense sor-

dina toquen moltes de lea notes :inicials.
Sempre que les coses no van da la manera que una part de ciutadans vol,

3

-

es parla de dictadures. Sembla que es t.roba a :fa1te.r que de tant en, ..
. "

~

tant no

8e'~ ~resenti

.

a1glma. Tt:l País n'ha sofertes molt.es. Una, de les

primeres fou la dels ranans, la del censor senyor Cat.ó el qual vingué
j

..

~

•

-

-

-

•

•

olt. mal disposat contra els que no parlaven e:t ~a:tl bé. El .n,? par:1.ar

com volien els Que

:fiaven tot als cops de

110

~abro

portà maldec.aps. ~n·

an, i amb el temps vingué la dictadura de Fe,lip V pe'!"què nç p~r~àvem

1:>6 el castellà. l aix! c

amb el llatí,
el
.
. senyor· Cató noul6s es sort!

ouo els notaris hi t'essin 99Cl"fptures i:

qu~. any,~

mits

t~rd

s'hi digués,

issa, les escopetades de. Felip feren parlar castellà a molta gent. En
semn.ren diverses de 1ictadures :t'in s arribar a la del.s

amb la manIa de
que

no

~

arlal' a la gen.t. com e1l9s

vollen~

&lY'8

&'3 i totes

l'To hi passaven

ens e!ltengu~ssin de ls. manera que pa~làvem. Durant els set anys

de la primera dictadura o:f'i~,ial s' ~ventà la censura a la premsa. Molts

obrien els diaris per a veure

~ 8.

creus verme;tlea o els

esp~~e e~

blanc

que ~ren la c01.laboració de. la :eensul'"~ a la premsa. Els diaris e?, 8~S' '
U8~S

no 'hi participava la censura: es

lle~~~

poc i alguns per a no per-

dre clients 8e la feien ells mateixos, però allò se sabé i la censu ~
prohibl que els dia:t1:

'auto-censuressin. Les ind~pendènc~es sempre

han estat mal viste s pels contr,.,ladol"s de le s censu.res••• Acabada aqu&:,

lla dictadura els diaris censurats de debó feren sortir una col.lecció
.
,

de ninots i articles censurats. Uo acabà de plaure allò. La gent. ~ia
ue les cos

ha lector

que no es poden. dir s'han de dir quan no es poden, dir •. Hi

de diari que només està content quan el ,diari diu mal del go-

vern. Aquesta mena de diari
dacció no pot. estrenar

maa~~

s~n

els més vend.ibles però el cos de re-

. . st.1~s ja q

tampoc són malta els que

ren a,uLeats mena de .diar.is i la. vida és. caTa. _?~s. diari.s ~ue a.l go-

vem li t:roben ,!-ot .bé, que, t'ina i~ t.ot el. tr~~en ~ot.ogèn.ic v~ _~é~. aviat
scassos de llendors que eli comprin i han canViat sovint d',accionistes
que són uns senyors, els que en són d'empreses per1od!stiques/ que es

podftn p

tre de fer sortir diaris sense massa

~ent

que els compri.

•
S·
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dura es publicà una col.lecc1ó·da treballs c~nsurats,

l'altre- dic

s'ha'uria de publicar la de tre!>alls no t'ets, J?erò com que m~l~.s. !ls~
ptors j

~ ~o

els

f'ereu~quest~ treb~s

r :f'ronteros enllà, segons, lA

teoria

el~

1

que

d'al~8

po~eren ~~s_ ~a~n

ja serien

p~.sats.

de

.

da. Th1a part d'escriptors ha fet històries i nov!3l.1es par1a1':lt, de·
.&.-

i coses, si han volgut, :fins a la

1.1istes

rt'J i n

d~ls

setm~,a passada.

Han estat his-

dit e:r-en de la situaci6. Altres

oue s'

h1storiado!'"s i noval.liestes
dels que - .s'ha
dit que no n'eren de la s1.
.
ció,fets històrica i

nove~.la1:?les

no han .passat

it ha estat una de les coses que ha
'Dvtss1r:I amb 1
ITt

~et.possible

d~ls

anys

~O~

Aqu.est

aue molts ciutadans

la ct.urs.. La situació j a vetllaVa perquè tothom llegis

s1tuació i a 11

scoles

8'~i donave~ cu~sos de

politica unilat6r

•

UAmb la mainada puja~ aix1? l!0 tenim tot gu~yat" ~eia la situació. l

vin

Ulla de

~es

s desorientacions tan t pels qu

ren de

~a'

aitua-

eió com Pel que no ,n'eren o no eren res que s'ba vist eren e1s m's. "To-

ta la culpa 11 de la un

ituaeió tlha estat a casa

nostr~ da-LS pal..t.its

:po-

l1tics, els partits polltica han malbaratat durant segles el pala ll uavant d'aquesta deela,rac1ó hi hagué aplausiments 1 xiulets, 1 sortí. allò

de no saber ja quin ball es ballava.

rò no acabaren aqu! 1es de C..L.ara- .

cians de la situació. uAra", va dir, li implantarem la democràcia,. ;La nost1'a,. per&, de democrà.cia, i

en~loc

dels

odiat..s~

dels

culpab~es p~ita

politics, :farem associaCions pol!tiqu9a, que no és la
Gent s'esvara i d'altra rin. Es diu que

~

Pais no

1xa .cosal"

s~h1

ing(l lligat amb antics partits po1itics. l al Pa!

i

donarà entrad
(X)

men~a

a en-

trar gent. A~~ d~tma ~ituaci~: ~'J:1a er.pat. A ~ora ~uen que s' l!;spanya
s' hi passegen capi to s t'o s sonats. Ac! es nega. .t.h a te'18v1si6 _f.or~a~
tera ensenya lm del.s capitostos pels carrers. de ~adrid. Ac! d.1uen au

j

8

poM;ant perruca és molt dificil identificar

canitost•••
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•
Però qui és que s'ha errat?
- 'tro

~o

sé ••• Té, mi'J"a el diari.

. _

- Ja l 'be vist. Ple d'anuncis de part! tf:l

po11t1~s

.• _.N'hi han més que no

n'hi havien hagut mai.Cada barri en té un. I espéra't, ara es faran
eleccions amb partits polítics i tot.
- Que ets boig!

- l ea diu que fan venir el President de la Generalitat.

- La que faltavs!
- Sene partit s po11t1cs i sense President de la Generalitat no s'hagués
tr3t mai al "arcat Canú.
qu~

- Jo el què no sé és com ho farà el Mgrcat eanú per a dir-nos

en-

cara no hi podem entrar. Segur que si hi entrem hi entrarem mal anen te
- Fins ara venien a veure com era un pais diferent dels altres. Si ja
som corn els altres, i desapareix el menú turístic••• l ara que hem :fet

tants hotels 1
...1bonoa .. hi lla soluciona. La gent que UB na a.1s bancs farà trigar al Mer-

cat a donar llum verda, i el turisme seguirà venint si hi

tos, per a veure com

~s

un

pai~

que triga a entrar al

guan~a qUal'-

~-Terc8t

Comú.

Qui no es desorienta davant tot això? Es clar, hi ha unes e1ec'cions i

qui les organitza, es diu, no les sol perdre sinó no valdria la pena
de :t"er-les. l potser, amb els anys que fa que la gent no vota

lògica

'8

la cosa

que no en sàpiga, o que no voti pen san t que no vade ·debó.

- Ells hau perdut, però nosaltres hem guanyat.

A.questa declaració que sell1bla que no és res de l'altre món, fou el "via
lli.ure" del :festeig de Roser i Julià. ,]ls festejadors, quan no han es-

tat festejadors de
fet t1inistre al

:l:.~

situació, han festejat prescindint de ai s'havia

Csn~lSinO

o a la senyora Passionaria governadora del

•

4'

e d'EspanYa. El. f'eat6.iador hQnest
~esi~jador

...::

iu el. go

ha el

que vagi a festejar pen

rnador·,ei~l. de·~àlaga

t

i qutnes

que

trar pràcti
r

ha~

fic'

nt.- oue la

l'

casa. F~~:te.j~~ maJ."

ft'U'.\'I'V!nl.

~a

e~. C~9o:te~

J

:

.. cor d'tm

sense

10-

d'onze. r. temb6 es

oitr,

, o que un

fio

.

pnsse&Qs

que un anarouista

àistinta partits. N'havien de

orga-

e~~ fe8~~s~in

que

:omwdsta ajudés a pNparar un arròs burgè.s,

de mi.

M~roc

sif.~l?c~.osa~ part.. ~el: pai

m\\lor

l'e~M,¡.aCt.

cies 1

radi~~~~1vi ~at

o el rei del

gr~t

r

.possi?1e presenc1&r que un federal,

• Si un temps

trar a

dore~,

de color verd. Però

s de rea, com

gu

t.

i p~é~cind~~n si ea

stava contaminada per.

r-h ~ caigut bombes coniprom

nitzava un a

fer

Fraga e

J. miniat

8

s tract~~. ~lp~pe!

r i Julià, doncs, ~~~ ens bons f'eatejado
i

s'teia i prou.·

ib les Te!efòniques, com

ée qua ea quedi

on sall de miniatr&s v

~

iure pel

es guardaven di stàn-

,b les noi

ortien

rdaven distmcies ant nt
paso~r

do grosses perquè

ori d'una fiUa d'un pare de J.a Lliga amb el
dos s:rrans parti.t.s d'un tempa.

t~~és

:f"i]~

lloc

d'un pare

Acabada que fou la guH-

l'ra sl . I¿-oig t'ou un color mal vist i això que és un color que és' a l
1.1

78.7
al'

••
:l

• 1Je 8ú

color de ro

es <1acl.arà roig

El

con-"

, és o.

E?3.' .

igui

8

ja n' hi havia, però no es volgu

a'un

a'ti-

tothom que no era del color naoionaJ.. Si

un~"

noia de la situació· s'hagués vist amb un <XImentador de Monsieur r;!itterran«i el règim hagués tremolat. AlgJUS poli:t.ics prédicav9C1 la· reconci-. '
liació entre e

neral

que .guanyar.en. i els. que perderen la

le8.pos~cions

nt~n~e~~_ Fo:re~

preci:sament

tèntics qtl!l f'~r~~ .~és per la' reconcil1~ció que tots
a"t.8

per la senyora televisi6.

guerra~ l'~rò

en ge-

~ls fes~~adors

au-

oa pas-

a de les maneres de raconcilar :fou, aca-

bada la gue:t:'ra~ ~er venir al Pais gent èht tots els ll~cs 9~ despr6s demanarien autonomies.

Es

ve pensar, possiblement, qu

b pacièn cia 1

•
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reproduccions els nous vinguts

arribarien a ser mlJs que la població..

autòctona. Ot'icialment era una bona pensada, però

devegade~

les pensa-

es oficials no acaben de pensar. bé del tot. Es devia pensar que amb
ueJ.les massives injeccions àe la llengua 9ue Colom s'emportà a
erquè hi t'es discursos Fidel Castro

s'aca~ia

aquell parlar que

nosa t'eia i que potse!' fins es podia acabar amb el

separati~.

~ba
~anta

'l'ot er

questió d.'augmentar la' riuada que venia d'Ebre eriD.à,. cap cosa impossible. Pots~r sl a~ ·arribà amb. aqtu!Ues idees oficials i es d1$posà a
segu1t"-les, però se sap que una. gran maj oria

8

11

af'incà al Pals al. veure

quina cosa era un senyor mmobre ac!.' D'on venien treb~aven poc 1 malament. Ac!, un temps, treballava totl1OOl i es podia anar a plat;a sen sa
passat"-h1 de llarg. Per molts nou vinguts allò elfa nou, era descobrí r'
Amèrica. l Què succe!?

Que molts s'adonaren que aquell.. Pais tan mal

vist en totes les èpoques

er~

.el Pals que els permeté pr1mer:, al-4Ò. de

la bicicleta i la gabardina i, més tard posar benzina en cotxe propi.
Però succe! més. Succe! que si bé la gent d'edat s'af'errava, molta,
la parla de Fidel Castro, els t'ills, ai.t els t'illa, no tots tampoc,
eren

f'orot'~s

del Bar98 ·a 'tot ésser-ho, ballaven sardanes i declaraven

que ac! era a casa seva i que s'hi sentien com el peix a l'aigua. Entre la gent jove hi havia noies maqu1ssimes, feren grans matrimonis
amb ind1gens i
1 senyor

sent.il'-l~s

parlar el "seu català" és

tDl8

pura glòria.

Turgènev va escriure fa molt.s anys UPares i t'ills".

~

cop

els fills s'hanàesviat. dels camins dels pares i en els tAmps moderns

.

més que mai. Un ofici passava d'avis a néts enCS:R1en el segle passat.
l amb l'ofici hi passaven les idees. Ara d'lm pare _cisteller en pot sortir

lm

fill manyà, i d'lm pare hortolà lm fill diputat. centrista. Aques-

tes .variacions de pares i t'ills van tinguent lloc entre els elenents
entrats al Pa!s.· d'acabada la guer~a. en9à i., sobretot. tenen lloc si els
pares al venir eren Àomes sense ofici ni benefici i els fills ara te- _
nen les dues coses ••• I s1 aquella famosa idea fallés i enlloc d'imperar

49p

al Prirx: ipat. la pretesa parla del senyor Fidel com previst,

amb paciència i reproduccions

la de Fra Ente1m 'lUrmeda?

h:i

~mperé~,

Devegad~s

Val

m's pensar-les dos cops les idees. I, sobretot, els pensadora oficials
han oorP.lsat poe a:nb els msnobresl

Bo i que aquella vinguda de possibles autonomistes
terrogants, els 9.ue

fe~~javen

~ra

carregada d'in-

:f'e,stejaven ,i prou. Part.ien de ,la

1?~

que el i"este.ig e:ra, imparable •. Si es presentessin' dificultats, ~egur
que els festeig

~

eliminaria" sf'ó per

~en poc~

cosa

serv~ria. __

Es parla de t'er unes eleccións un mes de .;juny.· Roser i Julià festegen.
Es :t'an discursos de 9Uè ja n'hi ha pro~ d'bave.r-hi diye rses EspanY'e~,
que amb ma n'hi ha prou. Roser i Julià :festegen. Estan en el prima r
curs que .el~ entesos diuen _,Que és el !Dillor. l m!intr~ estan a mig curs
tenen lloc aquelles eleccions. l el pare de Roser era d'uns i el de Julià dels a1'tresa I:
-

".18

hem d'aix8f'ar! - deia el pare de Roser a taula.

I:
- Els hem d'aixafar!
- deia." a taula. el pare de Jul.ià.
Però el festejador nat no ha de pensar en res més que en festeja,r. i ni
-'

Roser ni JuJ.ià :feien
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de les amenasses d' aixafam9n~ de l;turs prog~

nit.ors

proferien a cada repàs. Tant l'una com l'altre vivien i es me.
vien anb un somriure cont.inuat estudiant, domtnt, menjant ••• Si els

pares s'adonaven dels somriures t'i li al s quan a taula a' anatemit.zav
l'enemic:
l això tio .són coses de riure, Roser! - d,eia el. pare de la noia.
l al mateix temps es podia sentir

8.

casa del festejador:

- Julià, no' són coses de riure, aquestes!
LLavors t.enia lioc una lleugera intervenció
- _. de 1e s - mares dels dos festejadors que segur havien passat per l'etapa d'aquells sanriuND.
~

- No es riu de tu, Cinto•••
- No

es riu de t.u, Joanet. •••

5

Pare de Roser:
s que a ni aquesta casa sembla que no es fa Qàrrec tothom del què ha
passat i del que pot tornar a passar. Massa discoteques, massa llibertat, veus-ho-aqu{!

are de Roser:
d' aixa-

- s6n joves, Cinto.
far que t.ens tu.
Pare de Julià:

- Jo no vaig fUmar fins que vaig tomar del servei, i quan el pare
deia una cosa a taula no reia mai ningÚ.

Mare de Julià:
- Joanet, que. tu tin~is .ganes d'aixa:rar a algú és comprensible i s"'gur que l' ai mfa1"8 s , però no, facis posar mala sang als Joves qua no
8a~n

les coses qUi

aps tu •••

Pare de Roser:
- Es que les monges ara no us ensenyen les coses de temps endarrera?

a tu, Roser, que t'ho dic. l para de riure!
- Oh, pare ••• !

- Ni pare, ni res, calla! Què us han ensenyat aquest darrer temps les
monges, fiJb?
-

¡VIa!

t'bi havie

10at,

p.dre,

Ib les coses que ens ensenyen les mon-

ges.
- Doncs ara m'hi fico!

Temt>s

endarrera segons a qui

n~

es podia ni

mirar. L' església devia tenir por de p9rore parròquia i va dir que es
podia mirar a tothom. l tot va ser dir això com els capellans deixar
d'anal" vestit.s de capellans. Una gran falla. tb capellà amb barret,
,

.

anteu i sotana, fa respect.e. U1 .capella amb calces, americana i sen
res al cap, ja em direu quin

-

1'<~ls

specte fa.

temps ha canviat, Cinto.

- El ta'

hA canviat, el te

ha canviat ••• Que no us ho han dit les

5J.
on~es

que en la seva història hi tenen moltes arromangades?

- Cinto, home ••• !
-

~s

que a l'eseola s'han de dir aquestes cosés. S'ha d'ensenyar en

tra de qui s'ha d'anar.

- Les monges, pare, no ens

ens8nY4m

- Ah, no? Don es 8'ls capellans que

d'anar contra ningú.

'J3. n

fer la guerra

b eJ. pare bé ho

deien contra qui ,s'havia d'anar!

- Oh, jo he sentit. a dir que els que anaven centra l'avi també en tenien de capellans.
- l d'on ho has tret, això?

- Jo•• oho he sentit a dir.
- A on1 .a lea discoteques? Es que també van a favor 'dels altres, a les

discoteques?

Tm

i que no s) hi

lloc que hi ha poca 11

v~)g1n

els mú-

ics ja sabem de qui han d'anar a :favor! l potser s'hagi acabat d'anar
a les discoteques!
-

Cinto, home,. sembl..

-

m~,

strsny que unes eleccions et facin po

'així.

que si aquestes oleeeftms es fan i no guanyen els que ban de gua-

nyar tomarem a les coses d'abSls i es tornaran a a.1'Tomangar monges!
l ai no ho van t'er abans potser ho fsein ara.
- Potser no ho facin •••

- serà que 1;

o~e~ s~bauran,fet

socialistes!

b els homes de la

Lliga. mai se' n va arromangar cap de monja.
Daniel],! del festejador Julià. - Té la paraula el pare. J0anet.
~

~

- .•• i a l'edat del teu noi el pf1re ja portava un

ara estudia tothom. l 68

treballant

sabia què era una vaga i" per què

qUí

9S

joma~. a

casa,. 1_

~r~,·

saben les coses. TrebaJ.J.ant:

feia •••

- Joanet, si és per a t'er, vagues, en to,!-a la seVa V!da el teu pare no
havia 1"et. les" que el teu noi ha :fet en un any!
- He dit que abans

abla per què es feien les 'Vagues. Ara les, fan per

52

a matar l'estona. l pensen t'lassa amb dones, ja t'bo diré Jo. l estem
en un temps que no s'hi hauria de pensar 'tant amb dom s.

- Pare, que no hi pensàveu
osa1tres 1 els

de~

vosaltr~s,

amb

done~"(

teu avi ho f.iem segui r tot. Jo a la teva edat

j a sabia que Pau Iglesias era aprenent d' impress~r_ ~. q':le

abans de tenir

vint anys ja s'havia afiliat a 1'AssC?c1aci6 Interna~ona1 de Tre~aUa

dors, que fou empresonat

d1~r8es

vegades, que

~'any

cinc fou

re~dor.

de l' Ajuntamen t de Madrid, que fou el printr r diputat socialista al Pal'-

nt escanY01, .9ue fundà lfEl Socialista" i la UGT• .., r tot això ho vaig
d'amagat com. moltes
altres . coses. Quan el teu avi ens Va deixar
jo tenia e1s_ te:UB ~s, i va dir que la 6nica cos~ que ~i sabia
:be~

~.

sreu

era

d'bave~se'n

d'anar sense que es :ressin unes eleccions per a aixa-

:far a n'ells.

- p.,,..ò qui

sm

veus?

ells, pare?

Ho veus? No ho porten

tot això aquesta pila de llibres

q~

costen tan ears. l a l'horn de quedar-te a casa que jo t'ho podria explicar tu te'n, s a festejar. Nosaltres som els
els meus,
- - . del teu avi,
.
. .
ls dels homes d'aquesta caes d'en98 del 2 d' octu1:re del. 69 i d'abans.
~

~.

i.

A n'aquesta casa som f'ederals, com Pi i Margall 1 Castelal'. Saps qui

era Castelar?

No.
ones

Ei 23

anys ja deixava la gent parada :rent discursos. l Sagaata,

s q,u1 era? l Cànovt:ls, 1 Azaf\a, i el President

Beià•••

- Però qui m'bo havia d'ha'\8 'l' ensenyat tot això?
- A

l'escola, que no us

en8en~n

rae.

- Doncs no ens han ensenyat res.
- Doncs enlloo de· f'estej ar

Ei

partir de demà a casa cada dia hi haurà . -

classe i :no es 'torna a :reatejar que no sàpigues la vida i miracles· dels
homes que han governat i .deEfgove:rnat el pafs
Cadisl

des de la Constit.ució de
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- tTome t, hot!1e·, pot.ser en
-

,I:S que

fa~às

un gra tlS8sat

venEn tn1es eleccions i els havem d'aaaf'arI

.. si el. noi no hi pot fer res en a questes eleccions, oue encara

no
-

vot..

'tA

iguaJ., ha de saber què són unes eleccions i a qui hem d' ai~arI

n:S

qui hem d' aixaf'ar, pare?

- l

So

- A

n'ellst

rò qui són ells?
- Tots els que volia aixaf'ar el teu

avi r

D.cmio1li de Roser. El pare Cinto acaba ai.x! una inte Nen ai6 electoral:
- l ja que les mongea no us bo han ensenyat. ~t _ai~, ar~ t.'h~ ensenyaÑ

Jo a qui s'ha d'aixafar. A part.i!' de demà a casa hi haurà classe

perquè sàpigues els maldecaps que dues Repllbliqt8S lan portat al pais·.
- Cinto, que la noia no hi t.é cap culpa amb totes aquestes coses. A m's
si no hi haguéssin hagut republi cans, vosaltres no hagÚesa1u pogut. guanyar.
- Vosaltres?
osalt.res. Es igual pel cas. Jo no hi

vai~

pas

inte~~1r per

res en

la guerra. Qui. sap on era ••• Em vaig limitar a comert1I'-m8 en la dona
d'un descendent dels que van guanyar. l la veritat sigui dita, tu ho·

vas trobar tot t'et., Cinto. l ara vols fer classe de poÚt1ca a la teva- .
noia. l recoroa que quan eJ!l vas canen9a)" a :festejar no me 'n Vas pas pEU'lar mai de

po~iti Co.

Però tu sabies de quin costat er8 Jo.
- A mi em \'Ss caure bi i no m'hi vaig parar a considerar de

tat eres.Es ara a mida que hem enat canviant ds pis que ho

lI\.ÚD

~

cos-

anat ve-

ieont.
- Si Jo hagués,
estat
d'uns, 1. tu
dels altres,
...
. -

1.Ú

permis ni a casa teva conaentimeDt.
ira, diu que s'han d'acabar aquestes coses.

casa hi hagu&s

~gu t
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-- A.

els. quartos.
..
-

La noia ha'&! sab&r amb qui ens jugu

essa, m

Ha de sat:e r què va passar amb la lluita entre esquerres i dretes, i
esquerres!

per cuJ,pa de l

- Però Cinto, la noia éa millor que sàpiga altres eoses•••
- Tu dius això perquè les mares semnre aneu a ~avor dels fills f'acin ~

el què t'acin. Ja hi tornaràs a anar a favor passades le8

f!~eccions

que

viurem tranquils. Però de moment., a casa cJ.asse de poJ.itica.1

Danici11

Joane~.W1

pare ha picat t'ort contr..\ la

~en't

de la l.J.1ga.

- Ho saps?
Jo
-

què

I~O,

vo~s

que sàpiga•••

s1 vosal'tres Iioml!s sabeu festejar, i encara f'est.egeu mal81!8nt.

ira, Joanet, dona-~i cl.asses de :festejar tamb6.
l què teniu le~ m~s. Sempre a t'aver dels filla.

si

no van a

elasae, que no hi vagin; si només tenen les noies al cap, que lea hi

'tinmu.n; si retiJ:9D a les petites, Que hi rlJtir1n ••• Tamnoc sou can les
mares d'abans les d'ara•

.a amb què surts·, tu! Dóna'ns classe
- No toquis el violó. Tu s
bé ho devi
- l

quins punt.s cal98va jo. l

sar.

saber quan en

u

abês.

tots dos., doncs.

Jo.

A mi

Va

irallar aquell pam de biSt:ot.i

ue portaves i prou.
- A casa m'has sentit cent vegadesl
-

Quar..

vaig entrar

sa

te

ja hi v

entrar àe ca sade.

tejaves no me 'n vas

arlar mai del President Macià.

- Dom s ara com que

n parJ.aré

n em fes-

cada dia. al noi, si vtJls et pots apuntar

a elas

El pare de Roser era prop:f.etari d'un gran :fundi. ci6 i

part.i~ipava

en di-

verses 8rnnreses. Com Que tlT'a t'ill d'algÚ que' :feu valer drets amb la 8i~.

tuacl0 visqui molt temps tranquil, però ara aquelles eleccions el 'tenien
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p~nsar

p-squivat,. No feia mês que
a1t.~a,

!Ü.S

que les eleccions les podien

~anYar'

que no s'hauria de perdonar mai a Madrid l'ha.. r amnistiat

partits poJ.it.ics i als sindicats, que J.a sit.uació deixaria de ser

la situació ••• l t.ot.

aim

o n'hi ha per a tmt,

ho deia als seus· cOOlpanys de penya.
Cin~.

no? Oue no ho sabeu, vosaltres, que' unes eleccions
'I J l el Rovern que les

pensava

guanyar~leS

o

srn0 no les

.r a és difa:rent, home. S'ha
blicans, sobretot republicana

f'er aouelles eleccions tamb6 es

hagués feteo •

8T>eTat a :fer-les que no hi nagues

~u

19 s per a tot servei. QUan Pi i Ha.l'gall

fou president de la Rep(lblica enc
"

Va

Val port.~

no tenia 5

d'anomenada, si n'hi hagu6scap de viu, s'acost

anys. Els

repub~ic~s

en al seglel Com vols

faci \ma Repúbl:b a sense republicans?

qu
,~-

que no es tracta de republic ans unicacent. Ara tornarà a :fer dia-

cursos

~

gent de les

- Quan la sit.uació

preson~.

s'ha decidit a fer el què ha fet, amic Cinto ••• La

gent. de pes d'abans si no ~s jubi~ada de ll~ els. treb~ls que ..~Jn

drla per a dir

~8 de

quatre paraules sense tenir un m9.tge a prop.

- Vosa1'tres direu el què voldreu, però aquestes eleccions r-o em deixen
donnir.

nn tranquil. Sembla que la situació té a pUIlt dir que si perd tots

-ls que tenen cotxe l.'hauran de t..ornar.
o ho sé, no ho sé, ens hem de bellugar i bellugar t.ots i vo1a r ai>

ràbia!
El pare de Ju.1.ià heretà la tavema de l'avi Que
L'avi era t.m admi radoT del Pr·
triua.

:f.l.1usi6 l1agnè8

Pafs la cosa de Prats de
net. digué que tiaclà no

'et la guerra.

ent Ma'Cià i en segui totes les diree-

tat que e;t Presiden t hagués

port.a~

~;¡olló.

o va poder ser, però el pare de Joa.-. -

podi

discutir. l quan el President dig"l..l6 que

8S
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ue s'havia de ser de l'Esquerra, l'avi no s'ho feu dir dos cops. I
Joanet deia oue quan l'avi es

can~à

de viure, Va

deixar-~i

pe:r herènci'8

la tavel!18 i l'Esquerra Republicana•. La taverna va anar a m's i el pare
de Julià la eonvertl en magatzem de vi. Els elieI?t s de Jo a.:e t ~ren tlI:l~

ica mal mirats al principi, però amb 91 temps- com que
.

~'home

vetllava
-

la proeedènuia de'ls vins la parròquin~, anà ~eixeD~ i si bé no hi ansv

la mateb:e 8itua~:i.ó hi. ~aven les, m~yone~. EJ. negoe~ pujà i p~H'Dle~, que
Julià anés de tant er. tant a la Ulive1'"sitat,· però Joanet seguía essent
,

\D'l

'

,

primer tenor del partit de ,son pare. l quan a. la tavema hi havia

la gent que hi tenia que

ha~r

- l ara, sena-s

un minut els hav

pen~ho

l'home

ea destapava.
d'aixaf·ar. L'Esquerra era

ajori.tària a casa nostra.
- Han passat molts anys, Joanet •
. IÀ anys

ni "oeho quartos u I !ms votarà més gent que mai. Ja ho veureu.

questa nit no vinguis, Julià.
tret

- M' 'has

Tnl

s

del dE\1'!ltmt. c.fo no sabia com dir-t'ho. Jo tampoc puc

venir.

del pare.

- Co

Tamb
.... 0 110

,
on

del. meu.
••• diu

ve

tmes eleccions i oue es poden tornar a arro-

marular monges.

.

- Tamb6 les té al cap el vare aquestes eleccions. Jo no en parlava mai

d'aauestes coses. l si aJ..cro en pa.rlava rjo no l'es<:oltava. l les escolva menys d'en.f!'

et vaiR: trob8l" a tu.

.. Es que el pare diu que t'in s que passin les eleccions em vol donar'
classe cada nit.
- Vens, els pares coincideixen amb això. A partir de demà jo també comen~o

aquestes elass&s.
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~

i no ens podem veure de n1t.s ena veurem de dies. El col.1eg1 em cau

1 de J.a

1Jp.ivarsitat..

- ~To. sel'à po~?

-

j ar un oop cada mes.

••• 1 ha gent que només pot fes

Julià, h

que jo no me'n cansar1a mai, Roser.

,1:8

,ut. em vo.ls fer dir, que jo tampoc?
- Diguee-m'ho.

la setmana

eJ. rodó

passada~

que

vai~

dir

Col.. legi que era. mi-

'anya, no et. dóna la contesta••• Demà m'has d'explicar la lliçó de ton

pare.
del teu.

- l tu

~s

.

l'
'llS

.s.

no ho saps, j a hi

Va

haw r

lli~ó,

Julià.

- A casa també. l què 1

- lio, no,

comen~a

tu.

- Doncs resulta que el

- Això també m'ho va dir
t'íllS

ara

nom~s

~itl

pa~

que

8' acosten

1 meu. A.."1em

unes eleccions.

•

hi havia un sol partit i que aquesta vegada n'hi '

hauran molta. l que el pals es torn
xacte. l que si 1fia

esouer~

dividir en dretes i, e8querres~

guanyen les eleccions v

ple-

gt1t:1bl•••

AqlD. ja no anem bê, Roser.

-

~l pa

diu que el govern' que va. guanyar la guerra va ser m.assa bon

oi 1 va deixar eaquerr.

vius 1 a:ra no content amb això h

tornar els eSQuermma que er811 fora i els que eren agafats•••

fQatei~

la 11196 de e

no

."

m'escoltes, JuLtà?

- si, sl •••però

ixat

si ~ parlava d'a1xaf'ar algú no era el

aJ.g6 que semb1a que vol aixafar ton pare.

- Aixf ton pare, J!1lià, és dels que ~l aixaf'ar al meu.
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Ell sí, ~erò,

Jo., ••

- Que Vao contra el

Jo vaig a

f~vor

Hoser, els pares
-

I~S

pare, tu?

tau.

~avor

A1xi vena a

~eu

del pare.
8Ó~

els pare..

que tu no coneixes el

01003 que no és

el~ft

Ú i

no~~tres

i

som nosaltres.

pare~ D'~n9à qU~ J:l~

se!1t.lt parlar fi'eJ.ec-

Diu 9ue ~~~stes e:Lec,cions ens han de :fer entl"ar

que ¿er a entr81'-hl s 'ha. de
paSSln"' par- damunt de tot.·
.'

. . '

"

- Aixè tam~ ho diu al pare. Ea veu que guanyi qui guanyi s' hi entrarh'.

Potser això po~ arregiar les COaao.

- Jo tino mol~ por ~!ul.ià_.,.Mai n'h~v1em parlat d'aquest,as coses- l
veig que els parea no s;' avem~. l el meu és tossut!
Va ~pel meu ••,. TOt,8 la ,yid~ 9':l9 és de~ Bar,a,,_ i no, li_ :te,que:u el Bar9a-.
~, ai., J~1à. que ~~ora~ Jo gu~ no' plOl~O, mai~ El pare és ~! ;~Espa-'

nyoJ. 1 diu q u~: ser" soci d'lm ~u1p que no sap què :fe~"
aet1p

té

e

ple i que va a comprar jugadOl-S a 1

ls quarto.,
comnetèn~ia,

~ue

no

tê ca.p mèrit. Que 01 qua en vat és ser associat d'un equip que viu amb
pocs socia qUi pateixen tot l'any, que no emplena mai el camp 1 que

enlloc do corota'sr jugadors sa n'ha de vendre_ •• Senyor, què has anat a .
tocar, sJ. BarpI D'una vegada que va perdre al seu camp amb l'equip 081

re, cada

atlY;;,

par

~'an1VerS8)4i

d'aquell par'tit a cssa es fa dinar

Festa A-f&.jor ••• Si quan va algú a la fàbrica a demanar feina en lloc
de demanar-li auin ofici té li pregunta si 68 de

p,eta és

l'Espanyol~ Si

la res-

li diu que. vagi a buscar feina a Can Miró sans•••

¡*!St'

La nova 111~ó a e

1.s

r aeabà

Wa.LacJ

• ~~ pare c.;into ài~pa~ii, 'to-

ta l'artiller!a contra 1.'Esquerra, les seves actuaci<nl, els saus ho-

les, familiars,

~

d€scendents.

- ••• 1 ni tractes amb aquesta ~;ent que més que gent és gentussa. Com a

màxinl torna'l"-14s un bon dia si el desitgec pritET ells I I
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el

~oser

esclatà a plorar amb plor de noia enamorada que veu en pe-

rill el s eu primer' feateig.
osar, Roser .•• ja n'hi ..1 ha per a estar

rò tampoc t'ho
mie~

unt

ro

d' aques~es coses,

lIemprejatl~

ad' agafar massa a la valenta. Potser he anat una
tacant els esquerrans••• Pleguem la 1119ó per avui.

- Però, Cinto, Què dimoni li

dit a la nois que m'ha vingut amb

aquests ploMt"l

'ho ha agafat de debó
dels roi

:f.

ose~

La mare do

r que on

pa:ratistes, s

llins, j

11 ni

s veu. st .t,oth
~es

sentis com ella

~9S

co

6J.eccions no se'n cantar!

8. V(?US.

j a el ereia ~apa9 a;t seu home amb ~ política pel

mig. de desbaM:-ar t'ina a fer-la J:llorar. Però 8~ell plor••• 1 l la dona
tin~é

un

pe~same~t. ~lla

creia. conèixer-la bé a la seva fill.a, i sa-

bia que no havia abusat mai de les llàgri1Ill s. Ni de pet.!ta era plo-:-

ranera. Descobrf els Tres Reis,

~ense

un gem9c, es feu dona sense tOl'-

nar-se vercella.. Mai plo:rà per haver escollit un
fet fè r

\m

\8

altre t ni li costà somiquai.gs no sa1» r

eti t i baver-n'hi

UQl

llj. ,,6 o treure

una matrfcula d'honor ••• Aquell devessall de llàgrimes
podia ser
provo.
-~

cat per quelcom m6s del què creia Cinto el qual, de tota mmera,

qu~

'''''t'lbalava en política no tenia corlims. l.es seves esvalotades discu-

tint de 1a politica i les

S8".e.S deri~ cions ~'havia

cunyats l i fessin mala cara i a renyi r amb la

ti,~

portat a que

Manuela la

dos

q~al l~

havia criticat el - bombardeig
'de Guerniaa i lloat una tancada massiva
.
.
Ib algunes desercions- a Montserrat.•••
- 'Pnser, tu no ploY'e8 pels discursos del teu pare J
-

":;8

que si

l'hagu6esis.~ntit!

- L'he sentit altres
Negrin no
- Es que •••

V&~v,des)

plora com

h~s

però pe r a sentir-li dir mal del doctor

Dlor

tu.
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-Nl. per a sentir-lo despotricar contra l'Exèrcit Popular, tampoc.

- ":s que el pare •••

,.

i crec que s'hag:L de plorar. ai xi per a

s~ntir-li

,

dir pestes contA;

jugadors de l'Espanyol. que segons ell s'han passat. T~ aque'!lt. p~o~~r
l'havies d'haver anunciat a mi abans de deixar-lo anar. Jo devegades al téu pare sé com amansir-lo, trigo però l'amanseixo.
-

rt~S

que el par

'ha dit oue 1a mil.lor cosa seria carregar-se a tota

l'Esquerra.
- Tampoc n' hi ha per a plorar can has plorat avui.
s que el pare m'ha dit que hem de girar la eara i ni donar el bon
':.,~

dia•••
l Roser torna a plorar abundosament abra9antr-se a la seVa

1llaI'8.

- Roser, filla, qui bs e1l1
- No, que ho diràs al pare I

- Creu a la mare, Roser. Jo

DO

li dic pas tot al teu pare ••• QUi és, Ro-

ser ••• 1
s diu Julià.

é

tamnoc és un nom qUe el teu pare

8

pugui esverar massa.

Ea que el pare d'ell •••
- ti1s republi càl

Sl. l de l'Esquerra, i del Bar98 •••
- Ai, Deu meu que haurem de plorar totsl
"stern a la tave:rna de Joae t.
La lli9Ó ha estat picada també •
.<

- o. i

la massa, que és la bona, és nostra. Si no tenim bon s dirigents,

en farem! A les thivarsi tats ja no hi van tmicament la gent de casa
bona. Jo, autènticament, no en vull eliminar cap, però
sl. Votant. Aixafar-los electoralment .1 que

DO

facin ni xiu! I t'er

com si no hi fossin, ells •
- p

.o •••

- Res. No passar de

di~lts

aixaf~los

bon dia, i encara mal dit.
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- Però, a qui?
- A tot.s e~s que siguin de~s altres.

- l qui són els,. al t:res, ph!'e?
Ho veieu com no sabeu res de res el jovent d'avui I 'El

altbes són

tots els del barri que no venen a comprar a caso..

s dones també hi entren

amb això?

- Què vols dir?
- Amb això del bon dia•••

- Mira, a les dones que no venen a comprar a casa val m's no d1r-~ts-~
res. Després d' tm bon dia en venen altres coses. l si~ò no, J~ià,. això no I Només :fal,!-arla que t' ~boliquessis amb una. lligaire! Dir bon

dia, passis, pel"ò res més. Fa 40 anys que la nost.ra gent. Va amb

!l~ ~ap

baiX i ~s amb el cap alt. Tu no els coneixes ••• Diume~e, com semp·re,

6ns van robar el partit. Si no :fem més de

S9'!-

gols ~ha el p~ril.l de

perdre perquè ens n ' anu1en quatre o cinc a cada part:it. Si no fem
més d'lm gol, perdem. O ens xiulen un penal o dos, o ens treuen els
jugadors a par6lls perquè

9S

miren malament a l'àrbitre. l si guan.vem

les eleccions portarem l'afer dels ponals al Parlament. Ja ho crec que
l'hi portarem! l les robades de partits, i l'expulsió de jugadcrsl
Tot això &8 un atac al f'ederaliamt I !
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- 'Rll vol dir, em penso,

le~

dones que són deis altres.

- A lea dones que són d'altres potser sl que no s'ha de passar de dir-

lis bon dica.
no són dels aUi

- No vol pas dir aquestes, el pare. Vol dir les

lés.
le~ elec~ions"

Les dels altres de

vaja. Ara ton pare té fe'tre elec-

tora! i hem de tenir paciència••• Pe:rò ••• però tu, que t'hi dius ben dia
amb les dones que vol dir ton pare?
- Oh, si només ens haguéssim dit bon dia rai.

Julià, Julià, fill meu, que hi haurà una eatàstro:re ••• Qui és?

La Rose!', la :t"illa del senyo!' Cinto, el de la metalurgica.
Aquell que ton pare diu que quan va al camp de l'Espanyol sempre hi

compra tres entrades'j
- Potser si, però quina culpa hi té la noia i quina culpa hi. ttnc. Jo?
iai en parlem d'eleccions, ni de par-t1ts robats,

m7

da Pau Igle-"

ni del ministre Solls••• Si la vei6ss:ls, mare •••• Jo ja no veig cap més
"

Doieque ella ••• !

"

el~a

em diu•••

- Ja ho sé, que d'en9à que t'ha conegut el món és d'un

tre color.

Com ho saps?

Com ho sé? Són les coses que quan jo festejava. a ton p~e, si no les
hi deia perquè llavora segons quines coses no ens les deixaven dir, J.es

pensava.

- Però com s' à:r'reg1a això, mare
primer que el "!anlf'est Comtm1sta,

Perquè ~ r F/m1 Roser és primer. que. ~ t,
1 Pacte de Sant. Sebast.ià 1 les 11e1

fonamentals.
- Tant la vols, Julià?
Tant, i més i tot.
- l 9J.1a sap •••
-

Ti'~

dos dies Que són p

r què diu ella?

tanbé li dóna 111~ons 1 li' parla gruixut..
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l i vol dir, em penso, 1e~ dones que són deis altres.

les dones que són d'al tres potser si que no s'ha de passar de dir-

lis bon diG.
o vol pas dir aquestes, el pare. Vol dir les que no són del.s aue

,

es.
- Les dels altres.

d~

les eleccions, vaja. Ara ton pare té fe'tre elec-

toral i hem de tenir paciència••.• Pe'l'"ò •••però tu, que t'hi diua ben dia
b le s done s que vol dir ton pare1
- Oh, si només ens haguéssim dit bon dia rai.
Julià, Julià, fill !fleu, que hi haurà. tma catàstro:fe ••• Qui és?
La Roser, la filla del senyor Cinto, el de la metalurgica.

Aquell que ton pare diu Que quan va al camp de l'Espanyol sempre hi
compra tres entrades'i

- Pot.ser si, però quina culpa hi té la noia i quina culpa hi _ttnc.Jo?
[ai en parlem d'elecoions, ni de partits robats,

ni del ministre Solls••• Si la
noia .que ella ••• r

e1~a

vei~ssis,

t'lf

da Pau :tgl.es~as

mare •••• Jo ja no veig eap més

em diu... '.

- Ja ho sé, que d'en9à que t'ha conegut el món és d'un altre color.

Com ho saps?
Com ho sé? Són les coses que quan jo festejava. a ton pare, si no les
hi deia perquè llavora segons quina s coses no ens les deixaven dir, ~es

pensava.
- Però com 8'à1'regla això, mare? Perquè ~ r

tim!

Roser és primer que tot,

primer que el ~'!ani:rest Coon.mlsta, GI Pacte dè Sant Sebastià 1 les llei
fonamentals.
- Tant la vols, Julià?

Tant, 1 més i tot.
- l ella sap •••
-

1<'1'\

dos dies Que són p

- r què diu ella?

tanb

11 dóna 111~ons 1 1:1: parla gruixut.
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>lla pas plom r.,

lora. l jo no
i, que em p

I

1~

lUa.J.-V.

o que haurem de plorar tots!

Joanet. 11a!'e i fill miren a

passa?

Ja t'hi

- Joanet, no et tornis

h~s
fi

te~ra.

ficat pel mig, ja ho veig!

esverar.

~l'a

k'as guanYarem les

e~eccionc:ae

._'8 :faItari.a 1
l'),,,,,T'Ò

ací tenim veina, i aquests veïns t.enen noies, i si

e~

noi no

e~s

'pot dir ni bon dia es pénsaran 'que és un orgullós i oue els diners d

la 'botiga 11 han puj at al cap. l que
1

estigui de parlar amb la gent.

j o sàpiga no hi ha cap

Se~ons

federal que

dius tu &1- senyor C&stel sr

ho arreg~ava tot enraonant.. Si aquest hoce no hagués passat àe dir bon
dia' al Parlament, ningú hagu~s parlat mai d'ell.
, potser sí que he exagerat
's pecar
se~ons

1ma.

mica••• Però amb aquestes coses v

per exc's, i més si hi han noies pel mig••• Però, v~a si a

quines els vols dir quelcom més que bon dia•••

Som al carrer. Té lloc la trobada diària de Roser i Julià.
- Com va anar ~a 11i,ó?

Ai, Julià que em penso que
-

L~

n0T!1~9

et puc dir bon dial l tu?

mare em va a conaeguil' una mena d'amnistia.

- Jo també hi tinc la mare a favo!".
Ut7~ de les COsés que el pare oc va dir, i cridA par cert, Va ser

que m'havia d'acostumar a fer l'apologia dels capitans de~ federal!
a totes

~e9

amistats!

l jo la tinc de f'èr

de~s

ga:;oneJ 8:tS dels alt.res f

Tu saps qui era Don Francesc H~ei~?

Tu saps qui ~~a Don Francesc Cambó?
l '\'tiquel HElura?í
- l 8~ ~eneral Sanjurjo1
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el

gan~ral

Miaja?

Calvo Sotelo?

l

Francesc Lairet1
etnsn?

l Garcia Lorca•••
e~8

dos esclafiren a riure. Té lloc un pe t1 t. abra9 dium i

'uns llibres. Dues

passan~

ira, ja s'abracen pels

caigud

·"conteixement., diuen:

al V9ure eJ. tand

Cal'!'En",!,~

~a

ara. l en ple dia. Ja veurem què

n"i farà pels carrers d'ac! a poc 'temps 1
~s

dos festejadors, com sempre que es

l"'es. l durent uns dies

c.omen~aren

f'esté~ia

a c()uaciènc1a, no sent1-

l'ofici amb J.es

del dia ab8Il s,_ i l'acaool'en a la seVa manera amb

lli~ns

pater-

abra~ f'~al.,

111-

a terra i comentaris dels transeunts. Aquests tirgueren ooas16
'ass1stir

un curiós d1àJ.eR antr e dos elemert

8

de la primera volada

i ala seus més curiosos acabaments •••

l no hi haurà ca

,~s julifÜ ca~en".

- rfosaltres no va1etnJou de eap mena.
- Ea

~a

cosa que us

T'aixeu.

- Vota seran trmlfo s.

les um

.

- No us voatarà ningú que tingui 3any ..
-

,l:rt

40 anys bo heu espatJ.lat tot.

- Preferim un pais espat.llat, que govemat per eaJ.ees de vellut"•••

Bsvegades, per a. far

l'abra~r
final
.

millor el diàlog s'allargava 1 sor~

~

tien per un costat Ca.rles V, l' abra~ de Vergara, el. General Pavia i
1 s gloriosos

a~9OOlents

1., ~f) l' ~ tre, el Corpus de S~, la Generali-

tat, els sindicats 1 el Front Popular- .•• l quan

m~~

fort.ss eren les

enasses i quan més a punt estaven e1.s escoltadors de prendre part! t

per un o per
"Ja estern

~n

l~a1tra,

ven1B l'abra, :final comentat pel públic amb un

guarnitsI".
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-

,

~eren

1 dia abmls, tant a casa de Roser com·

les eleccions. Fio
ulià tTonà i llampà e

sa. d

si el món s'hagués d'enfonsar. A9,l--

ni t no hi hagué lli9Ó. Els pare s llur

la passaren

ucce1 una cosa icpenaada.

sine i l' &ltre cridant a la taverra. l

de l'escàndol

lls dos eoloscs

~. desp~t.ri,~t

vocal "

agafant por cada
a casa.

.és i el dia d'anar a votar es ouada!',

Votal~en

joritaris' d'abans de la guerra

t. ma dos grana partits

:Ve~:

de pen
passal~n

ren9 desapercebuts. QUan la televisió Va donar ja ~a result·ats fia-

et va jurar davê.1':t, testimonis

ble,s, J

(Illa

no 1

irarla mai oé o •

Cinto la feu tornar a la botiga on l'havia comp
no es podia ve
orti~

del seu

JJanamen v ••

1<"3

B

aonuint

• IU l'un ni l'altra podien

'ho pod,ien, no s'ho sabien, no a'ha vo-

lien creure. "On és la gent de l'Esquerra?", pensava l'un, i "On h

anat

t

1

nsaVa l' altre ..

sn
iilons de fo

toth

i

tenir

ters havien cangirat els cArva1ls del

Ibdóa coincidi
8

l'estiu tants
• l ja no

tenia imoortància per aquells dos homes durant un temps.

Domicili de! pare d
- f''tnto, el

,r é

taula.

fot dinar com nv.

- Tant
~ue

oser.

ose!' ha d'an

l

Ei 01&990.

:t'ot qua hi v

- Tant

o.

e

pregunta si Dot dir

ot que els digui bon dia com bana nit!

- Tant
la m

que bon dia als xicots.

de
d

llT~spanyol

diu, baixet, a la noia:
s di

ass a]'-

va perdre al

di:f"icils.
u

el mateix disgust del dia qua

mb el Bar9a •••

L'escena és semblant. al doroicili de Julià.
1:

aoanat, el dinar

'9

a taula.
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- "Per a mi és com si t'os a les escomb¡o ariea.
el noi ha d'anar a classe.

- Que se'n vagi a ballar si vol_
- Que pregtmta si aquesta 11lit hi haurà l1i9ó •••
-

Que n'hi dongui el senyor Suarez.

- Que diu si pot passar de dir bon dia a les

noi~~,.

Que les hi digui a les tres de la ma't1nooa!
Tamba

intervingué la mar.:.e de Jul!s, a pleret._.

_ Tampoc t'ho h~s d~agaf8r al peu de la lletra. Ara ton pare no és ell.
s treba com un dia que Va perdre al seu canp amb el Madrid. Se l'ba
de sabe r portar.

l fou quan Julià digué a Hcse!":
- Ells han perdut., però noealtl"aG hem guanyat.
l BoueU dia

s'abra~aren

een

e

,

.ea co:

ari. Qui el fi

t'oren

les mateixes mestresses de casa que presenciaren el d'abans las elecciODS:

- l perxò han servit les elecci.<ms?! q'u les ha de guanyar perquè les
acin pels carrers?! I,

parelles no s'

Una situació, durant tOluporaoos, va f"Ejr bona a mol~. gent~ N'hi hagué
ue :feren els quartos d~P!'essa, que ea :feren rics per fOl"9a. com .aquell

qu8 diu. El teni! diners d'lma monera sobtada origina cotnp.ortamenta .. ,

que

e~s posseióo~s

de diners de tota la Vida no comprenen massa i menya

els canprenen els que no D'hen tingut mai. Podam veure, si volem, el

cas de

Dem~tri

i

Ad9~a •••

- lKiJ"'a, Adela, ara tsnim de tot. TAr:iíñ è.itP 'rs, pisoa,

apartam9nt~!.

immobiliàries, masos, bo a les altures ••• però a mi em fa! tE:. auelcow.
uà vols més, Demet)~i? PotSq,-. bolqu-;mI Jo ja no \011 res més del què

tinc ••• abrics, xòfer amb gorra per e

cotxe, joies ••• ja no sé les
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us tinc, n'he perdut el compte 1 fins

,

.

penso que en 'tim de rape ti-

•

són coses d'aquestes que vull.
f)t,~ vol~,

t :facin mini et

:re

n

-1'10.

'ha è
,

\.

inistra,

b

i dir1a qu

ic

:- ací per

,.'

rò hi ha gent. que sempre es fi-

'han fet miniat
tani

els

~uartc>s~ _~ro,

. . " 'ra, som potentats,

~.8rò

s potentatc mals vigtos por 1" alta societat. Ens diuen Que
lmOS nous :rics, tms
l111 es

callar

",;1.rguts, tm

nou~
2.

n'aquesta

~nt

ls nassos un
l"

a

olls re
de titol

sc~tats.
r,c'f"'c"~mi,t:S

• An ant endarr

1~

e

c('\sp.~

pe!"

estar-n

I.jo el qu

fregarrt-li

algun r.' hi deu

:f'mllloso s ••• Jo

1'aVi. se q.ua venim de Valls, però a Valls llevat

••• i encara no. crac que l'aVi hagués fet mai ca¡::> cast.ell.
tava capa l'avi, 1 més aviat allò que

nosaltra~

yolit i, ni com a crossa pC)r a aguantar pes, ni com a anx
ne t.a , pe!"que l'avi patia de vàrtig i no podia ni pujar rlarnunt d'un

dira oon ne qoe li rodés

Et 1

oop, er/) e que hagués f'igu:roat ro ai a. c!iP

castell. La familia de l'avi era

!m

page~a,

però ell que sempre haVia t.ro-

osoesat mai, es feu tenedcr

9

de llibres, ot'ic1

lt

de

p<)C

esf'or9

t'isic. l ja no he po~!, pass~

re, la mare es deia Reres,
dit Vontur101 •••però GS deia

taot

Ib un

usn

aquestes .1
di t eme
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Han passat

nealogista

dies.

~

Figu~

. l jo tinc

ls dinertJ, Adela, i ja m'be l'.osat en con,

Qual m'ha dit

ue son e oses que

pag:uen

s llun" a~ha d'anar més s'he de nagar. Jo li he

mirés pr:lm 1
'1nS

~l

a

OUI

s

illor•••
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om t4ns la genealogia, Demet!'!?
- Bé. El stenealògeg m'ha dit que està a punt d'enllestir-la. Diu
.. odrem quedar molt

q~e

bé, que tenim uns llinatges que quan se sàapigu

sn feredat! l això ens convé.

si,

cal que la gent que compta en el

als vingui d'una nissaga selecta. Això ens és imprescindible per a
.trar en Societat prit5 r i després al

]~ercat

Canú. L'home m'ha dit

que les investigaeions portades a cap costen una fortuna, però que quedarem com ma senyors.

Jo. Ja ho he mig dit a algÚ de cort' ian9a.

- Jo potser m'hagués esperat.
-

.1T0,

no.Quan aquest algÚ m'ha dit que les inversions fetes amb hotels

de cara al turisme, amb les t'etes en immobi1iàrie s i en ap~rinar

se-

ons quins papers, hatn'ien de merèixer almenys un marquesat, jo li he
contestat

Que

tot vindr!a.

- Bé, i si ens donen, amb els titols que et porti el genealogista,

en~r

da a la noblellJ, què haurem de fer nosaltres?
ra, tu t'haurà~ae mudar una mies més, posar una capitana de minyones, tenir modista a tot estar a casa, posar més telèfons, més cortines •••
- "Sncara més?

- Val més Que en sobrin. Ah, i professor de castellà. Això és es.s!lncial,
anb aquest castellà que parlem ens veuen venir pertot on anem. Per la
meva part jo des d'ara dobla!'é les propines a la ba!'beria i ja he donat ordre al majordom que a tothom que vingui a casa al sortir, .se. li
dongu1 una caixa de puros. S'ha de veure qui som! l el dia que. e~ .d0nguin el tltol~ ja m'està ballant pel cap de comprar, per quan vagim
en tren, ma vagó peJ- a us particular.
- l si el peroem el tren, Demetri?
- AixÓ és derrotisme. l amb derrotisme no entrarem mai al Mercat. Com6.
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sn passat més dies.
- Adela! Adela! La genoal.og1a-I I Mira,

mi~,

Demetri Alcalà Reres. lJe

part de pare trobem un Alcalà que era jueu •••
,ament.
- Espera't. El que ha fet aquest treball no hi hauria posat, pagant el
uè n'hem pagat, res que ens fes quedar malament. Aquest l?8ssat meu era

era

tUl

jueu que es va passar i al qual el

C8~dena1 Ci~neros

li teu re-

isar coses de la Biblia. El Cs:rodenal Cisne'I"os, j a veus! Després mirarem al. diccionari qui era aquest Cardênal.
A l'enciclopèdia, Demetri.
a igual, .un Cardenal com ell

ha de figurar fins el. els diccionaris.

Jo sé que no és un cardenal dels d'ara. Ha de fer molts anys de tot

això. Espera't., espera't.... Hi ha un

~t.re Aloalà que D.O vad~ixar. ~ls

francesos en pau una de les vegades que es ficaren al ,pais.,
;

p~r.ò. no

ms francesos normals com els que v sn a les Fires de Figueres, no, uns
francesos armats i pel mateix

Napol~ó, que

feu parlar molt

~Pell ••• Hi

ha més Alcalans. Ac! un que se'n va anar a pacificar els indis d'Amè-

rica que abans n'hi havia més 9-ue de negres, i que no es deixaven pacificar si no era a cops de bastÓ, que és la única manera de pac1:t'icar
la .'!:9nt. Aquest altre era com l'aVi, home de lletres.•. Imagina't'Adela,
lm

passat meu va

~e:r

el primer diccionari espanyol-aràbic. de.!. món!

-tuè ·

et sembl.a? no val 1ma fortuna tot això? Ací, un que va arribar a minis-

trer.••• Ja no seria el primer jo ••• Ara ,es parla d'un mar!. que
a la batalla de Traf'algar,

J. ac!

d~u

treball~'

que· encàra que peroeren els nost19

el~ t.ingué malt mèrit. ja que qui manava l'esquadra era un com~~ant

:francès i manà malament. El que ve ja ara marquès. !1arquès 1. carlí.•.

r ara tinc al davant un altre Alcalà. Carai, aquest va ser president
de la Repúbli,ca•••

- r"alamer.t" Demetri!
- No ho sé •• '.Segonseom vagin les coses jo puc dir Que llOC descendent
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'aauest 1 no dels altres. Devegades s'ha de

ju~ar

amb dos joc,:, df:J cal'-

s, saps" P~tser és una de ~~~ olaus pe~ a entrar al. Mercat Comú,
sta•••li1ra, a Hadrid. hi

un carre! que. porta el nom de l'avi. l

~

lmt de pobles. Algun d'aquests podria ser el del marquesat, un
dos, 'tot depen,. suposo; dels quartos.

·

Però amb ~ots, aquests spu parent s1
- Veuràs, porten el meu cognom paternal. Això per part de pare, ara

ant.a't,

A~e~a, ..aguanta't, ar~

ve el llinatge

d~

part de mare. De

la part del pare el genealogista no ha. anat més enllà de l'any 1500.,

, de la part ~ mare 8ql:Jes"t home ha anat a. daJ.t de totl Mira, mira,
ixò és un tresor, un veritable tresor! QUe .surt.i qui sigui i .se'ns poí al co~tat••• !El. ~om d'H~res jo no el trobava més enllà de Figueres" i aquest home que m'ha enViat això l'h~ anat a cercar qui sap
tD.

s'hauria d'haver anat molt a estudi, i jo no hi vaig anar gaire,

per a comprendre-ho bé tot això que posa aci. A més de.J.s diners que
'lla demanat penso donar-li una propina, què una propina, Ulla propi-

assa!
- Vols dir Demetri qt. el vol

r tenir

~nt i~.lustre

a la t'anilia no

t'ha entusiasmat massa?
ira, Adelll., mira això! Heres ve, segons. ~l geue,a;tog1sta, de Hera,
i saps qui era HeJ-a1 Era una de les set dones del senyor Zeus.

- Ah.

Que no sapa qUi era aquest

- r

-w,

se~yor1

bo saps?

- Ara, st. Aquest .savi a mé, de la ll.ist.a dels entre-paren1-a, ens diu
i «tren. AQuest senyor Zeus és tot

lm

deu ~'aq~e~8 d'ablns. Què et

sembJ.a1 Qui podrà presumir
d'una
pa.ren'tela
aques~a?
...
. . .
. com
.
.
- Escolt.a,.. esc01Adela. El. s~u pare era Cronos, deu ser aque1-l dels rellotges, l són
vi- es deis Urà, com el planeta. El senyor Urà posava molts fills a;l.

ón i, quines coses passaven en aquell temps.!., son t'ill el deixà molt
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al deixat dels baixos. Ba veu que volia ser ~'amo e~ senyor deJ.a rellotges. l encara

fQU

més, encara feu m's •.• ac:1 s'expllca. Com. que ~~.'

quest. món sempre hi ha gent que no viu 'tranquil.la si no .porta

maJ.~:-.

caps a les f'amilie.s, algÚ d'aquests va dir al senyor C'r'onoe que un da-la

seus fills el destronaria, i ell que si,

ell

aquell temps es veu q~e es

podia fer tot, que es menjava els fills que tffDia .cQm aCluell que res.
- Però vols dir, Deme 'tri,

qu~

si

S8. sap

que h$m tingut p ~nt.s

00'

aquests la gent no ens girarà la cara?

- Er:mera't, e

ra' t. La dona del senyor Crenos va pensar que

què ha costat

mpre 'tenir

de tenir perq ..
doles, 1

uT',

l seu

eriatur~s

era mol.t trist que ella.

.h el
n'hag~s

/

ta

r:it se'ls menges, iembo11cà una.pedra amb ban-

no l i windrà d'una" va dir

8

son

it.

d' 8q.uesta. ~a:-

nera salvà al nostre passat, el senyor Zeus el qual arribà a govemar
l'Olimp que era, es veu, una mena de deus units. l fou llavors que e
,era, un

e le8 seves mullers. Ul senyor

t~

principa¡ podia

tenir les que volia de mullers.

Això ja no m'agrSLla tant •••
- A segons qui no se li poden pas discutir aquestes coses. Ell, el nostre parent, oficialment en tenia

s~t.

Ara, diu el genealogista, de les

al tres )'sens nombreU Ui, es· v,eu que era un, element que ho t'eia tremolar

tot 1 dones incloses. Es bat' contra els Titans eJ.s

qu~a

havi·en fet. pre-

soner a son pare. Tenia a favor seu els C1cJ.ops, uns gegants molt for~ts

i molt tra9ut.s. E:ren :ferrers i feien llamps a la ·t'ornal i

blaven a l'enclusa a eops de

~all ••• I

que allà on posaven l'ull po

el~

re,:",

diu que només' tenien un ull, però

n el llamp o la primera eïna,que tenien

a mà ••• El senyor zeus va manar molts anys i. feia tanta por· a. ¡a gent
que d'enqà

de llaVors quan un crida la ~nt sol dir que si sempre••••

Uo, no està. Encara diu més el noa-tre descobridor de parents. Sense

desmerèixer d'Rera, l'Heres de la mare es pot assimilar, diu, perfecta!Mnt amb Eros el qual, no et d

is, Adela-, era el deu de l'EIIlor!
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Són parents o n~ són parents, això?! No s'ha aclari·t bé qui eren ela
us

pa~es,

perb

~o. ~~',

s!eJyturat creure que son pare era el nostre· pa-

rent gros 9U9 ~l tin~'

una sen:-ora

0,

~issima,

el_ feu t.~nir a l,a senyora Afrodita q~. e:r~

la qual quan la portaren al' Olimp per guap.s:

feu ensalivar a tot.s els deus retm11B. Totbom s'bi volia casar., i encar~

.

que hi hagi qui digui que ella no es va

'V01~r

casar amb. el

'7.aus i que aquest. per despit la mullerà amb. Vu1cà,: ~l· deu

se~yor

al. fo-

tottènie de la casa, s'ha de pensar que aquell nostre passat que ho podia tot. degué poder

ib la senyora Afrodita

també es diu a01 1 qu

la senyora

~odlta

p~r

apa que fo o •

era filla de, la ms.lo',

iro,

uè et

mbla?
etri~

jo••• A mi ja m'e.s'tava bé la parentela que tenieu fins ara.

La tia Al1gellna que té

Narcis, que malgrat· que
- •

'mp~e

Va

•

botifS~. de

Wetea i t'ileS ~ carrer, Nou, l'avi

ser agafat perquè cobraVa i. no pagava, ell
- '

•

"I

~-

havia dit que cobrava poc, i la familia del Barri de f.ffarina•••

uina

- sl,

Ulla

~smilia

del Barri de Marina?

la de la part de la mare, aquells que es negaren tots •••

Ah, s1, però no ens donaran cap tit.ol per haver .tingut uns parents
negats, encara que s:'baguéss1n neRat t.ota.
- IIi ha els de Sant Boi.,..

- Aquests no em poden veure

perqu~

J?

he fet ~iners i 8~ls no. De~rés

ni tots plegats, i t'h:1 poso els negats del Barri

~

J!Iarina, es po-

den posar al costat d'un sol d'aquests AJ.calàe de la genealogia i molt

trenys al

l'OS.tat
..

.

dels
. . alt.res! Hi ha. paralle.s sensaoionals
.
...'
_.a n'aquest
.
~

,-

treball..l .
quines
parelles!
La
Llum
la Mar j,.la 1:e."
...
""
.
- i. ¡es
- . 1:enebres,
.' ..
.

.

~

rra ••• to va .apare11at,
es veu•. Acl. 11.0 tens,'" mira: .La Terra i, ,Urà, Nep.
-

.

t'Ú i Uart, Satum i Venus, Jup i ter i Mercuri •.••

-

En~a

- !Te.

m's parents?

això diu que són planetes que els

a tota. Tamps al tampa.

american~

els aniran a veure
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- Po'tser hagués anat millor que t'hagÚea cercat ascEtIldents entrti els
"er1cans aquest
genealogista,. no?
......
_

li~'S amerieans. 's6n gent. de quatre dies al costat d' aq~ests que hi ba

a n'aquest lllbr•• Ela hi :ral~ri grecs als am~ri~an.s" grecs del temps
que portaven túni'ques•. Es .un poble nou. Què no pagarien per a tenir
passats com ela :no~tre8! J.8 ho han pr?v~t. Com <:l~e són~ gent de· molt
un <:laIs q~ en t,eni~. molts va. comp,rar ml c~~ll en.~·~ oli'

quart,jlsl

fantasma i 'tot, però es veu que el fantasma., amb
va trobar malament i a

Amèr1~&

hi

compt~,r ~b

ricans poguésa,i.n

v~

el.ca~vi

d'air.s es

t'er molt mal paper_. Ui., 8.1 el

descendents de la- ~ocl. et.at de deua d

l'Oli11Jf tot el món seria anerioà q~ ara només n'és miK•••

- Jo, Demetri,

ja_e~t.ava

b6 oom fin$ ara, vaja, en questió de fanili

Tu ets po~ ambiciosa, Adela. Si la· teva tia Angelina hagu6s tingut
~.

•

més ambició,
uen

lGS

enll~c

•

'

8l'

•

p

•

d'una botiga de Vi&tes i f:Us, que sempre s'hi ve-

Dlateixes 'vetes i els mateixos fils, &ra seria propietària·
9sc~e.8

d$uns grans magatzems, d"aquells que es pugen i baixen
j

.

sense pu~a

ni baixar escalons, tindria dotzenes d'empleat·s i enlloc de ser

tia Angelina seria Donya Angelina" i si els del Barri de Marina s'haguéssin comprat, quan podien, una barca més gran per anar a, barquejar
no a'haguéssin . negat ••• l no recrimino als teus unicament. Si 1.' avi s'ha'

gu6s sabut aprof'it.ar quan hi havia, una si tuacié liberal o de la ~u.e

fes, eulloc d' anar-hi contra, qui sap on hagués arrita 't. Mi.ra'l? . a . ~,- Adela, mira'm a mi! Eren apocats, ells, tenien prejudicis. :.r,jo no
tingut. l s·i no n'he tingut per 11 fer diners amb- la
una ~an situació. aques:ta, tampoc en tindré per a

ció

~'un

ta, i si

marquesat mostrant els parenta
Ve

mate·m~r:

.situaci~, ,q~,

~'he

és·

presen~I- ~ . p~,!-~~' \

si· la situaciós'aguan..
.
.

una altra .si tuació d:ctncs es presenten- el4J pt:¡>ers dels a,,• •

-

-

•

ndents paterna amb un Alcalà President de la

-

~

Repúbl~ea.

•

_

;..'~

-

M

Per alguna .•

cosa hi ha sempre gen t de la situació al paia. AixÒ és el què el salva.
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ob a , el p~!~ no- .

Tant com hi hagi gent que sàpiga te dar 1 guardar l

cap mena. La por

ha de tenir por

~'hauria d~

tenir si

~i

hagués

. aisans com els del Bar]"! de Marina que ni nedaren ni guardaren l

ha
.
roba. El nost1"'8 genealogista .ens dit- les anades i vingudes de passats
m~~t,8

nostres oue anaren 1 vingueren 'fa

&nYa, ':D1!J' 1 molta segles .el

a1tJ'9S, però jo sé les anades- 1 vinro,1des de ciutadans d' ~~st.s darrers

u ••• 1 èinc anys, m' 9n tens, Adela1

t.l'enta, vint,
~

ls oua som d'lma

ituació 1 podem ser de la (jue es presenti no. podem quedar mai penJ~ts.
Per

:fi~

que. s'ha de ser marquès en segons quina situaci61 Es

6la documert.-s del

tar;t si s'ha

"1'0"

zeus, que serien e ls que ro' agradaria
altra s1 tuaci6,

Oq

clara: documeri.

del senyor A1cal'

8

espan'ta~issa.

do~ s ].

,

cosa es

amora.

- Jo, Demetri, com 9.U8 mês av:f:.at reti!"

a6c

prese~ten

a la .famili
- a

la tia Angelin s,

P0:t veni!' ure s1tu~u~ió que· no :faci cas dels pape!S

d'aquell teu parent dels llamps i t:t"m~ ni dels del President de la:

Ren(lblica, 1 malgret ela vestit,s que L1'obllilguea a estrenar i a les reu~

niona que m'obligues a assistir,
So

l'aigua
9

éS

eose" l,

No s'ha 0001'1

18 cuina i

ten
¡t

cu1nan~

81'1

n

l'fulla J.10c que em trobo com e1 peix

jo. Jo, pob:re de. mi, no sé s1 aquesal Mercat

qtJe el senyor Demetri h

a

,

• • ••

resentat cap del li papers

recomanats pel genealogia

Ai
temps

mlm hi ha sogres. N'hi h8 h~d9s sempre,.i no són cap invent de18~

mod~ms. com

els grata?e1s,

l~s

armilles o els

br~rs.

La sogra és

uns instlt~7ió tan antigua .com l~ humanita~,. i no hi. ha n1n~ _que.
n 'hagi escapat. N0l!19S el Ps!'e A~am ~o en tingué. Perxò el degueren po-

sar al. Paradis. Quan s'emps!'entà amb Mare Eva, amb el temps foren

e~

primers sog" es oficials. Potse!' sense saber-ho, però n'ertin. Una tem-
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oroda, hi ha testimonis ea-crits que els homes mana'\en. D' ~ò qUiJ no
, s sl quan aquells hemes deien: "I

n' hi ha de- testimonis de cap men

&.q111 calla totbom u , si les sogres eaJ.J.aven. Tot són suposicions el què
•

I

digui en aquest sgntit. La

teix. Els que parlaven llat! s

_

••

"

é-s ben- ant12Ua tanm

nominació

les enllà en deien socéra, sòcra o

les conegué amb- aquest

òoru. l d J. en9à que el

.

mot~-

o

der~yats

ht.:l1

sohr evi 9CUt malgrat guerres, di1uv~ s, revoJ.~eions, terratrèmoLs, ~.au-_
fragis, descarrilaments, modes i canv1s de govern. Decididament. sm imo!"'tal.s.
En general, la mar

e la n01a que es casava_ que sem.p-re havIa estat se-

va, no paSS'8Va que anés a mans estranyes. Vo.lia ~e'gu.ir portant ~a noia

de la mà prescindint de la pr4sència del

cions, però els savis diuen que les e.capcioDs

la regla.
Si
-

'nf'lrm

deixava :pot-tar per la mà de la mare i éJ. ma.~ t hi vania bé

la. noi
n~ semp~e

r:tt

,re hi han excep-

rit.8'

~8

sorgien proble

creia Que l

havia acabat la
s:)~a ban hagut

:ullAl" era seva de debó i

:f~in 3

la mtaM.tal. Hi han
Ó8

• Els problemes es presentav

que la

uan el

:re de

quan la noia passava de la propietat

t

its que davant l.es in

~a

noia

Jl1fi't..emal

a

'venciODS de ls

~legar 'Ve~es 1 dei.xar que el m'atrimon1 vagi fent

amb :ta mulle)'" 1 la mare d'ella. No to'ts els marits tenen les agalla
jo!".. L'actitut general -és de resi~ci~,

de plantejar lm: "O vostè

acrifiQi .•• Aoue J.la famosa creu de

atrimoni no és altra cosa, di-

uen els entAsos, que el pas d'lma senyora, de mare a sogra.
L'ofici té moltes var~ants, com els estils literaria o els aires musicals. Hi ha

so~ra

per a der:>ostr

Que s'hi converteix molt ab

de 1e

onestacions

d'on bufarà el vento. D'altres tenen pa.ciWnc:f.a i co-

mencen a actuar poc despré-s d'un

".s!,_ parell que

es dei_a ab~s q.u.aI1.1a

nt es casava. ':n'hi ha que-, segures de la seva in:fluència¡deixeD al
-

-

triT'1oni que eà f'aci gran uns dies
m8~1t

a 1

i, a petit pic van modelant al

eva mane~a a través de la :t"illa. Si el marit és de mal mo-
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lsr, e

distinta de

odelable" és

q~e

00-

mai.

crits no les han aapa:At

rent. de tot ja que a les sogres e

Tamb6 hi ha marits v'Ü.ents

els veins' es posen

qU&9}

resisteixen els crita de la sogra i els

plo:ra de la dona i d9fensen e~ Gremi per admiració de propis i

rò són pocs i el S'IU heroisme per v9rgonya d

tranys,

'ovemanta no s'b

vist mai reconegut nl amb cap manUlliont ni amb un senzill nom de O8-"'Ter.
Injust1c~.ea

••. Hi ha

sogra~ que act~en

!1 t.eopol"ades, 9ue ja

~o

ês

es-

<Del

tar ensogr-at 24 hores. Però són temporades 900 si els marits són gent
de :1agoci tenen rel.mions dia pe.,.. altre,. On ea feia nota". méa l'imperi
de

~a

sog:"'a

tirant a fluix.

sogra rica i d

usn es tracta.va

BT
~

ari t unb

fortUtla en

'sr que un uari t sen

CQol"Q.4A

tn atrimoni

ogra rica hi aportés gènit i figura. Sj. lea fortunes aren nj.

..

la. sogra t'eia el segon un l:.emps,

ero un m

de

,

l

t o l'altre feia sortir

d:rets 1 fu~s com 19s entitats autonòmQues. El marit. podi~ h&\e r ,SJ?o~
\

t efectiu al casori, pero, ella,
Un matrit"loni de èr

8

sogra, hi havia aportat la noial

era el que la sogra era dona de lletres,

q~'

tarnb& n'hi han hagudes, i el marit home de llima i m:;;.rtell. El. mari ~
i no

~eia

servir aquelles e:f.t5 8 fora del t.aller, era un

•

aV~ssa.llat•

l ei eltmrit 1.1teraturejnva i la sogra era una sogra Qe8 no arribava
a les quatre regles, Que ta"Lb

de Plató o un.'3 dita de Dese

n' hi

J:lan,

la aogra desb::¡rsta.va una

tes oposant-hi

de vedella o da les dones de fer feina a har

~·ru

el preu de la culata
•• •

l ~es sOg}:"es decidiran mir-se. Prit"lilr foren le~ c1utat.s, aespres se-

guiren els pobles. Podien fsr., Ksi haguéssin volgut, unaa msnifestaciona

ives cOC) c sp altI'a s' hi hagués pogut cooparar. Hi
moltes mós so
que classe
c~..rrer.

s que socialistes·, quefuncionar1s de l' Adm1nistraci6, ~

assives, però no es vol

ga decidf anar per .feina sens

.'. de

mom~t,

P'?rtar la

xhibioionism~s,

l~uit~' al

a la callada.

A lea ciutats es :f'er9D CCt:l1tès de ba:rri els (mals e,s faren més tard a

viles i pobles. Els

~ons

de l'Associació faran pagats pela

gand~es

so-
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amensses diverses. Ar:1b

\Dl

bon fons de maniobra es· . crea un
. .local. se-

eret el qual rêsultà. insuficient
en quatre dies.. Noves
. .
.
'"

teren

ls genòres 'De

ll~gar,

~

.aportacio~s
.
.
.

a la Serra,tot un Balneari on tenien

lloe les retmions de lea delegade:a de tot el pa1s. 118i·. .s'havien Vist
.

Allò els encoratjà i sol.lieitarén l'entrad

tantes so0'es juntes!

s l'Aasoeiació

de

~

ron.',,;,eres. En poe temps

sones de t'or

Bal-

near! hi havia !'9presentB1'lt.s de totes los sogres del Continent. Molt
ar1.ts, qne no estaven en el secret, quan la senyora mare
q,.l8

se n'anava

-

no hi planyi l'estada, sent? - ,con:testaven amb cara de

l

Ci

prendre les aiguas

U!UJ

dies;

1aaions gendre-sogra eren tibants, el prio r

dar

li.-iíica dei a

pasqu~~.

ia al' aeomia-

_

Ac! hi ha molta hmnit,at i la primera Cosa és la salut. Potser la millor
podria :fer serIa passar-hi tot l' an)~ al Balneari.

rò també hi. havia sog!'9a amb aonesta a punt:

hi geré

o

t de ca

'ha

si no

81 s'ha de

cU.es, pp.rò la r.ana j

UllS

tot,

di~

<')

té in struccions.

rà com

•••

qnl! \.ma va dir:

•

ornaré amb més empenta que mai. Prapàra't!
leo .Q'ent es troba ar:ib f'orastel"s, o calla o vol dir coses i saber-ne

d'altres, i aquella

tra.r- se mut·..

ant. que

'r~s

i~ternacionals volgual~n

rita i gendres no ténian

ela.cions

quant a 19

s

unió da so

-nora o

3

aogra-~l'1dr~,

no portal"en paA cap novetat•. -rl~ren

clonals. Les
.4

afAeci~n

(~ivers

1di

s a 1
•

crets per

1

~

demosbo

ell

•

¡es sogres est:ran-

taix Pa.'r"ti t

e3tadistiquea aprenguer

l'Associació p:rosperà.,· l

qU~ la~ n~

a dir cal9aprengu Gran a-

cords. l sortiren. secrets que els homes es feien creus que se s&béssin
a :fora i vice-varsa... Per a obtenir quelcot1 sempre.i s"ha de üemunar més

eomotan t

!b <1uè hi haurà rnbaixea. ! elles no ea pel~deren per a dema-

nar. Demanaren q

als :->rerlis de la

}fatali~t.

anésain

elles. ja qu'
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home, per home que :fos, tot sol és incapa9

de posar en marxa

c~.

at81itat i, sense elles1!?: hi ha. matrimoni almenys entre home i .. dona;
~'tm aparel1~or

manaren una pensió de, c?m a mínim, la

ix sense elles no existirien aparelladors. mtmicipals;

munic.jpal

entrada gratis

als qspectscles i transpo'rts públics; abolir la denominació lIs0S'!a~': i
substituir-la per la de dama ••• Cap volia ser menys que. ~'altra en aquelles relUlions, i 19s sogres de gendres amb càrrecs públics o les
mullers de grans i petits banquers ho digueren tot, el que sabien o
el que no sabien. Sense retop de cap mena, eren
mallerengues sense t'1'onteres. Les sogres

retmion~

estran~ res

d'autèntiques

parlen de plan s

quinqua.nals, de la futura moneda europea, dels preus del petroli, i
s'interessen

pels problemes de gendres i marits del pais. Elles te-

nen poder, diuen, damtmt ministre s, caps de
sindicats, i prometen l'ajuda que calgui.

~ovem

ser~a

i presidents de

la primera vegada que

es posessin tma cosa al cap i fallés. Les sogres del pals demanen. un
termil'1i ra-onable .-~ per a demostra,. la seva influència
damtmt .determi.
nats acotlteixemert. 8. No pot/ser q1.2 les sogres de t'ora tinguin més inte!'Vencions en les coses públiques,

qUt3

ellesl l actuaren a fons. Apa-

rentment foren els homes dels llocs de govem que s'emportaren el mèrit, però la gent que es ventava de saber co~es no s'estava de dl.r. que
darrera la concessió d'aut0pistes, de l'autorització d'Associacions'
po11tiques i de la tornada de comlmistes, hi havia un conjura de sogres com hi era en la celebració de les primeres elecciom on la gent
preparava els vots dinim d'amaris ••• Tots aquests bon resultats foren molt celebrats en la darrera convenció que tingué lloc al Balneari
de Sogres Internacionals.
- Veiem - deia una sogra de gran preponderància als Bancs Centrals
que les sogres espanyoles no desdieu de les sogres estrangeres. Ja no
hi ha class9s dintre nostra. Si continuem unides dels homes i del món
J

en farem el què voldreml
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.,,

ma sogra del pais:

hem d'entrar al Mercat Canó! Els homes no se'n surten i ens n'hem
sortir nosaltres aconèellant-los o

amena~ant-losl

- Veureu, per què no us hi han volgut t'ins ara, segons vosaltres?
- Deien que erem
-

fe1xistes~

molt dir això. l ho ereu?

Es

és ho eren els italians,que el van inventar. l els alemanys, què
eren.
- Parlem-ne. Italians i alemanys n'eren per for98 i en van quedar pocs'
o almenys ho han dit. A casa vostra s' hi van quedar

~t.s

els que feien

manetes amb els alemanys i italians quan encara havien de perdre la
guerra.
-

Quan la van perdre ja no n 'hi feien de manetes.

- Tenieu Pactes •••
r-

'en Pactes d'estar per casa. l ja han caducat.
s di:t'1cil, però ••• som sogres o no som sogres'? Ens en sortirem. Com
esteu amb Fran9a?
- Fa molts anys que hi anem a veremes, però el General. De Gaulle no
ns podia Veure massa, i a la t'rontara ens bolquen. els camions

qu~..

porten tomàquets. Ara, amb el turisme, en canvi; trote s francesos per-

tot arreu.
- l amb Alemanya?
- Amh els d'abans sembla que hi havia bones relacions. Amb els d'ara,

no ho sé, però com que tenim unp socialistes especials •• ~
- l amb Itàlia?
Pensàvem tenir

lm

Sant Pare espanyol, però. es veu que

es recorden d'un Papa aragonès que va estar a

ptm~

.~ Roma

encara

d.'espatl1ar-ho tot.

A Itàlia mentres no els fem la competència amb llimones ••.•.

.

- Holama?

- U1,a Holanda hem contribuit molt a aminorar els desastres de la pèr-
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dura de ,.colònies

~ompran1i-li

un davanter-centre que ens ha vingut a

.6& de mili6 per gol..
- Bèg1ca?
i tenim una reina!

Luxemburg?
- Ah, també hi ha Luxemburg al Herca t Canú?

si... l amb eJ.sang19sos, com hi esteu"?
si no :f'os Gibra1 tar, i que els vam guanyar

tUl

partit de futbol

al Brasil•••

ireu, e~ qua vosaltres hetlde t'er és, so~retot les que esteu emparentades am'!J ministres i alt!3 eàrr~cs a convélrcer-l~s perquè vagin de pais
en pais- a tantej al" eJ. terreny. A n'els que hi hagi mals resultat s de
futbol pel mig. qll~ no en parlin, 6J.18 han de parlar de demoe:ràc1 a 1

prou i de democràcia en general, que no particularitzin quina mena de
democràcia és J.a vostra, m'enteneu? l

mentr~s

durin aquestes negocia-

cions no deman't'1r,) massa coses particulars, abrics, canvis de eotxe ....Nosa1tre8 per, la nost.ra part ens cuidarem que

e~s

81gu1nben rebuts i estic segura que cada minist.re dirà que us

~sI?er~n

amb els bra~os oberts. No us penseu, però, que sigui cosa de pocs. dies,
malgrat que a cada lloc diguin: uPer a mi, demà. mateix". Les
del Mercat Comú, però; vetJ.larem

so~~

perquè deixin de ser problemes el~

que es Veuen amb el desmarrtel.lament

ar~eleri,

el desequilibri indus-

trial, les enveges agr1coles -aquesta m<Dia vostra de voler collir

tantes taronges-,i sl lliure .rtrànsit. de l'un a l'altre mercat••• Les
sogres ens ho hem proposat 1 ens en sortirem i, si és Il8òessari, aquesta confederació de sogres europees la farem mond1al!
I, part dels acords d'aquella darrera reunió sj ana~n eomplin't.

- Si, la dona també me n'ha parJ.at, no són els diEJt ;S[olS que en par-

len - es podia sentir en una reunió de

m1n~stres

d'afers estrangers.

81
deixava dormi r demanant..

- Hira, a mi la sogra feia mesos que no

coses. Ara fa

t.emp~

que no em

de~ana

rea 1, tant e.l.La cow la dona. sf'::t'm

ugen a compliments. No ho sé, o no estan bones o em demanaran quelcom gros.
- Dunes les de casa ja s'ban dest.apat. Ara se lea

hdll

donades amb la

democràcia espanyola.
Com a casa I l quan cometlcen •••

Voleu dir?
Temps després la Comissió de les Comun1"tats EuropS&8 feia públi e un m

n1fest que comen9ava:
"La Ca:nissió es congratuJ.a de que l'Espanya democràtica s'integri a

Europa i participi en la seva ~onstr!-lcció••• n
- 'u' agrada haver arribat a n'aquest acord. li'eia setmanes que a casa no

. sabia com fer callar les done s parlant-me dia i nit de la ditxosa de,ocràcia espanyola.

- No me'n parlis!

Em penso que ha estat una deeissió coacccionada.Jo,

però., per" una queatió de principis/vaig contra

~a sogra i

si h::l ~' anar

p&r a mi seguiré dient que sí, però que hi ha molta caps a lligar•••
Molt serà que ea lliguin tots.

La f'ormació dels caràcters és una

COS8

insabuda~

Hi ha gent que les in-

tentaexp1icar i, per a uns, el senyor Freud és un savi i par

,al: tr.8.s

un

animal. Hi ha cops que una bala.da nupcial entre un home d' empe~ta «:la
gran capità i una dona sense cap empenta porta al món un element agosa-

rat., batisser, vencedor i, altres vagades els mateixos protagonistes
amb els clateixos materials donen un soci

caga-dubtes, espantad1s, apo-

cat.
:1 pare del senyor Batista era un d'aquells homes que s'ho

m~nj aVa

tot.
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propietari de barques de pesca quan a la platja s'hi tirava la xà),

,

vega. La

xàve~a de~ ~~re

del

s~nyor Batis~,

però, era una xàvega es-

pec1allss::f.tIJ!l amb maj0:r'ia de tiradores ~emenines i de bon veure.

A~s

pobles sempre es diuen coses., j a se sap. l de la composició d' aqu~p.a
xàvega un El èn de ien bé i altre s no tant. Els acostumat:1 a teni r bon s
pensament.s deien que per raona desconegudes les

xàv~gues tir~s p~:.

m8I5 femenines .agafaven més peix que les portades' en .terra per
brasx>s..
...

masculins. En ·canvi, corria un a versió qu~. sostenIa que el aecrit. d'a-'
queJ.la xàve.ga amb t'aldilles, era, que el mgatzem del p.are del

tista era un

peti~ ~arem.

ven contant que

qu~

8eny~r

Ba-

Els partidaria d'p-questa versió la reforça-

una dona ja feta demanava feina a la xàvega, el

propietari declarava:
-Le~

vull jov~s, j~. Tirar 1& xà.vega amb bons resultats vol earoent

neJ'"'Vi, joventut, en fi.
Si el pare del senyor Batista sentia segons quins comentaris dl voltant

d'auuella ja t'amosa xàvega, deia:
reu, aquest és un pa1s que toth

t.é afecció a· carregar els neu-

lers a altri. Jo tinc dones al maga:tzem perquè. no passin ta:ta

~a ~1.t

al ras, que hi ha nita molt dolentes. Els que mengen el peiJÇ no ho sa-·

ben això. Dasprés, ai a les dones no el'9 convingués els tracte~ q~e, els
faig són 4en lliures d'anar a al.tres xàvegues, i després, perquè ningú

n'ha de fer res si tinc dones o

DO

n'hi tinc al magatzem!

l l'home continuava :rent xugai avieant ala d'enterra que es preparessin

pe:r a cenyir.

b temps, cenyides i concurrència :femenina al magatzem, arribà a ser '

un potentat del peix. l ell, que segons

1m2

de les versions era una me-

na de gall de grans f'acultata, s' bavia casat amb una noia que li feia
por tot: la mar, cuinar amb el temor de fer-ho malament, la gent i el
seu home. l d'aquell matrimoni dei qual se'n podia esparar
-.

~

_

calcat del cap de casa,

911

•

M

_

.

.

tul

producte
~

sorti un amb la pobresa d'esperit i els mi-
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ni!

a'tribut.s de la mare. El petit Batist.a
tingué
tota
.
.

vida por de

l'aigua, rebé considerablement a est.udi i envermellia cada vegada que
<

trobava una noi

en el

temp~" q~,

•

les que havien

~J envermeJ.J.:r

eren
~stava

elles. El noi.': es feu gran en l.a t,ernporada que_ l'harem, es deia,

en activitat 'total, però e~l mai hi posà els peus de por de t!,obar-hi

serrallistes. Amb això seguía els consells de sa mare que li repetIa:
- l al magatMm, no hi anéssis paa mai, so~etot de nits, fill meuI
Son pare que veia l'apocament del noi en mar, en terra i en el magat-

em, solla dir:
- D'aauest no en faré mai res.
Batiata j a volia fer

però se li

perquè no fos dit, provà de

ve~a

t~rar

que tot ho feia anb por. Un di a,

la xàvega,

aquel~a

xàvega. Es t:rencà

le corda a la noia que tenia al davant i la noia li caigué a la falda.
La xàvega en pes esclatà a riure. El pobre Batista passà uns moments

eomprometedor1ssims ja que, amb les presses per a 'treure' s de sobre
aquella delicada i enriolada càrrega
caigué tan llarg com era al da.
. /
.-,

munt la noia,. La mare sortí al sentir les rialles, i:
- Ai, que serà com ebo pare! - pensà.

r fou

un mal pensament, J~ qUI

el nostre dissortat amic caigué damtm't la noia en defensa pròpia.
La mare,

però, li prohibí tirar més la xàvega, i aquell accident, aue

no fou res de l'altr9. món i ademés, de curta durada, tingué
molt ot

s més espantat que mai.

Tot dura

fin~

Batista

que s'acaba. ! s'acabà 9.1 pare del senyor Batista, i

s'acabaren leexàvegues i s'acabà l'barem. A la platja, en;tloc de xarxes,hi prenia el sol l'esquena d'Europa. Fou l'època del Pam.

n noi

heretà les xarxes que ni cortines en, pogué fer, i uns 'terrenys vora

la ma-r dels Quals en feu una fortuna. Un pobr_.,espantat., é.s una

m~a

cosa, però un ric que tanbé estigui espantat també és una mala cosa.
Algunes de le8 dones de l'harem del pare de Batista, al saber que el
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noi havia f'P.t diners llargs l'anaren a trobar i li reclamaren, ja que
els diners venien de son pare, actuacions mal. retribuides. lba de les
.
:

~

«Bes Que més espantAven al senyor Batista eren els crits 1, per a

no

sent1r-ne,pagà i callà. Es diu Que anaren a reclamar moltes noies Que
,
res havien tingut a veure amb l'harem ,e son pare, 1 e noi pensant

.

que amb allò augmentava el. prestigi del seu progenl tor ,pagà i callà,
fins qua se'n cansà i marxà

a ciutat. Passar per un home r1c al poble

8 un mprtiri peT aauell b

e espantadís, i pensà que a ciuta.t passa-

ria desapercebut. A la plat.ia mai mas se)n sabé res. S'hi feren hotels
i cases

8.

desdir que cap t

Santa Victòria, que la gent

oral canvia de lloc. El f'OOlós temporal de
~'edat

deia que s'havia enfilat,

8.mtmt 'ja no tornaria. a venir potseT :rins qui sap a
CC'1l16ta

m~tanyes

.

quants anys, com el

HAlley, i l'edificació de la- Costa podia dormir tranquil. la•••

¡''''ou a c:f.utat que Batista es eonve!"tl en el senyor Batista. No se sap
~uin~s

:redisposicions tenen els banquers per a nairar quartos,però· ,

no pararen f'il's que les relacions públiques de molts bancs es

present~

sl domicili del senyor Batista • l l'home tornà a passar la temporada
,

dels espents.

~ls

.

veïns pensaren prima.,.. que els env:B ta de la banca.

2flaven a cal senyor Batista a demanar deutes, pf'rò aviat es conveceren,
demanant-ho obe:r-tament als opararis banquers -e18 veins tenen tot

e

dret a saber Qui tenen el eostat-, que les entrades 1 sortides d'aquell
t eren pe'.Y' anar-n'hi a demanar pel Banc de diners al senyor Batista.
Les fami.!!

eol.locad

del barri. que tenien noies en edat de col.locar o d'estar
s'assabqn

.

ren dp, due

coses, ñe les possibilitats econò-

I

iques del senyor Battsta i del seu estat civil, i mmençaren l'orensiva.
- La situació -dp.ien

molts pares de familia a la ve~ada a llurs noies-

ha fet rel" diners a molta gent. Els que fa temps. que en tenen ja es-

tan e8C8mentats i no hi ha Raire coses a fer, però

senyor Bati sta

fa poc que n' ha "fets de d1ne:rs i teniu moltes possibilitats. Vull dir
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~ . . . . lo

••

> _ '

e això que 1'eu anant a le s d~scoteques 1 altres llocs és 1'e"', el p~ú'S.
segui a molts domici~ls tma campanya matrimonial que res ten1a a veure
.b la que

e s feia quan el. pare

de~

senyor Batista es deia que

ten~a ~a

m propi. L'assalt contra les dues cond:f.c ions del nostre B1I1ic -econòmi-

cs i estat civil- comen98ren i aquest rebé lea primeres convidades.
El senyor i la senyora Paris, t.en~n
el.

goig de :fer-li sal), r la post.a de

l~arg

de la seva t'illa

~lòria.

poca dies 1 'home rebé més de dotze invltacions a postes de llarg -una
'lou

lma

cidi&-,

convidada a una posta de curt per a veure si el. convidat es deaniversaris de noces, a acabades de ,carrera, a recitals poè-

a

tics, a balls de disfresses ••• E1 senyor Batista quedà, parat. l la part
espantadissa del. seu esperit heretat de la mare es

I.;QrIlà

a presentar.

l'io es veié. en co~ de. contestar cap 1nvitació. Pe~sà qua e.Ls convidadors
creurien que els correus havien

so1'er~ algun

retràs. Un

de~s

que :t'eia

saber coses, tossut eU, envià un missatge al senyor Batista en eol qual
li deia Que si degut a les seves mÚltiPl.esfcupacions ~o havia pogut acudir a la posta de llarg de la seva filla, li pregava que els volgu&s , admetre a casa seva a J.a primera festa que hi ceJ.ebrés •••• L'estrate&?-a, .La
tàctica i la tècnica d'tma :familia que vol casar la noia bé són imparables, 1 més quan el futur marit és espantadí.s.

si,

<

se'l pescà. L'home no va gosa'!' dir que no en res.

- I, a:¡uestes coses - va dir el futur sogre- fetes, :fet.ea_ s1 ja hi ha

consentiment

8.L

:fes"tejar hi so1l' a.

- Com vu1gu1n vostès - va contestar el senyor Batista.

Ja eJ. tenim CAsat.

E~

feren traslladar a tma torre dels afores a la qu al'

s'hi acanodà la familia de :.La noia en pes. l eJ. senyor Batiata perd6 solteria, virginitat 1 independència, tot'a cop•••
- Ara, siguent tant.s, necessitem tm altre cotxe, no'"

- sl, és

clar•••
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familia era \IDa devoradora de marits at.urats, i el senyor Batist

anava perdent lletres a ulls vistos. Un dia a

,¿, anar-se a 2sseure a

illa no a'hi trobà plat.

Ai, ens n'haviem descuidat, mira•••
s igual - contestà. el ja mig marit.
- No, Batista, avui ve gent. T'has de posar c06ata o anar a passeig.
- Anir6 a passeig.
- Batista, demà ens n'anem tots a Andorra. 1iio et farà res, oi, de que-

dar-te a casa?
- No, no. no em farà pas res.
- Batist.a ens han recomanat. comprar Autopis1:.e.s.
- Comprem, comprem •••

- Batista, a· oantir de· demà vindrà la 'ria Lluiea.

ue vingui. Quants

~és

serem més r;l.urem.

- No és mu\ cosa de riure la t.ia Lluisa!
oncs no riurem.

I, aix1, fins a l ' inf'ini t, :fins que la famUia feia i

tar

p~·í'4re8

desf'~ia

sense comp-

amb el senyor Batista. Ell ja ho veia Que la seVa familia

s'havia declarat independent, però ers sol eontra aqu~ll poder6s i nombr6s exèrcit i no gosava dir ni piu••• ~s llogà nou servei, tant, que la
torre resultà petita i es decidi vendre-la i passar a una de nova on
1 servei a'hi pogués moure 'bé.
- La setmana que ve canviarem de casa. Aquesta és peti ta pel servei

que tenim.
- Ah, si1

Som a la nova torre. C;'hi cele!Jren grans festeigs on hi

Va

tota la so-

cietat coneguda de la familia portada al matrimoni del nostre heroi.El

senyor Batista es passeja pe1'" mig d'aquelles reunions en solitari. 1Za!
ningú el presentà com a

aTIO

de la casa - amb això la

seVa

fanilia tenia

raó-, i mai ninttÚ li dirigeix la paraula. La nova easa la troba tan
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gran que

dia fins s'hi perd. Puja una escala de mé·s i ea fica a una·

t.m

de las habitacions

~el

servei, I?recisament a la de la minyona Florenti-

na 1 en el moment just que la noia s'anava a posar tma canisa de dormil". Durant poqu1ssims segons la camisa l i tapà 1a cara, i tenla to'te
1ea fronteres a 18 vista. Al senyor Batista .ja li semblà que1a part
de noia que veia no era la mateixa
que temporades enllà
havia vist a
. .
..
1a seva dona. D'això ja feiamolt temps perquè la pròpia acabà molt
aviat de most.rar-$e panoràmicament a

n~ell ••• La

nO;8 acaba de posar el

te16 ala seus paisatges i quan té els ulls en actiu:
-OhI I I - xisc1à.

El senyor Batista, tan amablement

- n'be' errat - "a dir.

com

l deixà l'bab:tació vermell de galtes.

El xiscle de la noia feu intervenir
home I M'ha entrat

pogué:

lm

home mentre

tres minyones.
posava la camisaI

- Però quin home?
- No ho sé, però era un h
, potser has anat massa depressa a xisclar.

Què vols dir?
- Que ara les coses van aix!. Potser t'hi ha mat el fer esrrera amb

aquest xisc1et.
- A mi quan em van llogar no me'n van dir res d'aquestes coses. l no
,

cre e que anéssin smb 1es hores extres.
- Però no vas veure qui era"'/ Uo era pas 1'ana gros?

- No, l'amo gros no ho era•••

..

l ell què dius que et ve dir?
- Que s'llavia errat.
- Segur, doncs, que hi, ha algtma de nosal.tres que no xiscla quan algÚ
els entra a l'habitació.
- Ah, jo no hi passo amb això.

jo ho dic a la senyora.
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el Què vulguis, però potser faràs la guitza a algú •••

La noia del xiscle venia de poble, d'un pi>le de poques cases

del~

.qual

com a molts, el jovent en marxava aix! que podia. l si els joves en
mar:xa'8 Què hi havia

fer ella al poble?

a veure un anonci al dia-

ri demanant minyones de bon veure, es Va presentar i
senyora la t.robà

bUfona~:

V3

tenir sort. La

se la qu~dà•••

- senyora, li podria parlar un moment?
o en tinc gaires de moments, per a parlar amb el servei, però digui,
què l i passa? Que vol més diners?

- No ho sé ••• potser n'hauria de demanar més ••• Hi ha coses, veurà •••

- Quant vol? Demani, demani •••
- ":s que anit quan

posava la camisa•••

- Què, acabi I
- Va entrar un home •••
La senyora Batista pensà totseguit en són pare. La noia era molt bufo-

na ••• I ni per un moment va creure que l'entrador fos son marit.
iri, tampoc és res per a crear problemes. Faci-s~'n càrrec. De~ega
des els homes no es poden aturar si veuen una noia jove i

s~bre:t0t

po-

sant-se camises. A casa sempre han de veure la mateixa i quan fa molt
temps que la veuen no sé cem dir-li ••• Aquestes coses ~ns passen a :to-

tes, però més als homes que a nosaltres, sap?

Vostè pot comptar ~s

d'S'ra amb un augment de sou••• La mamà és molt bona dona, però ja ho
veig jo, pobre papà•••
nyora ja li e:xplicar6 •••
- No, no, no vull detalls. El passat, passat.
-

~s

que no hi hagueren detalls,.

- Pobre papà. Va m~!ar i prou, no? Ja no en corren d'amos eix! I ~s
igual, vostè cobrarà més cada mes encara que no hi haguéss1n hagut
detalls.
-

1]8

que •••
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é, que va :f'er més que t:'lirar, doncs?
-

Ra nUe

va dir Que s'havia errat.

- Aix1 em vindrà a óemanar diners una altra••• ?
Jo ja sé que el. servei ha de dir poques coses, però si me'n deixa
dir alguna •••
igui, digui.
-

RS

que el que e

va veure sense camis a no era el seu

molt poc vist a 1a casa a n'.el que em Va veure a

~~.

p~à.

Jo el tinc

Les noies em van

dir que potser era l'altre amo, l'amo que no és amo.
- En Batista!

- uI,

el senyoret Batista•••

Aquest .aquí no és amo,ni senyoret, nl és res. Vostè el què

haVia de

fer és 'treure'l a caixes destemprades! Una I?oia no s'ha de deixar veure
'Cl:IDisa pe-r segons qui. Ja estariem t'rescos! Vostè quan es posi i tregui camises tanqui la porta en clau. l si mai aquest Batista

vo~

tor-

nar-li a entrar a l'habitació li tiri pel cap la primera coaa que tingui

a les mans.
- Oh, anit només hi tenia la camisa a les mans •••
-Retiri' s. A n'aquest ja el pentinaré jo.
- Aix:l allò de l'augment de sou ••• Ho dic per si un dia éa l'amo de debó
que em ve a mirar •••
- Retiri's, he dit. l pel que no s'ha de deixar mtrar és pel que vostè
ereia que també era amo que nl:) n'és, s'ho posi al esp.
Feia tant temps que la dona no li
deia res que el senyor Batista quedà
.,
una mica confós quan ella

acaba~

de

din~r

li Va dir:

- Batiata, després hem de parlar.

Tan

sorprengué

'tota la familia Aquella proposta. de conv ersa. I pensà

diverses coses: Que volia comprar

tro

castell, llogar tota una balda pel

sant de la mare que. era aviat, o. que l i volia dir que deixés de veure I s
a les reunions perquè

feia quedar malament a la familia.

f..

J..\

f'

9

'. -

- No sé per què li ha de dir res - digué de baix en baix un cunyat a
tma cl.myada.
~

-

..

.

i és per a apa:rr1n~lo~. be~ .. ~_it serà.

No cree que si hi parla si-

anunc~ar-11 lm ~om~~atge.

gui per a

- Bé se'l mereix prol:J l, pobrot - digué tUla de les t.ies que tenia entrada, taula, llit i. calaix a la casa-. Si no hagués estat per ell

de

nosalt~es

CEp

seriem ac1.

- Vost.è ~s del temps del comte de ~anano~es.t _~_!a!. Mai iIHo podia..lli'·pentar el Batista d'emparentar amb tUla familia com la nostara•••

- Batist.a.
- Tu diràs.

- Batista, hi ha coses greus.
- Hem acabat els quartosl
Pas encara.
erò un dia o altra els acabarem, dic

Jo,.

- Tu amb quart.os no t' hi fiqui s.

- No m'hi fico, ja ho

8~S.

- Ara es tracta d'altres de quartos.

Es tracta dels quartos de les mi-

nyonea.
- Que en volen més?
- Cinisme, no.,
- Fora cinisme, àoncs.
- Amb quin permis et fiques tu als quat/Jós de les minyones quan ea po•

sen csnises1
'I

Va

ser

~~t. q~e

- Ja. Vas ent.rar a

lm

em yaig. errar.
quartp enlloc del' altre.

- s1.
- l de quina volia s entrar al quarto?
Da cap. Jo volia•••

- Callo.
s que ara .f:l0 :tens altra cosa a .fer. ~esprés de t'er nosa pertot que
ar de Quarto en quart.o. a

""eu~.

minyones nues?

o, no, jo anava al-meu de quarto. Ja t.'he dit que m'havia errat.
- Però la vas mirar o no la. Vas mirar a la noia sense eami sa.
- La noia no anava descamisada.

- El descamisat ets tu!
- l'lo ho

sé, potser sl. Però aque;tla

no~a

en feu molta vi.a de 'tirar-

la camisa pitrera avall. Jo, veuràs, com que al meu de

quar~o

no en

vaig mai cap de dona sense camisa ni amb camisa a mig posarl La noia

va xisclar molt depressa•••
- Doncs Què volies? QUe s'hi passés tota la nit davant teu amb la camisa a mig-posar! Segur que haa entrat a tots els quar"tos de lea noies
i a totes els has dit que t'havies errat••• Ja faig bé jo d'anar par les
meves arlb tipus ain .•• Perquè jo vaig por les meves, saps? Ho sabies,

no?
- No.

- Doncs ja ho saps.

- si.
-Doncs tu no pots anar, a n'aquesta casa, ni als quartos de 1,"8

minr~

nes i menys del que vas anar que és el de la més maca••• Això es deixa

pP.I' l.'alta societat. l tu, què en tens
de ~'alta societiatZ No ets
res
.
.
que un vailet de p1atja que es va trobar amb diners que no sabi.a

,

què -

ne.

Sort de nosaltres.

,

u no ser

re

que un nou v1n-

.

gut. i, en el t.eu cas, un mal vingut.•• Ac! no ata ningú, ja bo daus veu-

re, no? l si tens.

~a

cosa a dir, te la dius tot. sol.

I 11 girà l'esquena.

Hi ha inventor que as passa la vida provant. un invent. que no n'acaba
d

r, La fòrmula :falJ.a una, deu, cent, mUvegadea. l quan

Imbla
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a~~es.t

e no hi lla res a t'er, quan l'home pensa que el seu paper en

ón és el d'inventor fracassat.,. 1.IDvol de pardal o la visió d'una vetna
st9nent roba li prt)dueix

l.m8

~~u1ta

reacció que

ser la definitiva. per

trobar la cosa Que faltava en aquella t'òrmula_ que hayia fallat infinites vegades.- No

tot~om

teixes coses, però

res.ccfona de la

aquel~

posada ocasionà dues

mate1~a. manera

i davant les ma-

xiscle. d'aquellamin!ona amb mitja

~accions

alhora.

~

deIa

~~opietàr~a

c~sa

del xis-

cle i la del que l'ocasionà. Lés dues reacc~on~ co~nc~dem en. te!DPs,

apa! i intens i tat. Ell, que bav.ia

na~cut,

viscut i casat espantat es

notà després del disaursde ,la seva .dona una mena de sotrac ocasionat
pe.l desveUlament d'una part adormida d'alguna d'aquestes regions cere"

brals desconegudes. que
diuen que·
.
.

t~nirn.

Ell, que d'aquestes coses,- com

els savis, no en sabia res., ho atribu.! a una mena de revolució· d'una
tifta divisió de ,globus

r~igs hereta~

de, són pare, propietari, d'ba-

, que es r&v0;:tueionaren amb la visió d'tma m1nyn~ mN'lca:la de ;rol;>a.
la reacció de la noia hil 'jugà un !p"an paper les ganes d' at'avori r

a l'hane desvalgut" marginat,

menysp~eat,

i el senyoret. Batista li feu

\ma gran pena i ja' comen9à a desitj ar aliar-s'hi i treballar per. a e1l~
Aquests bona .sentiments :foren molt ben rebuts per la noia pensant·, que'

eren

UllS COS8

espontània. :oe!"ò no ho eren. Eren també una Questió d'he.-

Ñnc'ia. Sense ella saber-bo tma parents seus. havien acullit a la vidua
Constància i havien aculll't. igualment als set fills que la dona havia
apo-rtat a l' acul1imant.. l els bons sentiment. s de la noia l'anà ven prenen tota, al.,mateix moment.. que la revolució de gJ.obus Toiga anava gua-

nyant terreny dins el. can¡:> del senyor Batista. "Pobre senyoret Batist.a"
deia la noia amb l.l.à~i~s als u~ls, entendrida t'ins al e,"" ~unt

per aquell home, ademés

t~

ben ,plantat, pf¡trsegui t,

.a~ossat

1

El

punt

dest.ruir pe"'" una f'anilla .ce~~~do'"a de dots; ~,~. imp.?rl.ant- del pais.
l aquell espantadis perpetu anava veient cada vegada més forta ~ mena

de llum a dintre seu que li most:rava el oan! per a rompre aquell cercle
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ofegador que l'estrenyia d'anys. El camí, el veia ~~lss~m., era el
Quarto de la minyona Florentina. Hi anà de dret, sense errar-se aQU88...

...

...

ta vegada. l quan hi entra êlla no xiscla. Ell pensa que pel" un motiu·
que no podia compnmdre ella l'esP'erava.

r. ella,

també- sensa 8"!Lber per-

què,p'e'ri¡sà que ell &8 presen:taria~ .El da.rr!'*r pensament que t.~ngué al
veure entrar el senr~r Bat~staf'ou: n!TOl'll4s pa triga:t un segon més del
que jo oreia u • _ E.l.. senyor Batista es confessà. l ea

d~scu,regà

-de.1'8n-

filalJ. de mi~èrie8 que havia paBsat~~en9à que a~~ da la 8ituaci~ li

havia donat tanta diners
d'uns terrenys
de
.
-

~a

Costa. No li 8l)agà res

.-

de 1a seva trista :hi9,tòl'ia, i la 110ia, que ~ principi li feia ~a. pe-

na de no dir sent.ir-lo, acabà. sentin~ una gran. admiració per aqu~ll
home que havia passat sense protestar un calvari com el aue -estava es-

coltant. l se senti tota contenta que hagués escollit a n'ella. per
contar--J.i la seva trista novel.la. l enlloc d'Ub

uJa

t,' ~~~s,

Ba-

tista" fou al revés, i a mida Que sent.ia aquell ro"sari de desventures

ten!a de :far societat amb el cantador. l en f'eren una. Una
societat amb e$tatuts redu1ts. l a cadi1 olàu8~a qu~ a' a;>ro\1ava ella

se sentia més ben disposada 8mb aquell pob.r8 soli tari, i ell. anaVa per-

dent.

aqui~l apocamen~ genèti~

i quan s'arribà

8

la.darrers/de l'ha

antadfs de tota la vida no en restava res. Fou
1"reco16 1

ut:a

veritable

r8SU-

1 senyor Batista.

La primera dama de la casa acostumada a. no :fer, en cap camp, cas del

u marit./ni s'açlonà que

!'lO

era a l'habitació i s',enllità can cada nit

sense mi!'ar si hi tenia o nt) marit.
tieta pogués

so~1r

de

eBS8

ITi li passà pel. p~nsament. que B.9.-

de bracet de la m1nyo~a ~lorent.ina. l hi

ort.!. Però el que hi sort.! era un nou Batista, transformat., decidit,

content.•••
A la casa no

baaqmtj à ningú durant tUlS dies per l'absència del 88-

nyor Batista. Ja no el veien quan hi era de debó ••• Fou la senyora BMt.ieta la oue al cinquè dia va dir:
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- No ho sé, sembla que trobo a. t'a,ltar una minyona•••.
'eun! el servei.

sl,

en t'al t~va un a. l t'ou aque;Ua tia que de t.ant en

tant. anaVa a favor del senyor Batista Qui Va dir:
- A

mi em sembla que falta quelcom més que una minyona.

- Què?

- Ton matit..
- Aquest? Encar& millor que no torni· més. La nosa Que ens t'eia.
- Feia nosa, ;>erò la pagava, millor dit, nosaltres la cobl'àvem aquesta

nosa.
-

no haurà marxat amb la minyona. Aq

b'UDOeO

de dir-li quin tGmps f'eia a un

- Veuràa,qupn 'fa

qU9

la minyona

t no era caoa9 ni

inyona.

fora?

- Cinc elies.

eteixoa que jo no veig al teu marit. Tu en deu fer n.és que no el

veies •••
:familia

se lJacusè

mobilitzà una vegada més per atacsr al senyor Batist Se
d'haver robat diners. i una minyona i, gent
de la
situació, en
.
.

feu una que stió poli 1;i ca d' aque11 abandonamen t de

nyor Batista

encar~

UTU\

dient que e 1 se-

que tingués o hegués tingut diners era un

¡d'ultra esquerre, un anti-eapitalista que

arruinat e

c~a

f~illa

lJO

ti~ement·

havia parat fins que· hay!a

que tothom sabia era de dretes, i de les dretes

d' a""'F1 ••• Fes a fer, aquells dies sort.í una llei, que no permetia naturalment de i. xal" la dona i robar uno minyona, però qae permet.ia la inau-

guració de tota mena de

pa~its

p01itios•. Jugar fort pel cantó

p~~ític,

doncs, que e!'a l'arma de la qual es refiava l'ex familia del senyor Batiata, fou una mala oosa 8mb aquella llei. L'ex cap de casa s'ho veié

malament. l exposà la situac~~ a l~ familia •••

- ••• i ja veieu quines coses p0:rta la democràcia! l les que

port~ràl.

:

un home oue el vam treure
del -no-res,
que no era ningú, que li vam pro.
.
eU!'8'r mulla!', cases noves, !'elaeions i ja veièu com ens ho ha pagat!
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Arru:lnant-nos ••• Perquè heu _~ saber

~t1e ab~8

de marxar Va

p~s~r

p,els

tot el Què hi ..ten~e~ •.•• Vau tenir ~~ af'lui~da q~~

Bancs i va teure

:tr 9pen

aquesta casa anés en nom 8e~'- •. ~ui .1a. !en, ar~r l ~i_ no~ es

ser a Fran,a que volen a
o

__

•

..

tot.hom, a tornar a comI

...

....

~

fugi Uns que deuen

~l:

_

_

•

prar i vendre oli c<?Ul abal8 de :cesa!' :la !lC?~a! l ~:ra/ amb com..unistes al
pa!s/segon~

9t1ines ,c

res potser no

ftS

puguin ,t'er•.

nyor
Batista.. Qui vulgu1 minyones que se
.
....

un segon

.dascú es mantin${U1 el

~, pe~.
~es

jo no sóc

pagui.

que

eus •••

Hi ha sit.uacions que porten costums nous, i al poble de la minyona Flo-

rent.1n8 ac~p~8re!l _~a presència del senyor Batista dient que eren co-

e8

de~

progrés, aquelles. l l'home, lm home distint, enraonador, dit

nàm1c i emorenedor, es corivert!., amb Florentina
nyidor de

VaqUI

8

la vors, en un mu-

de primer ordre.

L J avi en 'tenia moltes per a conta!', però el cor se n' hi
sodis elect.orals. - Ell
tota
la vida havia cregut
.
.
.

vot.s honestos. Anar a. votar en dia de feina no

e~a

e~

aVa

en epis-

vot, però

en

honest, segons ell.

Era com cobrar per ana1"-hi. El vot sense pecat era el quea'havia t'et
seUlPre en dies de :resta i Que fes bon dia.

'renia lIDS coneguts BUissos

que estant de vacances ací i havent-hi elecoions a 8ui8sa, reren

Va-

cances de fer vacances, anaren a votar i tornaren. Això era votar
ganes!

amb~

.

Son nét devegadea l i marxava . del costat segons quines històries

contava, però ell seguia dissertant en aquell. casos amb els ulls tan- cats per

:rer-se l'efecte de Que comptava amb un equip

d'e8~oltador8e.'

Tothom ner a venir al món, i tant li :fe, que vingui de Paris com

d'altres llocs, ha de seguir més o menys els mateixos canina. Hi ha ciutadans, però, que .i a fan \IDa entrada diferent, venen amb preSS9S, anb
'anes d' anar

p~r

fe:f.na. Ja comencen a ser ells, a fer-se notar de bon
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principi ouan 1

.ajoria durant

tro

'temps no són res. Fou el ea

'lm

edifici llOU

8

de

BaDon.
L'escola per a gent manuda

era

am~

quatre pins i:Ü. pat.i.

1 regidor de eultu!'8 tenia pressupostat fel-hi. tm ~ard1 ~ ~'aquell..
pati, però el mestre de cases ~i va dir q~e si el pa.t~ era P~':<l~~. ~a'
ainada hi sortia s 'havia de triar ~n~~e j ar~ o mainada•. S'acordà poar-hi aquells quatre p1n~ ~ls quals ja s' ~quiri~en f:\vida:ts, pe~~~ el
regidor de c~tura .can que. ja. hi hav~~. el jard~ pres~upostat, VO~I ..
almenys, pel" a tenir la conse1èneia tranquil.la t queal pati s'hi po~s
un rètol que deia: lI~specteu ;tes f~orsl". l s'hi p<?sà. A pobJJJ J d'.8que-

lles escoles se'n deia lIoostura de caganers". A ciutat eren més fins
i en deien parvularis.

Quan la mainada és mainada no hi ha descrimi-

nacions. Van a la mateixa t.aula tant,
els de 11en,01s

or~in8ris.

els fills de bons ll&n90ls

Tots ploren igual i

tot~

.~

senten la mateua

inclinació a mullar calces. Ai de la mainada que no passa per aquestes
dues activitats durant una

b~na

temporada.

n la única edat que els

homes són ilin1als. Aquesta 1 quan es moren. Quan s'és menut-menut é

també la única edat aue els homes

~ón

indepen<leuts absoJ.uts •. Ploren i

pipinegen quan volen, quan els dóna la gans.• Dura un te~s 9ue. per. més
que se sentin dir, davant mullades de calces: "Per què ho has fet ai?Cò,
cotx1no més (Jue cO't.x1nO!l1 ells aet.uen com ei sentissin ploure. Deixar

de Aer lliures quan són petits els .costa plantofades.
DS
E)}

~uan

són

n'hi torna a costar vole1'-ne ser. S'ha de rebre sempre, es
aquella aula de menors d.'''9c1at,

l'.~at..

de.·

l~s m~11enes,

tes, hi havia un capdavanter: Ramon. Gairebé

ners i pip1nair8S esperava a act.uar que
poc la tmsnimitat era absoluta.

tUl

veu~ ~

com. en mol-

massa

~

plora-

fes e~. c~bd:L~. ft.a.l. cap ~.

~9uell no~ .Ja

anava al davant. Ja de criatura éra

UIIlles

~~

semp~ ,la

~~s

fent-se r1uso plorant.

escollit. encara que fos per

coses.

Ramon Casavèl1a, :rill prulc1pal del matrimoni Casavella, establerts de
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rcers~

t.enia de vei aEu10gi Benvingut, branquilló número tres
vin!tuts, f'abrieantn de teixits.

n'Vora

un 81"1ic

,

~letres.

ic Que ela altres i aquest era el cas de

s

usn jUP.:8ven

oc ÏJ1aensrable

l el

n companys
flo1·S~'.

edat llurs

v9nencantades que tinguéssin

3

l' e8CCI~a un

.Lgue't m

menut CasavellA tot. era parlar a, e
~nvingut

ixeble tlUlogi lt , 1 el petit

logi.

on i

cteu les

1 del ·"Re

t com as mantinmIéren el) 1

8.

lt1pre hi h

mes i matèries comestibles, i

, bescanviaven llàpia,

.-

n, de l,a tau-

¡Mós pas

s a 2' aula de les prir¡eres

la dttls

del-s'

s estaiguet. qu

eva

de~

con-

tot ex'a parlar del Ranon. Du-

rant un tems no aparegué cap confiicte, Fins es supeJ'9à bé l'anada a

una 9xcw--aió A Tro'ragona en, autobús. ii:l cost. no ara excessiu, però: els

rcers rond:t.naren \IDa estona .. Una. cosa Et'J H anaT" a l'escola, que J
1

costava prou, i l'a.ltra anar a TAJ'9ragona

~\'e

ja costa.va més.

la mare Cos8volla era partidària de l'excursió ja que el noi havia arribat

t1

ca

at..

ebtusi

s mestres "!li :fan ana.r e!ts nois pel"què vegin que és veritat que a

TarrW!ona hi

V8..ï

est

els romans, i que els mestres sempre diuen la

veritat.
4

csu

- El noi és dels q
d'anar a
El

tit

Tarra~ona

escoltava la

Ran

espe~t•••

- lVd"a-t'el,

orl •••

l

m~rcer

ala mestres. No n'hi ha car necessitat

per a demostrar que a l'escola no

molt oberts,

El

semp~e

conve~se

i e

irava

~ls

diuen mentides.
pa'!'es amb ulls

no era pas un pare difícil, però ara un pare q

era un temps,

tes, vetes 1

ue~l,que l~

Noesltres no ens maur

comp~es~

gent no estava pas massa enamorada de cin-

tons. :;)a tota r.1Emera

del noi i per la intervenció

:feia

óe

sentí tocat pel mirar llastimós

la àona en favor del petit:

de CAsa, .ttanon•••

'el' aquesta vegada, que hi

va~,

rò la feina d'estudi és a estudi',
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que s' ha de :fer, no a :fora.

amon, que

e~ l?ar~ ha

dit. que si.!

abraç que el petit Rsnon feu a són pare fou molt recordat a la merceria.
e un moment a la vida que les diferències de color o de butxaca tenen
lloc. Dos infants, un negre [ l'aJ.tre blanc/juguen i es tracten mentre
són infants. Quan deixen d'esser-ne, ja hi ha descriminació. No s.' ha..
fixat

eX8ct~nt

l'edat de la descriminació, però té lloc. Hi ha .pares

blancs que ve un moment que diuen a llurs fills:

It~lan es

8tb blan~8

i

negres anb negres" QUi s'emporta el disgust més f~rt sol ser ~' infant
de color. La mateixa descriminació s'observa en diferències de butxaca. Les· distàncies que

cot.1en~aren

a plantejar els Benvinguts .co1ncidi-

ren quan els nois envestIen els secrets de la gramà.tica
- l no hi ha

altre~

franees~~

nois, a l'escola, que el dels mercers? - digué

lm

dia la mare Benvingut a son fill.
Eulogi. quedà una mica parat mi:rant-se sa mare amb cara de no haver-la
entesa bé.
- Tu has de mirar d'acoplar-te amb nois del teu 1r a~ •••
Instintivament el petit Eulogi es mirà un bo a9 i no hi veié res extraordinari.
- Tu t'has de fer amb els que van més mudats, saps?

No que hi hagis

de renyir amb el noi de cals mercers, però •••
Eulogi arribà a l'escola pensatiu. Es mirà Ramon i, ef'acti.vame~t, s'a-

.

donà que el noi feia setmanlt;.r que portava les mateixes calces, però se-

gui sense entendre prou per què havia d'escollir les seves amistats
segons les calces que portéssin •••Ara,. si la mare ho deia••• !
Ramon trobà que Eulogi no era el ~ateix del dia abans ~ observà que no
li treia e18 ulls de les calces i, per primera vegada veié que de les
unes a les altres calces hi havia molta diferència. l veié mes

t~d,

al pati, que al' hora del part!t entre dues aules Eulogi trià calces
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del seu bra9~ Tingué un disgust in1cial,però e~l sab~a que e::a un ,p~
tal a l'equip i espe~à •. E~tav~ segur_qu~ tard o d'b~ra sel sol~~~?it~

ria. Ell, de menut, ja csp~tanej8~ ploralles, i :f?U capi tà semp~.
ra el seu desti.

l comen9à el partit-

Els . que

DQ

..,,'

jugaven es mi..
...
~ . .

~

raven Ramon més .
que del
compte. l tots li miraven
les calces.
. '
.
~

n'hi degué

pa:~ar ~

d'aquel~e.s

la durada

AlgÚ
.
~

ens

ca1ees. L'aula enemiga de

la d'Eulogi. era :formada per nois
i aviat . dominaren
als
,més
.formats
- .
ze que ",qualla tarda capitanejaya el
primer gol. l del primer, el

ID?:i. de~

se~n, _i

un

~nVinS1:1ts.

t~:r~r_ .,.Es,

lejada, i el millor element de l' e~ui~ d' Eulogi
Eulogi es àonà conJ!?'te que

tm.a

veia

011-

l yingué el
ve~:lir ~a.

go-

asse~tat al. banquet.

diferencia de calces era una cosa i que

l prestigi de la classe n'era una altra, que els consells de les ma-

res solen ser. molt. bons per~ que perdre daValt. els de' l' a~a de~ s~nyor
Paseasi e'ra um. vergonya encara que :fossin una mica més grans que ells,
i, home pràctic:
'amen! - va crid sr -. Al 'teu 1l,Qe!

l el partit acabà

amb

tUl

t'enomenal e.in,o' a t.resl a favor del blJldol

d'Eulogi.

Ambdóa., temps a venir, el ",ecordarien en di. rses circtmlstàncies aquell cinc a t.res.
Segt1;~~r.el1

veient-se tots els dies malgrat les indicacions de J.a mare

Benvingut.. Normalment. ala pares d.e fill

Ib cal·ces. ~1~~s els ta .

certa i1.1usió que &s :facin amb nois amb calces de recanvi, 11.1us1ó

que no comparteixen les tr.ares de fills amb calces variades. Pe·rò és
•

que a m's de :l:a. ~~:ferència de calces hi hagia quel-com més ent.:nt Casavel~9s

els que

i Benvinguts,. Els homes
l'ba~ien

perduda i

~ls

~~tma ~~lia

altres

havien

am~.~~s

fe~

la

~e~a ~b

que l t havien guanyada.

Ramon segui a n'aquella escola ~ins que pogué. Eulo~i la deixà p~.r a

entrar a la Unive:rsitat. Ls merceria no donava perqué el noi enves"tls
estudis superiors. I ambdós seguiren camins distinte, però Vivien al

100

ate1x barri i de tant en tant es trobaven pel carrer. EuJ.ogi era tot
un

l.mive~s·it.ari.
.

-

~..

Ramo,n
fe:l.a
hores al. 'taul.ell-.
.
..
:..

8 '~asses n~ct~e8

de- ].a
i
- . merceria
-

d' idi~8.• th amic ~ ~on pare"

anava
. - .

que ta:obé havia

perdut la' guerra lJensini~tra~a e~ els m1s~r;s,tèxtils. Aquell dia
es troben davant per davant del bar de la

pla~a.

- Ramon! On vas?!
- Vaig••• vai~ a c~rar el di~;,~ p~ J?~.

- Ja hi aniràs. Entren

lm

moment sJ. bar.

Ramon queda uns moments dubtant. Eulc;>g1 creu comprendre el posat de
l'amic.
- Et convido jOt home 1

- Vols dir?

-. sl,

home.

~o,

er.n

cada dia •• ~Te'n

d~guis

9,u!J n,o. Xerrarem

re~~.~s ~'aquell

<:1'~quell

:temP.s

q~

ens

v~~em

dia que vas marcar cinc gols i que

jo no et volia deixar jugar••• ?

Ramon arriba a casa amb cara trista.

- Què tens, Ramon?
- Res.

.
~

- ....ixò ho pots contestar al teu pare que et mira a ratos perduts •••
He 'trobat l'Eulogi.
- I .•. ?
'ha fet entrar al. bar i' m'ha convidat a beure.

,

- Cosa que tu no pots :fer. l ell va

a la tbiversitat, cosa que tu

tampoc pots fe!' •.•• ,
- l algtma veg~<:1a, sense q~ ell em v~les.,. l'he vist amb noies•••

- Ramon J

l'~ogi

é.s fill de gent

qu~

,no.

~ns

hi podem comparar. Es

ben natural que
ell faci una vida
i tu una altra.
No t'hi
has d'anoi.
- . -. .
-.
nar ••• Ja ho sé, quan er~~ ~ns mo~osos a tu i a n'~11 us ~mblava que
ereu iguals i que ho serieu sempre. Han passat anys i hauràs vist
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ue una cosa és plorar junts i l' altra

'<r~ure-hi.

- Sl,. és clar, però .seguim amics.
Però no és l' ~~stat de quan p10raveu junts.
- Al bar m'ha preguntat què feia. Li he dit que passava unes estones a
les nits seguia unes classes. M'ha dit si pensaVa

la bot.iga i

passar la. vi~a a~xí jo que. de mEn~ut era capità de tots~ ••
- Alguna cosa sortirà, hom~.! ~o !osns cap. any, i la mercer1~ si no dóna
per estrenar massa roba encara dóna per a tenir tm plat a taula.
are, ahir ens vam tomar a trobar amb l'Eulogi. Com que em va torDar a convidar, jo li vaig dir que vingués un

d~

sopar o Vaig :rer

mal :ret?
- Veuràs, ja conei~e~ ton pare ••• Però no, no Vas 1:fIl' mal fet. Que Vinguie
El tinguéren alguna vegada de sopador els mercers a l'bUlog1. La mare
i Ramon sopaven amb cara riolera. El pare/~ no tant. I un dia

deixà anar; :
- ~i són tan am1cs/ parquè el noi no va mai a sopar a casa seVa? I
Ramon no trobà contesta. La m

intentà trobal"-la.

- Pot.ser són gent que no practiquen la convidada. Ademés, amb les coaes que ara passen a la fàbric8.pòtser a taula parlen de quelcom que.no
ho podrien

:fe~

si tingué8sin forasters •••

-

.

"'--....- .

Ja en passaren algunes de coses 1 a moltes fàbriques,. però la. mare Ben~

vingut segula volent guardar distàncies.
- No,

pre

logi.

.e tu vagis de tant en tant a casa d'ell••• un ric sem-

'8 ben vist a

sa d'un que. no ho éaD no bo

de 'tu hi aniria cada vegada meny:a••• C~ t'bo diré

gue:rera de ries contra pobres, i. ja

s~s:

tan't, Vaj.a.
.J~).~.hi

~~rò

jo

ha hagut.una

amb quins la van fer .e1s homes

de casa :I. amb qu:l. els homes de la merceria. Si haguéssin pogut s'haguessin canonejat mutuament •••
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d'aquell :ramós 5 a 3 s'havia oblidat una mi-

Però Eulogi, que d'en9à

ca de la diferència de calces pledejà. a favor del seu amic. Tan t, que

fins arribà a proposar a son pare que posés Ramon a la fà.brica, dient
que a l'escola sempre havia estat
,

",

ira, Rulogi, ara és

lm

tul

n\Íntero
u •••
.

mal moment ••• Després d'ac! a dos dies has

d'anar al servei. Quan en tornis en parlarem.

s d'estar junts dels doa xicots no influiren

V ïnmlé al servei. Le

d'J:!;sp~

en res en el sorteig però els destinaren al. mateix lloc: Nord
nya. 'l'ant a casa del mercer

COCl

a. casa del

f'ab~cant. coincidren ~l

opi-

nar aue era \IDa cosa absurda que els nois del Principat. haguéasin d'
nar a t'e,.. el serv9i Ebre enllà.

A

cal mercer es tingué una noVa oeas16;

per a malparlar del, govern la qual cosa era com una norma de la Casa,
i a cal :fabrtcant, .enc ara qu~ moderad8ll'1ent, 8S planyeren t~bé que ara

que el noi' comen98va a fer exercicis pels telers el govern se'ls hi amo

~

•

portés a més de 800 quilòmetres 1lmy de la fàbrica.
El servei el t'eren

j~mts

encara que el fessin diferent. Eulogi el feu

eom a 1"ill d'un :fabricant de teixits, i Ranon com a fill de mercer., pe-

rò seguiren amics, sobretot els primers dies que són, al servei c?U1 a
molts llocs, de mal passa.,..

E's"c"'iV1en a llurs cases contant la sort

que bavien tmgut de trobar-se jlD'lts tan lluny de la

ciuta~.

Al prin-

cipi la gent sol fer tnles lletres plhes de tendresa al servei.
- Quina bona cosa pel. noi haver-se trobat amb l'Eulogi! - es comentava

la merceria.
D'aquest no ens en podrem desfer tan

fàci~nent••• -era

cementar!

a casa el fabricant.
Temps endarrera al servei s'hi solia anar

espant~t.

Segur q~e ver a :fer

anar els canons 1>6.. en cas de necessitat
. era
. .de gran·
. importància fer les
,
mit'!9s voltes bé, portar tots els botons de la, guerrera cordata, a1xe-.

car- se puntualment.

toc de diana, retirar-se a toc de silenci,

Do

des-
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cuidar-se de saludar a un senyor sergent i recordar-se tota la vida' ,
del nom del c$pi tà de la Companyia, però

er~n

moltes coses a cOll ..i el

pobre quinto en tenia un cap a lligar, ja que totes aquelles coses

.'

anaven de bracet amb Prevencions i Consells de Gu err a fulminants.. Després venia encara el guarda-ropia que es lliurava a ull, encartonada·
i libera11ssima de mides que no deixava ala agraciats
a guanyar cap concurs

d'eleg~ncia. l

no s'a,,:-uraven aci

prec~~ent per
encara_l~s

nes dels pY'itne'''s dies ••• Vindrien les desmaiades davant les

pe-

inje~cions,

les bromasses dels veterans, les queixes a l'oficialitat persalud
des a porters d'hotels i serens •••
For~

aquells primers die s de mal passar que els dos anics feren una

petita associació contra les penes.,

!'-

mida que es deixà de saludar a

porters d'hotel i serens i la por anà passant, tornaren a presentarle.s diferèneies de calces, no obstant quan Eu¡ogi proposaVa una coll
da amb soldats òe~ seu bra9 no es descuidava a dir a Ramon si volia ser

de la sortida. Aques,t venia ma mica vermell i mirant a terra deia:
- U1 al17- e dia•••

Les dif'erències s'anaren

eVidenci~t

quan vingueren els permisos. Eu-

logi hi anava sempre que podia. Ramon,quan el f)'rmi.s era llarg i el
pagava l''Estat. L'un, es veu, feia el servei de pri!Il!l)ra classe, l'altre,
de tercera. Thllogi era com si tingués unes amistats de dies de ~esta,
la dels amics de calces iguals, i l'altra de dies de feina:

~a

de Ra-

mon •••
\

També s'acabà el servei pe~ llarg que semb16s a n'els que el feien i
8

les noies qne festejaven a servidors. Hi

J.1~

gent que diu que

e~

ser-

vei és ne cessari i que ensenya a viure a ~i cots m~sa ben avesats, de _.
quartos llargs i minyona, amb el be.D entès que al servei hagi. de

prescin~,

dir de minyona i se' l faci anar -eurt d'efectiu. Llavo"". es di,:!., s'a-

pren a creure, a menj ar, a dormir i a eapavi;f;la:r-se ••• Però mode:t'I6ment
els girs telegràfi ee no troben distàneia s 1 molts servidors

<18

casa
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o.

_r"

f

•

, ..

L

.,

forta passen 88rvei.s de cine estrelles. Els q~ a casa més aViat van
qu~

justos tirant a malament veuen

estan millor a la

casern~

i,. per

poc que la cuina re!3pongul, enlloc de marxar es queden i segueixen
la carrera de sergent.•••
~oDtera,

La tornada és obrir de nou una porta o tornar a passar una
és, si es pot, seguir la vida

pre.:-:s~rvei o·!X>~n9a.1"-ne

una

~~:tr~•.

:

Sigui com sigui, generalmen t a les cases dels xicota que tornen del
rvei e-s fan
plans•••
.
.

- Bé, ara ja has anat al

serv~i.

H;em d'anar per feina ...

Abans era fins acabat el servei que. no es fumava en presència del pare, i aquest, al veure fumar el. fill· li
el noi l i

to~ava

h~e,

que

~ra de

debó que

:fet tot un home._ Ara••• c~ que ja davant del par:

s'hi fuma a cap edat, al
noi és

sembl~va

p~re l~

pot semblar que ja 1'a temps .que. el

o que al tornar del servei és encara el mocós que

se~

guaix t'umant davant del pe,re com anys endarrera. Però la tomada

de~

servei, amb f\1m nou o fum vell, és hora de prendre decisions, de s.-..gpir tm ofici si se'n té, o de fer:-se càrrec d'tm.lloc de compromls
de1'initives.
i s'és fill de notari o de fabricant, i de festejades
. ..
.
Un paleta o un fuster poden practicar

l'ofici al

se~ei,

però

~.

mal-

ea a les casernes Un curs pels. festeJadora. Si fen!' anar armes ~.'hi.

passen mesos per

8 _ estar

preparats si ve uns. guerra que absns solien

venir cada vint anys i ara cada quaranta, més s'hauria. de ~repar~~ .
la joventut per una cosa com e;L 1'esteig que
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presentar mol t

m~s

sovint que les guerres. AqU1:!sta t'alta de preparació per les coses del
festeig ha portat festeigs ràp?-às, poc pensats •. lm ~anyà no actua 1>6

àins l'ofici fins que 6s of'iCi.al, i si per a ser professor de piano
e1l

neeeèsita e·l batxillerat i saber dir "bona nit t.inguin" en 11at,1 o

grec', per a

~este~ sr 1)6

s'hauria de posse1~ més o~ici que e~ que. es

te ara. Pe:rxò se senten coses, degut a f'est.eigs mal fets, com aqueste.: "Ni mai m'hagués casat!".
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Don es Ramon 1 Eulogi acab&ren el 8ervei.
Benv~ngut-..

- Bé, noi, - diu el pare

Ja has reposat

1mS die~

del. c~

sament del servei, i ara és queat~ó de tocar. de peus" a. terra. S~oso.,
que amb les vagues que

Y8U

:fer quan estudiaves, la carrera és· qui sap

a on. Pots seguir estudiant i treballant. A la t'àbrica hi ha fein
per a tothom avui. Aquest t.emps que has estat :fora

patx vora el

~.. L' es~enal'à8.

J.o vaig

t.'?S fet.

he~e:tar ~el. pare

un. dea-

el que h

treballat fins ara. 3ncara que tinguis un despat.x nou, pensa que. n~ és
el mobiJ.iari qu:e es porta

d'avui no és la

m~taixa

Ulla

gent

d'abans. :en temps de l'avi colr aven poc i s' hi

feien amb les dents treballant. En la meVa
nates

~

fàbrica. I pensa taJ!lbé que

jovent~t

es :t'eren lerrou-

:I. ja no treballaven tant. Despl·és s' inv~~t,aren els sindicats

a l'engròs i a cada tomb6nt d'ulls s'havia de cridar a la guàrdi~ci
vil que no sabia com girar-se' de feina.
ballava es treballava,

DO

Però boi tot això quan es trel'·ay~,

tant com sn temps de

però es treba-

llava. La generació de després de la guerra vol quartos, cosa que jo
sóc dels que. ho troba natural, però té una manera de trebalJ.ar d'ac.Hbada la guerra, ~Ah;i no els toquis! Són intocables. E~s que van dir.

que no es podien tocar ja van Quedal" descansats. No n'hi dóvia haver
CSP

que tingués fàbrica d'aquests. Tu, de tota manera, no vulguis

~

ventar 'res encara en la manera de 'Oortar la gent a la fàbri ca. De mont, escolta i calla. Si hi ha problemes deixa'm act,uar a mi que encara Sé cridar quan convé__ Tu,
\

e~ra't

a eridar. Ja hi seràs a tempa.

A dins ls fàbrica no convidis a fumar mai a ningú. !t'es-ho a :fora quan
trobis algÚ d' ~lls, conviàa' ls 1 parla-hi. l no p.assis massa
tancat al despatx. Ves pels telers, embrota't

to~an.t

mà;-quines.. Jo ja

no ho puc t'er, se'm veuria el llautó, que diuen ells. De tu es poden
pensar que vas pel m6n .amb ide9J noves i qui eap, quan t'ho harls d,

fer tot
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,neera tens

:f'àb~1ca,

si les coses

seran un

Avui, i això és una herència dela temps lerrouxist&8, ells

altres.
éS

pensen

lls' treballen i nosaltres co1r em••. si, 91~ que nosaltres vlv:fm
a costes seves i sense fer res ••• El teu avi ent.rava a la fàbrica

p~~7'

mer que tdnglÍ i era 'el darre:r- de sorti~n~. ,Pot~~p si q~e en va t~:rar:
d'tm al carrer de punta en blanc, però com que ell a la ~àbri~&. ~

treballava volla que to1iJt.om treballés. Quan la guerra del l'!l, l'avi va

tenir de tancar 18.

f'~rica tUl

,temps ~ Ja llavors el volien penJ sr, i.

l'avi de poc si penj P.\ a uns que li volien cremar la f'àl:>rica en to,t el
star tancada h6 feia vida dia i nit. La Casa es refi 1
els

que

volien penjar l'av'i

torn~ren

a cobrar cada setmana. Passaren

temps difícils peò la f'àlI' ica segn! l enca:r8 visquè una nova guérr

l'avi. La d'ac!. Aquesta jo també la vaig viure tirant bomte s

:p.uny

d&l Paia. El pare visqué uns mesos amagat i més d'una vegooa sortí de
l'amaga:tall de nits i aIlEiva a veU:nt. Si la fàb.r1ea en~a s~ aguantava

reta••• Quan Jo vaig tornar a casa vaig trobar el teu avi al lloc de

sempre fent. anar la fàbrica.
- Al"ribes just•••• ! - em va dir. Ja no era el mateix d' abano•••
D' en~à que jo em vaig posar al seu lloc ens n'bavem anat sortint. L'aVi

va pat.ir 1 suar molt per a tir~r la fàbrica endavant.•. Tot el.9uè. ~e1a
era pos8l'-se' barret els diumenges i anar a

ttIDat'

un

P~.

al

casin~.

Jo-

no ne volgut pat.ir tant. can ell i aJg'una vegada ens han vist. amb la
al Liceu, i ens diuen capitalistes. Ja li deien al t8!J avi

teVa

q'

no passava ete ser un burgès. Tot el què g'lJbDyava anaVa a la fàbrica i si

'hagués hagut de tant::ar l'avi hagués quedat igual o pitjor que

aq~~,

que el volien penj,à:r:'. l jo, bo .. i no deixant de vetllar pel negoci no
\'Ull penar com va fer el teu avi. l sempre que pugui anil' é a sentir
La 'l'ravia.ta perquè si un ~abric&nt de teix1'ta no la pot anar a sen t1. r

ja em diràs qui hi pot anar •••
Quan els nois tornen del servei, els p ares amb fàbriea són molt deccionat.s
v

f.er-lie diaóursos eomt>tant oue a essa hi toma un bome. De-

8

8

compta bé i d'alt

els diacuro s es :ran de

:f'ran~.
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l pt-\re d'~ulogi, tinent de :ràb!"ica,tingué tema per a llarg. T8l1lbé en'
va tenir el pare de Ramon, mercer d'ofici, :t'é'òeral. de convicció i cantador de cor per esbarj o. El comen9ament dels dos discursos

sembl~va

el mateix, s'al.ludi a l'avi, al treball •••però una merceria no era
una fàbrica de teixits.

- Bé, xicot, ja tornes a ser a caea. AiXò, aparentment, és igual de com
el teu avi ho deixà. Hem conservat les mateixes lletres daurades que,
ell t'eu posar al rètol "Merceria Casavella". Quan el "WU avi va obrir
l'establim~nt

li semblà que descobria un món •• Els com ell foren els

fundadors d'una societat que s'acostava a la classe mitja: el Gremi
dels botiguers. Una gent que durant anys podien dir que Uar18ven

f'ent~

Obrien ,cada dia la botiga a la mateixa hora. El teu avi anava amb bata
groga, cana al coll i gorra negre, amb bot6 al mig. l tenia allò, 9ue
tenien tots els botiguers de llavore i que més tard se 'n diria "do de
gents". Feia la mateixa bona cara a una senyora que hi anaVa de dies a
comprar un pam de veta, que a una senyoreta de nits que hi anaVa a proveir de colònia. "El client, sigui qui sigui~ 'deia 81_p~'_ K dar~r~ ~l
taul.e11 hi ha de vetU""8 bona cara l t . Aro b el temps, a me sura que 1 a p ~rò
quia anava agafant con:fiarJ98 amb la botiga, les dones s'hi

descarr~~a

ven •• La merceria, entre cana i cana de roba per a estovalles o escollint troques de llana, era un dipòsit de secrets, una mena de corf essiona.~i

laic. Les vegades cue el teu avi s'havia hagut de sentir:

- l vostè, senyor Ramond, què faria? - després d'haver escoltat amb la
cana als dits un problema familiar agut.
El Gremi passà tma bona època. Ton avi, el dissabte a la ni t, tirava
portes avall, passava comptes i anava a fer manilles al Centre del
ba:r,..1. Erp un Gremi que respectà tothom. Quan vingué

el sindicalisme

no s'hi ficà perquè el pare si explotava a algú s'eJq:iotava ell mateix
ja que era l'ÚDic treballador de la casa, i tampoc s'hi ficaren els de
dalt ja que el Gremi de Botigue:rs no feren mai pujar ni baixar els pa-
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pers' de la Casa de Canvis. El t.eu avi era liberal, d l un liberalis
seguit. per la majoria dels botiguers. 4.:11, sostenia que hi, ~avia d'ha-:

ver llibertat per a ells i pels altres.- Que hi havia

lerrowd.ste8~

n'hi hagués, però que a n'ells els deixe':lsin estar.. QU9 e?tistien
quietes? Tot.hom té dret

8

Que

an.ar-

ser el què vulgui" Ara, que deixin en pau

a n'els que no en eClJIl. QUe hi ha gent que fa novene 81 Que les t'aci a
uat, pe:r-ò si nosaltres no

80~ nove!1~~te~ 9~

no deixin

~

venir a

el món ha~~s es,
tat un món de botiguers potser s'hauria pogut convertit en un gran on.

conrorar bot.one a la botiga. Deia l'avi

Ramo~ qU~ ai

Els l1beraJ.s en aJ.gtm' lloc per a mud,ar maneres de viure, a'erra;-en i
f'er-en d'escambell a detenninats,

bur~S08.

Aquest, escalaren el ,govern,

es tornaren conservadors i es foteren dels liberals que els havien t'et
grans. les C08~8 no, es posaren bé per! la gent del teu aVi 1 el l,iber~

lisme

anà

de capa caiguda quan tres Sants Pares s'hi t'eren amb excomu-

nions' o condemnes. Però de liberal se n'és o no se n'és i l'~vi Rawon
en segui essent maJ.grat les opinions de Hana i d'altres lloca. PeJ"XÒ

.s t'eu de l'Orfeó on malgrat haver-hi, cantadors. de diverses tendències
lea semifuses sortien amb el mateix grau d'afinament. l per la manara, de ser de l'avi, durant molt t.emps a la "Mercer:f.a Casavella" hi ~à a . .

comprar gent de carnets variats. No s'hi t'icà, amb mal t'icar,

~ap

lIlena

de Sindicat, ni mai passà res a la botiga en temps de la primera Dictadura. lila respectaren el seu liberalisme,:

alt~ degué~sar que ani-

L

riu¡ Itirant igual si no es :f1quée"dimb una botiga de vetes i t'ils. L'avi
vivia pels que venien a comprar

8

easa i, bon venedor, en temps d'a- '

quella Dictadura vengué d'amaga t mol ta metres de bandera catalana. Ell

que era tolerant: amb t.othom, amb les

dictadu:re~

no h,o era gaire i quan

ervia, amb aquella primers., tires de bande~a, catalana, les ven~a a
cost.. QUan

vingué~

la guerra

nost.~a,

.la merceria

es deixà en pau. Es

dewé pensar que una merceria l.iberal no t'aria pas mudar el resultat·
f'inal de la contesa. En un

ant dete""U1inat el pare amagà a la rebo-
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tiga uns Tulls de la bandera, i se· li senti a dir:
- Petser n' haurem de tornar a vendre. No se sap ••• ·

A casa el pare em pujà en

~ibaral, i

quan vaig anar al fm nt em

'\&

dir:

- E.'n sap molt greu que això s' hagi d'arreg.lar o desarr9g1ar a canona\.

&ta, però si jo

pogu~s

marxar al teu lloc, ho :farian conten,t ....

S'acabà la guerra, i quan jo vaig tornar a casa la mercerla t'eia pe~a
de veure. Era plena àe coses que j a

ués que una merceria semblava un
bo~iga

~'

aVi. Ramon

m~eu.

n~

havia pogut vendre.

Ara., durant la

guerr~t

a 1a

s'hi trobava arròs, oli, tabac, bacallà ••• S'havia de viure, i

la UeTcerla Casavella posaibili~à la con:fecció de bastant dinars. L'avi
Famon segui. gaudint del prestigi que h~via tingut sempre,

lm

teups

~om

bo-t1gUe'r honest i garlaire., i un altre com a proyeiàor de matè~ s

allment1cies. Fins a dones que anaren a la botiga amb ca.ra de
que eren dones dels altres,
lm

p~a, i

prove! d'oli ton avi RanÓ11l Un. e:lien~ ers

olient, lla.vors. I, en canvi, aquel.lea dones que si dinaren. ~'ou grà-

oies a ton avi, sra no s'llan acostat mai m's a 1a mercer1a. l ton avi,
mira quina mena de liberal era, que quan ho explicava deia: 11 l si le
COS&S

es tornéssín a posar

8(t!"Vir

8

COI'!1

llavors i jo tingu6s arròs, en tomari.a

les que no s'han acostat més a casa••• J tt

l amb penes i t.reballs, aei caic i allà m'aixeco, la mercer1~ e~cara
I

viva. Viu poc, peJ"ò ·viu.

Ara 'fa dies que han tornat a sortir

qualls rulls de bandera catalana que endre9à

l'avi Ranon, però hi hau-

ria d'haver molts cat.alanistes pJJquè la merceria pogués Viure.. venent
trossos de banderal

De menera, noi, que haurem de mirar de trobar al-

guna cosa, sans1
- Si, 'pare, la qu

iguiJ

Jo vull treballar, no m'estaré parat si puc.

Encara hi entrava algun client d' ab~s de la guerra
a la merceria,
i.
.
.

encara la vella clientela femenina hi matava alguna estona :fert. -la petar amb els mercers •••
- Ja en parlaré al meu marit, senyor Ramon - deia la senyora Corella,
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muller d'un contractista d'obres,

lm

escoltat adequadament la història

d"'m.a

tlyo,..a Corella amb

dia que el mercer després d'he.ver
fugida d'ma veina de la se-·

pinxo de billar', l i digué que el noi havi a arri-

tm

bat del servei i que estava mirant de trobA)" :feina.

El barri té bones amistats i· la Perceria

Casa'\61~a

més, i fou el propi

senyor Corella, el qual comprà diverse~ vega,dea p~ ~ la botiga.. del..se~
nyor Hanon quan a lea fleques anaven pobres de farina, qui es pI9sentà
8

la meroar:1a.

t senyor Banon, la de casa m'ha dit que. el noi l i ha tornat del servei
i que busea fe1na. Jo, si fos paleta dil"ia: demà .mateix pot
perquè me'n faltan.

La

començ~

gent s'ha tornat boja ~. no fa més que construir.

No ea dóna abast i els paletes canvien d'amo cada Quinze dies. AVUi un

paleta té més impOl'ttància que un ministre suposant, és clar, que el ministre no sigui paleta que, si en fos, Ja no seria

mini8t~•••

l cada

vegada que un paleta canVia d' ~o ho fa perquè l i donen més diners. De
"
gU1)'r

aixf, segur que acabaran guanyant més que cap mini stre 1

En e que 11

moment entrà Ranon •

- Bon dia.
- Bon dia, noi. liire, aquest és el senyor Corella, mestre de cases, aDlb

1 qUf:\l fa anys que ens coneixem. Parlàvem de tu •••
- Jo li estava dient al senyor Ramon que si fossis paleta demà mateix
podries

comen~ar.... Ens

els venen a prendre dels

~it.s••• EnUiscar

una

paret.. o posar quatre rajol.s v,al una f'oT'ttma. Jo us prometo que
si. m'ha.

gu's de :rer tma casa amb elp preus que val una hora
veuria paa en cor.

(18

paleta no m'h:i

Cregui senyor Ramon que s1 jo pogués ••• Es que :fins

els manob':'es se ~ns emporten! .
- Senyor Corella,. per a feT' de manobre no es deuen pas necapitar e8tudis' especials, 01?
-

P9!'Ò •• '.

- si o no ?

11
~

l

~"

No, peTò jo no haVia gosat oferir-te la :reina de manobre,.
La que sigui, senyor Corella!

'.

- Ah J si etveus en cor de treballar de manobre, no demà, ara mateix pots
comen9ar, s1 vols •••
I, sl, Ramon debutà

dins el ram de la construcc10 per l'escalafó d

baix. El noi havia naacmt per

8

capità i, al cap de poc temp s, arribà

a encarregat de manobres.
8

viuen temps singulars. S'han inventa t les marxes. No se sap qui fou

l'inventor, però s'inventaren. Es comen98VEl a trobar gent pels carrers
i ja hi havia marxa. No es pot dir que fos gent que es pasS8g&a ja

que el quilometratge per hora entre els que abans es podien passej sr i
ls marxadors era bGn notable. La majoria de les marDs eren. encap'9a-:-

!ades per estudiants que no estudiaven, almenys quan ana.ven a les marxes, i la tèeniea

e)"~

que hi figurés algú amb edat de passej al' pel mig

per a 'fer veure-, si la marxa era atacada, que es passejava tothom. El
resnltat, parò/ fugía de la t.ècniea planejada. Quan les marxes eren atacades, la gant d'edat seguia al pas més la jovQ/era partidària de la

marxa atlètica primer 1 de la marathon desPrés. Ela manobres se le

de lluny' algun

vien mirade

marxes, però

n la qual algtms agosarats mostraven, com podien,

lm

dia se'n feu una

~lgun

pam d'aquella

bandera que el fundador de la "Merceria Casavellatl va dir un di~ Clue
potser tornar!a

marxa, i

UllS

1:\

tenir mercat. Era més poblada que les altres aquep.a

manibres joves, entre ells! el nostre amic Ramon; no. es po-

guere. estaT" o' areg1r-s'b1 •. La marxa marxà bé fins que no hi marxà•. l

vingueren

l~s

passeig

no passe.jar-s'hi. Corri tothom, manobres inclosos. Es veu

8

corTedisses que eren l'epíleg obligat dels Que anaven al

que era una corredisAa de jovent ja que una part dels marxadors acaba-

ren rent veure cue es passejaven de debó.
era

La

missió dels corredors

atreure" s els oristinadors de les corredisses protegint amb això

a la. ~ent major d'edat que seguia la marxa sense dir res i

a pas de

112
ubi~at.

j

El man obre

on es troba corrent

davant gmb un narat de

..

, la més r101a

noies que corrien rient. Una d'a

bell

corrJ.a

costat de Ramon.
Si ha de córrer gaire
- Ui, ja hi estio

jo. Vaig a totes-, les faci qui les

A vostè és la pr!

qu

l

1

arxesl

-r

•

vei~.

- ...vui debut.o.
-

l de auè fa?
n18DOlI·Q.

eston

- Jo estudio

l el seu par

q'

•

fa?

- Roba.

- Carai! Aixi hi va t~th
- Vull dir que fa

~oba,

n fabrica!

q

•• l'Jo tinc un amic fill d' Lm fabricant de taixi ts. Vam anar a estudi
junts i després al servei •••

- Tu ets el Ramon!
- Com ho sap?

- Jo e6c la srennana d'

ogi ••• Sóc la Núria. He senti t. molte s ve gade s a

on ~erm6 parlar de tu a casa ••• Teni

olt.es

-:te i

de oonèi

, l 'Eulogi tambe' corra avui •• l'Fa
m'agrada haver-te' conegut cor-!'ent••• Pero

poc corriem junts•••Mira'l! Eulogi!

Eulogi

óc la Núria, i el Ramon

corra al meu costat•••
\'

on!
- EuJ.ogi!

ics s'aturen un

ls do

la

Q'la1

,_nt i s"abracen xardor,

ademés de :naca, jove, ,..iolera i bona corredora,

.ent~

8S

La n01a,-

veu que sa-

bia anar bé .pelmón, diu:
- Si ens

roguda

éssirn conegut abans, Ramon, aquesta abra9ada ens l'hagu6s~eT

nosaltresl

13
nen tots tres.
ns una. gran ítAl'"mAna,

~ulogi.

No li :eac~ agafar més :fums, que ja en té prous•.
- No comencis a atacar, Eulogi ••• l vols dir-me perquè ha:.i vingut a eó-

rreT, tu?
- He t:r·t)bat

?erò no

,

11118

s

.

engrescat.

companys d'Universitat i m'h

r la fàbrica que tot?

pr~

:vui. no es corra per tma questi.ó econòmica. l pel que es .corra avui

pot córrer> tothoc .•• l ja :fa estona aue correm.
- Que COlltenta estic de córrer tots tres!
-

"...S

c-órrer a tote.s les corredisses que hi ha, les faci

que tu vas

qui J.e s t'sei.

er alguna dosa es fa. Al col.legi hem acordat

uan es fa un

anar a tot

"

•••

em pens

vas tu, Núria? A mi

us ja podem frenar una mica.

xarrar una e stona amb el lüJnon.

,

- A

salt'rf'lS vold'tOeu parlal' de coses Que jo no hi en-

"'ò

ten e gaj.re.
'te'l dei

- U1 altre di

,

re

bona noia i ves aviat
la noia cregu6.

toolbn i

~ls

~ls

n'el Ramon. Avui deixa-me'l per a mi. 5i9S
ue ja saps que el. pare no està per marxes.

ics la veieren marxar una mamar&

dos

quatre ulls que la dontemplaven només sa'

quals es consideraren àfortunadfssi
a dir, però al mateix temDS

li

•

"

eh

mirà

la e
00&

e

ecs ès la Núria!" ans

aragueren les calces, les d'ell,

naturalment, 1
La troia

tanoo Dansava carn:! de casa, i pensav

cot •. De moment anava

~

la

tl8rxa~

ra, no volgué venre al manobre.
vida. Un no inicial
i !"9l>etint. noi, ql

a n' aquella

no

Hamon era un gran xitüarxa~.

i bo i sabent qui

sentia gaire nos Núria en la seVa

tern 91 convertia en un sl

Ib auatre moxain

apo?". La noia teni.a un pensament actiu
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jov~, antioipat, i ja comptava la mena de moxaines que hauria de fer

a son pare per un "no!" que preveia com una casa de pagès.
- ••• doncs si, m'he t.robat ~b. uns an:tics companys d'est.udis que m'ban
dit que avui es feia una marxa diferent de les aJ..tres. l 1;,u?

_ Jo he vist

\.1I8

retalls d'una bandera que l'avi tenia de temps amagada

a la rebotiga.

Bé, què és de la teva Wi,1.(, què :fas•••
- Faig de manobre.
'Q

manobre? Però •••

_ Noi, la merceria no dóna per a tots. l tu a la fàbrica, lla? La deus

portar com un hane ••• Eulogi , que tornen I

se'n

van corrents
un . per cada cantó latsr8l.
.

Eulogi diu tot fugint:

- Ja ens tornarem a veure, Ranonl

He vist l'Eulo«i.
on?
- A una marx&.

- ..¡ oi, potser marxeu massa aviat!
_ Hi havia molta gent. A l'hora de córrer ens havem trobat al davant.

_ ~Jo que a lea marxes hi vagin eatudi&''''lts bo comprenc, àdhuc alguns
:Dobres, però l'Eulogi ••• l

_ Diu que es va trobar amb antics companys d'lJniversit.at.
- Aixi hi devia ana)'" perquè ai.
-Pot~e1' sí,

troa d

pEn'O ~li sortia, dí9 la butxaoa de dalt de l'alooricana un

.

rull de bandera com ~uell que l'avi

L8Vi3

amagat a. la rebo-

t:J.ga.

- sl,

aquests dies e

rull s'ha de3ca

ella t

¡ma

e trClbat el Ramon, al qual :feia temps que no

m:ic

ve1~.

•• •
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- QUin R!çon?

la primera escola, i

- nol de la mereeri.R, aquell que anà'flem jtmts

que j o havia anat algtm eop a sopar a casa seva 1
- Ah, 81• •••
19 VBIU

- s1,

fere1 servei jtmtsl

si. •••

- Pare!

.è?
- El

on és un noi molt 9SDavilat.

- Prou •••
- l sap/-s de Què fa?

o ho

S'lh

- De manob

•

- De manobre?

- sl.
- Es un bon ofici avui.
_ Pare ••• Un dis/ abans de marxar al servei te'n vaig parl.ar del. Ranon,
i

/

tu em Vas dir que ho deixessim per acabat el servei ••• El. senyor Flo-

renci es jubila. la setmana que vé. Ja sé que el senyor Florenci t,é mo1tes hores deixades al despatx,

ne hi ha pa

et més temps que a ea s

seva, que és un home de 18 teva conf"ian98 i que t'be sentit a dir que
no sabries com cobrir la seva vacant el dia que

jubllés•••

si, si, tot això és veritat.
Hem parlat alguna

ve~ad8

cats. «Jo havi.s pensat que

de fel" arribar la nostra roba a. nous mer-

POtR8!",

si tu hi veni.es bé, i sempre

Ib el

teu consentiment que a casa semore ha estat•••

ulogi, aque st parlar é

1 de ta mare Quan es vo1 canviar d' abri cI

- sempre se n'ha s?rtit la mare de canviar d'abric.
_ No et vull contradir a l'hora de posar Rent a la 'fàbri ea. Un altre
dia, si no ens la nacionalitzen ha de ser teva. Si tu creus Q'Je el

,6

on •••
- Gràcies, pare. La mare d.iu ';Ll:l8 ets el millor home del món.

- sl,

cada vegada que demana cos

que e~ Rsmòn ha d

•

o m' has deixat acabar. Si tu creus

er un bon paper a casa,

agafa'~,

però agafa'J. a

prova. No et deixis por'tar per sentimen taJ.ismes.

- N'estic segur

- Bé, avui que no
da.'•• l

OlL

gur.

el noi ens serà d'utilitat, ben
vingui ta mare dieu t que te
trobar al

el

ces passades de mo-

on?

- Al carrer.

us dediqueu a córrer carrers, ara?
- No ••• jo venia cap a casa i ell anava•••
- Eulogi', jo al p8!'e no el v

are,

anti

el. Ramon ens

v~

eps' qui hi ha a dcü:t tan<B
r~{a

l~.

hi!"

vingnéa d
s qui

mai.

trobar al carrer.
i hi serà. tot el dia pel" have r anat

dels eixale brE.ts1

'!'úria, l

qual ha arribat com si,

ens: va dir que tu tamM corries,

N'esta !JRjor. l

i mai diries

':l,via trobat ••• ?

va di,.. q'.l8 hi

, t

aI'

oc tu m' has deixat acabar. Amb el Ramon ens v

carrer i, sense saber com, la marxa

ens vingu

trobar al

trobar. Era una marxa

especial, aquella.

- ¡.

Aquest tros dê ba.ndera que et surt de la

- Abans de trobar el

vaig trob

01'1

but:~aca 71

uns ar.tica companya d'estudis- e.i
s~

me'l èionaren. Ha. n'havia viat cap tros de prop ••• no ho
córre~

poe

- W.ulogi,

l~

Hquest bocí

entera

q

br~9

:fabrie~ts

a

l'erò s'
- :Pou

lm

(,"OS8.

Ò••• Aquest tro~ de ban

a

viv;;;._

politica•••

- .io. pare, no és politina

bi

....andera em semblava una

al cap de

ha

h

error o

fi

las

e~ ~m ~ue~a

fea de casa .... és la bandera de t.ots, de

de teixi1:.\lJe

t politica. ,Ja saps amb qui vaig t'er la guerra, jo?

o-
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eu?
- No, la guerra.
- Hi va have:r un guanyador.
-

.,¡;cd

la guanya ningú del tot una guerra, i menys una guerra entre

ciutadans del mateix paia. Si els que van perdre ací haguésa1n perdut,
de debó no ea :farien marxea com la d'ahir ni sortirien retalls de baldera com aquest. l no ea pot dir que :fossin els que guanyaren la guerra els de la marxa, sinó els :fills dels que la perderen.
- Eulogi, avui les coses se'm posen com pe:.rquè la teva mare em proposi
un canvi d'abric••• i jo no vull discutir amb tu. Que a les gol.f'es hi
ha

tnl8

bandera?

Quan es pugui treure amb t.ot. l'honor la posarem al

balcó. La bandera, aquesta bandera, ha de ser de tots, però de tots,
entens? l a casa no vull divisions. l a la :fàbrica hi VUll a tothom
que treballi. Jo sé que hi tinc t!1és d'lm comlmista, però ment!'8 com-pleix1 no el puc pas :fer de l'Opus Dei. Aquesta era la teoria del pa-re •• Ara, mira bé amb qui t'embarques, que no et surti un organitzador
de marxes, que ja marxem prou!

- Pare, a la d'ahir a casa erem majoría, Sabuts de tu, la Núria i jo.
La mare, amb l'excusa d'anar a comprar la Va seguir una bona estona•••

si,

Bamon entrà al lloc del jubilat senyor Florenci. Aquest, el dia

de plegar, demanà per :favor que de tant en tant el dei:xéssin anar al
despatx, 8sseure's una mica a la seva taula i tocar, encara que només
fos tocar, uns quants papers •••
Els teixits, com tot, t.e puges i baixes. Quan estan a la puja, la fàbrica. té les millors màquines, els millors obrers, els mil1o't"S venedors i els millors amos. Quan estan a la baixa tot és dolent llevat
dels amos. Les màouine s

són antiauades, els obre'"s no treballen, els

venedors haurien de canviar d'ofici i els governs

semblava que es

guanyéssin la vida poo ant impostos. Entre puges i baixes hi ha un es-
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tat intermedi que se 'n sol dir d'anar tirant. l el negoci dels Benvinguts passà, com molts, per aquestes tres etapes. Guanyà diners, feu
la pau, i en l'erdé. ns primers temps que Ramon treballà snb els Benvinguts el negoci anava de cara amunt, i era quan el p'11'8 d'Eulogi. deia
que tenia la millor rabrics, la millor maquinària, els millors obrera i
els millors venedors. Més tard rectificà

aquelle~

decJ.aracions. ja que,

fora les màquines, ela alt:res elements al sentir-ae lloats li demanaren
és Quartos ••• Ramon feu qUfdar bé al seu

va~edor.

Resorg1 el leader de

quan era capdavanter de plors i ~ues menors a l'escola. Sort! fronteres enllà i portà màquines i tècniques noves. Alguna veRada el senyor Benvingut. es resistia a fer canvis, però eren dos contra d'ell: Ramon i Eulogi, i acabava claudicant.

,

tre part, Bulogi

es movia b{,

entre màquines i operaris. Va creure a son pare en moltes c'Oses i, entre altres de ficar-se per telers i mo'tors. Era el que anaVa més brut
de la fàbrica.

La senyora Benvingut, aquella

temp~da canviava d'a-

bric sense haver de :fer peticions especials a son mar!t.

El món mai està quiet. Es divideix en èpoques i cadascuna té les seves
00ges que s'ban de passar com es pot. Hi ha èpoques que tot

Va

marxant,

la gent festeja, les dones estrenen vestits,. els americans callen, els
que trèbellen fan sis jornals i els diaris es veneD, o

~s ~ompren,

que

és molt di:fer'ent. De cop, la feinl;l se'n va, la gent no compra, els d:L-·
ner.s' s'espanten i els Banca no estan per

roman~os. 'Ds una

època. de

c~i

sis. La primera, de la qual no es parla massa, vingué en l'era glaciar.

Es fabricaren pells en excés. Passà el fred i sobraren pel~s. A par.tir- de llavors les temporades de 'crisis anaren
i devegade s quan ningú hi comptava.

present,ant-s~ periò.dicanent,

Un temps solien. aparèixer des-

près de les guerres. Els savis diuen que són aconte·ixement s cíclics

que de tant en tant s'hi ha de comptar hi hagi o no guerres, i que són·
passatgers, que v

i venen. Ho proven les

crisi~

govemamentals, diuen,

que n'hi ha moltes i no hi ha cap pais sense govern. Els savis tenen
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raó amb això que diuen dels governs.
presentà, doncs., una crisis. O la gent no comprava o hi havia· massa

Es

coses per a comprar. A les lletres de canvi j a no es podia exigi:r-lis:
més. Els bancs,si en volien,les voJ.ien pagant. Part de

l'eS

tractava amb lletres de

canv~,

~a ge~t

que

'ban~_s.

al veure com les tractaven. els

t'eren una mena d' 8Ssociaci6 per. a no pagar-ne. ~ap.' i malgra t se~. una
ssociació

il.le~al

oomptà cada dia amb més partidaris. Els

notar~s

es veieren obligats a llogar
passants i auxiliars
.
- davant l'allau de
prot"stó-s que
lletres
ib els
~a

els oU9ien al da.tntmt. Fou

protestade~

perquè els

ne~es8ari

not.ari~ vei~

pocs que hi havien nos' anava

enl10~.

aqueU temporal de

que eren pocs i que

Coo que un notari no es

en qua'tre. die s, aquella manca de.' ciutad~s de l' C?f'~ci es preveié

eria una de le s causes que faria trontollar perillosament l'economia
n8cional~,. l

vingueren ten:ps difi.cils. Els que no ,passaven

~if~cultats

deien que era· natur:aJ., qUf¡) era l'aparició cíclica, la re.volueió de la
crisis. Ela que passaven dificultats, les fàbriques que tancaven i
els que no treballaven, culpaven de tot al govem., com sempre. Les
Induetr1es Benvingut foren de les sotraqueJades. Els magatzems de la
t'èbries eren plens de robe.
Si això dura i la gent no compra roba, la geJ)t anirà

despu~lada.

- Aguantarem t'ins on podrem •• -deia Eulogi reunit 8Inb son pare,

R~on

comandant. dels oont6b18s. Aquest deia que si els bancs es resistien a
aS2:af'ar paper es podria aguantar molt poc.

- Jo - deia Eulogi. - ja fa dies que dic per la :fàbrica que les coses

van

mal~nt,.

que la gent no 'compra, 1 que si

la podem vendre fa:r·em mala fi

~osaltres

diuen que si ara les coses no van
només

se n'han

~profitat

Begu~m

fent roba i no

i ells. Però no s'ho

~,.altres veg~s hi.

cre~n,

han anat i que

els amos •••

urtin a vendre e1l8, a veure si venen! Que no veuen com tenim
els Magatzems?! - diu el senyn'l'"

vingut.

i el

12
Eren les hores baixes, i era quan el pare Benvingut despotricava. contra tot. •••

- Pare, que et posis amb el govern no em fa res, però
~

de la fàb!'1ca són les que fins ara anaven més

ue les fa anar també ho era segons tu.

Bàta~t

les màauine

de 1 pais, i :La gen t

contra els que no

COIT1 -

pren, si vols. Els comptables no diuen mentides, fiuè més voJdrien ells
que ,resentar

balan~os

de bon aspecte!

.qualla crisis ja no segui

l~acabament d'una

guerra, ja en preseind1 i

plantà al pais pérquè segons elsestudio80S de les c:'risis diguéren

ue li tocava venir, que fe1atemps que no n'hi havia cap. De 80c1811st..es avall, es deia

món, i

qu~

que la. culpa e'ra dels sistemes que imperaven pel

tant eom aquests sistemes imperessin les crisis es pntsen-

tarien de tant en tant provocades per a

encari~

• s coses.

- Potser s1 - deia gent a partir de socialista sense arribar al gremi
dels potentats -, però jo no tinc altr~ solució de buidar maga.tze~a
pnms de drap, o plegar, veureu I Fan córrer molta tinta i fan discutir molt les crisis, són 'com una malaJ.t1a que tothom la vol combatre
amb medecines

pròpies. No hi ha unanimitat. amb la medicina a aPlicar

i, de la mateixa manera que a un malalt si el veuen massa metges i no

s posen d'acord amb las recept.es el malalt allarga o,· malgrat. 1e'8 m...dic:lne.s ¡se'n surt, les crisis devegades

davant una variació de remei'

es S\lareixen soles. Però tornal. l t~men potser per a veure si els
homes, que .ón els que les pateixen, es posen d'aeord d'tma vegada i
li troben el voraviu•••
Ramon proposà als Benvinguts' t'er

\.1lE.

volta pels mercats de forGe

- Ho provarem, senyor Benvingut. Fins on puc arribar en questió de preus7
,

- Ven al 'Oreu que te'n VUlguin pagar. S'ha de buidar el magatzem. Si

fos quest1ó d'un parell de mesos ••• pero'iqUi és

ea

trempat d'aq':lests

que entenen amb crisis que e.ns pot dir el temps que Çiurarà7

ven al preu que puguis, ja t'ho diré, jo•••

Surt, i
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'noi sort6. Tingué sort. Convencé antics compradors i en feu de nous.
Al despatx de la fàbrica hi havia un munt de telegrames que pel ae:oyor
Benvingut eren els teJsgrames de la felicitat.

L'home~

engrescat,

e~

volia fer enquadernar. Ja tornava a tenir, deia, la millor fàbrica del

món, les millors nàqu!nes, els millors operaris i els millors venedors.
Tots els t.extos telegràf'ics eren enterament comercials,
ni un mot
de
. '. .
~

nys ni un de més, els justos. Només un provocà.- tma al9ada de celles
,

al pa.re Benvingut: el darrer que

records a la N"úrial
- Pare,

DO

-~l

mostrà a

an~ciava

~logi.

la tornada i telegraf'i aVa

'

podIa pas telegrafiar records per cadasclm de la t'SIlilis I

o ho sé, no ho

~é ••• En

fi,

la t'eina que ba :fet aqu$st noi no li

podrem pagar mai. Ens ha tret d'unn gran rodera.
Quan Ramon es presentà a la t'àbrica se li feu una gran rebuda.

,on, digne' s, què vols? Demana!
El noi calla. D'F.mçà del dia de l~s norreè!sses que porta Núria pJ.ant~a'
al pensament. Aquell pensar amb calces quan es trobaren al sorgir el

mot manobre, havia anat desapareixent amb el temps. Ja no era manobre.
Ja tomava a ser l'b

da qu all coman aVa p)lOra'

generals a l'escol.a

i de quan t'eia guanyar l'equip de la classe peT cinc a tres. Js no

ra tan lJ.tmy de Núria, o eJ.l s'ho pensava•• ~Qu1nes ganes tenia de demmar la noia quan el pare Benvingut li digu6 que demanes •••

Ja t'bo aniràs pensant, Ramon, i ja en parlar
a

ce~ebra!'

la cosa aquesta

n~ t

demà. De

ant, per

sopes a casa.

sopà al davant de Núria. Mai podí.a pensar que en t.an pocs die

8

tma

noia ea pogués :rer tan boni ca. Possiblement Núria era igual que el dia

òe la marxa, però per a Ramon era deu, cent., mil, infinites. vegades
més enlluernadora. A~L18ats misteris només els poden comprendre els

enlluernats. El sopar fou un sopar normal per a tothom llevat per Ramon i Núria. Pels dos, aquell sopar fou el millor

qUé s'havia fet

d'en-
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'.

~s

da la fundació de Barcalona que segur algun se' n degué fe r de so-

par ja que la cosa ho valia.

A l'hora de dir bona nit, ~úri~ Ja, donà-

la mà a Ramon sense que óquest l'hagués encara demanada a

s~n

pare. pna

donada de mà, encara que sigui breu, quan es contesta un bonG nit que
's un bona nit molt. carregat, no és res per· a fer· 'tres. dies de. f'es~~,' .
però tant. per

8

Ramon Casavella com per a llúria Benvingut :fou com

~a

nyar unes eleccions. La noia s'adormi damun -t núvols de colors.
El x1.~

cot., que era un home de dormir set bores fortes, aquella nit en passà
cinc- 'en blanc amb Núria picant-li l'ul1.et miras on mirés ••• Quan 1'en, a la fàbrica,

e~

pare Benvingut tornava a dir al noi

q,u~

demanés.,

.quest que havia passat eine hores amb un nom al cap, què havia de con-

testar qw/? l'amo li repetia:

,

,mana, h

emana....

{n6:
- Núria!
Fe1b••• Eh?

Ep I QU~

s dit, 1

úria?!

- s1.
- Noi, Eulogi, que no 1'11&8 sentit!

Detrlan~

la Núria!

- Veuràs, pare,. tu li has dit ql~e demanéa ....
- Es que jo pensava, volla, que deman&s qua~tos.
u no val !'es la núria?

Però •••

conat.! que jo ja et vaig dir que l'agaf'éssi

rova••• No

podries demanar Ulla alt.r8 cosa, Ramon?
, .
No. O 1
U'rJ.a o res.
,

- Jo ja volia que de~éssis., pe o •••

e:rquè no :ras un a cosa, pa
-

":8 clar o ue ho faré: I Remon

no
ta~m

vnr~es

amb

~a

Núria?

la paraula fins que hagi parlat

arn!) la noi.a ....

Ramon entra en un pll?1ode de "suspense It. Eulogi,

SOIDJ'iu.
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úrial On, és la núria? Ç.ue té una. altra. marxa?
'o. Es a dalt. Ja la .cridar",.

Veuràs, què entens tú,

,8

hi ha alguna

de nou?

r hav61'-hi algun a cosa de nou?

- Jo, com tot.hom, entenc que tma cosa de nou

éS'tm8

teva. l amb Què no comptaves que demanis

e

c~a

co

que no s'hi

la núria?

- Jo no no hi comptava• .(\ra, la noia i tu, no ho sé. Les denes, a caSa,
se~ré
.
~

aneu

DQr

les vostres •

'"

- Tu -estàs sempre mo~t -enfeinat, i és normal que quan la noia tingui una

cosa per 8 dir me

digui a mi. No et pot pas venir

terior a tu, ant

l tre e

parlar de roba in-

8

cos~s.

- A t.u la noia t'bo diu tot?

Home, aJ.gunñ cosa es deu guardar per a ella, però si és quelcom molt

particular jo li conGC només de mirar-la. Com 't'ho diré, jo •• _si la noia
mb les aevee ooses teixeix amb ordit i trama normal !?,O muda de carca,
però si hi ha adob o ha treballat amb teler d'alt lli9•••
- No toquis campanas, Uaria. Si la núria tingués un di

ne

eret, tu

ho sabries?

la senyora Benvir:p.'llt, que no sap rea del 8L'POSa.t secret de la. 1'i1la no
vol passar que son marit es pensi Que noel

8àpj.~a.

- Home ••• !

- Què vol dir aqu9at flhorlie! tf
Vel dir que potser si 1& noia, aques~ darrers dies •••
- AouestA dar-re-r8 dies, què?

- Dones que potse'T'(

si libe vist un d

sosae·c •••

Gros o netlt1
- Normal.

- O la n",-r

no

s

d

,

:res,o:nome

eret., o a la noia ja no ls cone

- Ja 't'he dit que. al

8

1

s qUi

h

sebe

el

e-

com abans.

'vegada es. guarda algnn El

això és d'en9à de les marxes ••• Però què pese

C~

pe r a ella••.• l

Ib la .Núria?

Devegadea
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vols que amb una Bola paraula t'en t.enguem 1 ara fa una
l

,

h~ra

que estàs

,

donant voltes sense aclarir res. Que ha passat amb la Nuria?!
- Que me l' han demanada.

- l això és el gran secret?

- Que j a ho sabi es?
- Un dia

o lla1tre te l'havien de demanar ••• De totes 18S seves amigues

que venen a essa és

].a

que :fa més goig, és simpàtica, decidida, enraon a-

dora, riC?lera •••
- ..:t descuides d'alguna cosa. Que la NÚlria és t'illa d'un :fabricant de

teixits.
- Que he saps ara

no~o;:ro •••

ixa'm acabar, .carai! Ja ho sé que la Núria és t'illa meVa. Només

tal taria que no ho fos.

- Bé s1, és t'illa d'lm fabricant de teixits. l què'i
- Que tm fabricant de teixits pesa, compta, que'es ben considerat per

notaris i banquers .••
-I que la seva dona per a canviar d'abric se li ha d'agenollar.

o tant, no tant. sempre n'has tingut de canvi d'abric.

s Que ara em

~nvindria

molt. Diumenge 'Vaig anar a casa els Rubau,

i la senyora Perelló que també hi era va dir: "Mira, 1a senyora Ben-

vingut porta aquell abric tan "mono" que ja portava l'any passat ••• I,'

- Et. fas pesada quan vols canviar d'abric ••• Vols saber el secret, que
veig que no saps, o vols canviar d'abric?
la senyora Benvingut, prudentment, es va limitar

callar. Si es mSli-

t'estava podria perdre 1'abric o el secret. CaJ.l.ant. potser tindria les
dues cose8.
- Doncs a un fabricant de teixits quan

li demana la noia només l i

pot demanar segons Qui.
- Es clar.

- l si abans de demanaI'-me-la a Ili l' haguéssin demanada direetanent .
8

n'ella, si la noia tingués

alguna inclinació especial tu li ho co-
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neixeries, no?

Es ac! on vaig I

-Hare de Déu I Això no ho podem amagar .les dones.. La primera vegada. que
em vas agafar de bracet. a CaJ.detes quan vaig arribar a casa la mare em
va dir: l'lIarla, que t'has descuidat de dir bona nit. Que te'n passa
a~guna?1I

ix! la Núria t'ha dit bona ni t

sempre. quan ha arribat a casa?

- PotSq r el dia de la marxa•••
quina, perquè sembla que va

- De

8

totes!

- Potser el dia de la darrera- ••
:~,

t.u saps alguna cosa o no?
c1ar que la

- l què 'trobes?

S'CI •••

Jo no estic pas disposat a donaX'-la aixi c~. així.. Per

alguna cosa t'he repetit que sóa un &ricant de 'teixits- ••però em trobo
que soc· un fabricant de te ixi ta de paraula. Tu, què trobes?
8

malament podria haver anat.

- l la noia què diu?

- si,

la noia •••

- Ja veig que no s'ha entuei~fmat- Sí ella diu que no ti~ré una bona
escusa.
- Veuràs, tampoc ho diu que no.
- Com quedem?

- Es que la joventut d'ara tampoc és la d'abans. No es pot pas passar

el dia saltant i ballant••• I si ella ha dit que si •••
- Tu a la teva noia la coneixes tan poe com jo que no .La conec gens,

je ho veig. Ja t'eia 1:>6 jo de voler parlar amb ella de dret.
- Que jo no conec a la meva filla?

- Doncs oui és, ·ell? A veure, qui &s elll
- No vulguis que la faci quedar malament.
-Roman90s!

Núrial

l potser nitu·n1 ella en sabeu res de tot plegat ••• Núria!
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Es presenta la noia. El senyor Benvingut., i això que no la conei.x:la

gens, l i veu
-

tul

mirar carregat. de volt.s.

l tu no li coneixes
res ? - diu a la seVa muller
-. Jo no sé com...
_ ,

miTavea aquella nit. a Caldetes, però si ella no

mi~a

com miraves tu,

que em pengin.
- Pare, què passà a Caldetes? Com m.irava, la mare?
-

Com mires tu ara.

- Ai, pare, com miro, jo ••• ?
- Jo sóc home de dos i dos quat.re, ja ho s,, però ••• Què li has dit. a
t.a mare de la demanada?
- Quina demanada?
- Ho v·?(J.\s, ho veus? Li sap.s tots els secrets, eh?
- "Benvingut no t'eJCaltis. Segur que m'ho hagués dit d'un moment a l'altr
- Núria, ja bo saps que te m'hf.m demanat?
- No ••• jo ••• si m'han demanat i é$ qui sap qui •••
-

Jlú~ia,

a casa ja fa anys que tenim t.elers. Ja en tenia ton avi. Rient

rient i suant

s~t,

nosaltres i gent com nosaltres hem

ajud~t

a q':l'

el pais fes esmi malgrat que. hi hagi gent que digui al cont.raDi.
Vull
.
.
dir que nosaltres formem part d'tul estament que té un prestigi, prestigi
ue hem de con,servar. Fins ara per a manternir aquest

estane~t

ens.

~m

casat. nosa1tre.s. amb nosaltres, eom els git.Bn~8. Al pal~ sempre. h~. ha
hagut mans i br890s que distingien, i cada mà i cada bra9
1ma ob1igaci6, un deure, d'emparentar amb gent de

la

n'ha t'et

seva condt ió •••

- Ai, pare, que m' ha demanat algun ministre?l

Si ho hagu~~. t'et potser li hagués dit que n~ tot8e~t. Es ~e Jo
peor a demo8t~ar que sóc

agrait vaig dir que demanéssin i em Val de-

manar la noia I
- Benvingut, prous discursos. Qui és que et va demanar la noial?

-

Qua~

el Ramon •••
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Núria :fa un petit ~scle! a~nad!ssim. i ea posa l~ mà a la boca. Els
vats dels ulls·

transfon18D riwidament en qu11Ç>vat,s.

9S

- A veure, Maria, mira-te-la b6J
- Però, eJ.. de la meraeriaJ Núri.8., tu•••
- Calla. Nosaltres som gent de dalt••• i gent de parau1 a. L'avi no Va
_

ignar mai cap 'tracte. Els

ya

•

•

_

w

:fer. tots de paraula" La de 1.a nostra fa-

milia ha estat sempre paraula.~e rei.
- Però ara es fa tot per

e.~erit., ~nvingut••• Jo •••

Calla! Quan el Ramon va tornar del viat.ge- i ens va salvar l'any, jo
l i vaig dir que deman6D."

- l ell et va demanar la noia!
- l ell em va demanar la noia.
-

l

- 8i

tu què vas dir?
1)6

Vaig dir que ho trobava una mi ca exagerat, també vaig dir que

seria el què la noia digués, pensant que potser diria que no •••
- Núria, ITurieta, fiUa meva••• J
Si ell no m'hagué'fa demanat a mi, jo l'hauria demanat a n'ell.

- Benvingut, ja 'saps amb qui va fer la guerra el pare de Ramon?

sa que ho.sé.
l si els mercers no ho volen que el noi se'ls casi amb la :filla d'un
rra?
- Si el p sre Casavella no volgÚes ~uri8.; seria un gamarús de set soles i
llavors sl que per a mi seguiria essent un enemic de guerra.
- Però, Benvingut, això s'ha' d'arre$tlarJ
- Tu, que cone~xe~ tm bé ~ ta filla mira de eonvéncer-la. Jo, si no

te'n surts,

deu

a les wi t seré a la t'àbrica i donaré
la noia
. -

8'

,

HaDon ••

l es veu que· la senyora Benvingut no se'n sort.í. de convéncer a Núria,

perquè l'er.demà

Ei

les' vuit. el senyor Benvingut deia a Ramon:

- no te l'he portada, però la tens a casa a la tèva disposició.' ••

_.'
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Ara hi han vagues. sempre se'n :fa una o altra. La gent feia t.ant. temps
que no n 'hs'!ia :fe'tes, que :seD\1bla que no hi h.a de ser a temps. Ea s"-

nyo!' Bènvingut era un sno raonable. PassaVa molt} temps a le t'àbrica
i la majoria dels que hi treballaven:, llevat de qua."'} demanaven
dine~8,

el volien de 1ebé.

'

Havia ajudat a !'esoldre alguns problema

particulars, i els beneficiaris solien dir: "Llàs1tima que sigui un
,o ••• ! u

- Senyor Benvingut,

ge •••

- Doncs faJ'em vagal

oetè tamb6?
- Jo-, -i tots els de casa. QUè voleu que fem amb la :fàbrica tancada!

12~

la seva consogra. El senyor Benvingut, que d'en9à que s'havia trencat.
els vidres de la botiga era tot un altre l i va dir a pleret:
- Si és quest1ó d'abric, Uar1a, sou tant a tant •••
La darrera cosa consignable

d'aquell dia t'ou que el casori

amb unes \!-leccions. El casori el t'eren les
però el ca!30ri era una

COS8

du~s

families

co~sequències -~nt

que aquell m~trimoni era

lm

conj~tam_en_t,

i les eleccions una al t!a. El 1:b rr1 ~n I?~s

era al àavant la porta de la petita església,
esperant.
.
.
nats a treure

c.oi~c~.d1

del òra9

Els afeecio-

del senyor Benvingut-, deien

precedent., tma a:t"luixada de la burgesia.

Els dels bra9 del mercer Casavella

de~en

que aquella tmió era una vi o-

tòria de la classe treballadora••• IU col.legï electoral es ve! de l'església. Al sortir d'aquesta, pares i t'ills s'abracen i s'enhorabonen
copiosament.
- Senyor

Casav~lla,.ara,

a

si., sellyor Benvingut, ara

vota~.

a votar.

- Jo sóc dels que voten amb condidatura oberta.

- A casa hi ha votat tothom sempre.
Els quatre sogres avancen ve ra el col.legi amb oara seriosa, pas_m~
cisl i candida:t.ura a les mans. JUs espectadors s'arre'molinen a la por-

ta del col.leg1. El senyor Benvingut, educat, diu:
- Primer vostès.
- De cap manera, VJYJtès primer!

- Gracies. Ja saben a qui votem, n07
- Quan votem nosaltres serà com ai no ha.guéss1n votat.
El matrtm6ni s'ab~te per rao~s familiars. Cap vol disgustar als nous

sogres ja el primer dia de matrimoni •••

- Si la noia hagués insistit, bauriem

~uedat

4 a 2.

t Si ho hagués f'et el noi el 4 a 2 hagués estat. a f'avor nostre.
- La

meva t'illa, si no s'hagués casat hauria votat amb mi.
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- Hauriem tornat a empatar perquè mon fill hagués votat com son pare.
- Qui sap a qui votaran,

e~s

né'ts.

Qui sap ei hi bauran eleccions en temps dels néts ••• Si la gent fa el

sord i no va a votar, no valdrà la pena que se'n facin.
'¡

- Guanya'ratl els que no votin, doncs?
Anam a dinar, sl:!nyor Benvingut7

- Anem a dinar, senyor Casavella••••

Quan la guerra s'aeabà Joan Haria tenia deu anys. Mesos abans d'acabarse la guerra es tancaren les escol~8 per mor de què s'hi tiré8sin
bes, i si Acan Maria i la
guéssin dir la veritat,

~aj.o1"

bom-

ls menut.s de la seva edat vol-

part

o

•

irien que
.
. aquell temps d'escola tancada
. fou un
~

gran temps. Uai, a deu anys, l'anar
Hi havia una tradició de

8

estudi ha tingut massa partidaris.

e els mestres, si. les bones paraules :falla-

ven, :feien entrar a clatellades la taula de multiplicar o les capitals
d'Europa, que n'hi ha tantes. I la mainada anava a estudi a:'nb por i amb
por no se sabien mai les capitals d'Europa i, és eler, venien l.es _~a
te1lades. l la mainada ereia que s'estava mós bé al carrer sense.

~amà.

tiea i sense cops, que a l'escola anb gramàtica i clatellades. Era
quan no e'bi podia anar a

estu~i

que s 'hagués volgut rebre de petit

per a saber les coses que de gran es rebi.a pe:r a no saber-la",e

a obrir

Aca'bada que fou la guerra es torn

les classes amb gran· dis-

gust dels que hi havi.en d'anar. Vingueren mestres nous de Baix i Al.t
Ebre enllà, am~ els comptes fets. El mestre de Joan Uaria no havia po-

,.

gut fer la guerra perquè tenia una cama que no li anava. bé, i, home
o

conscient del què s'esperava d'ell, feia, de menta1.mtzar a la can alla,
tot 81 què ne' havia pogut f'~1' guer:rejan1i: \IDa veritable batalla. l la
canalla s" anava mentalitzant sobretot la ds més a la vora del mentalito

••

zador el qual mentaJ.itzava a contralt. Joan Maria ocupava un segon bano
o

•

a laclssae, i al cap de poes dies hi havia d'assistir amb les orelles
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protegides amb eot6

fluix.

cola, 1 sort que a

sort.! ben mentalitzat Joan l-aria de 1'98~a guerr~

seva

~

havia acabat

gust de la casa

i no hi hagué desmentalització. El pare era func10nsri municjpal 1 er

un d'aquells elements que se'n diu que estan bé amb
que el noi encara havia conegut,

ela~de

d,alt.

L'~vi,

,via estat vigilant nocturn) d' aq~e

vigilants de bastó, :t'anal i candeles/ que portaven

un .gran nombre de

claus en un petit cercle metàl.lic i·que per més que en portéssin se~
pre encertaven a la primarI:'
torn. La senyal de que

e~

'!!6

vigilant estava en actiu eren

t6 a terra que avisaven la
tivitats de nit de

clau que obria, la porta del

noct.àiHb~

de

els cops de b

va presència. L'home coneixia totes les ao-

gent. del barri. ']1s dies aue hi haviè4 :funció

al

Liceu sabIa que no hi fallarien les quatre :families de~ barri que ~~
deixaven cap vetllada. l sempre, quan en tornaven, feia cumplimen"tóa:

- Què, com ha anat II

Trovator~'?

tlMira, els Uargarit venen del cinema••• " tlAi, la senyoxaa Sala ja no anirà. gaire nits a passe:ig ••• u
- Senyora Sala, si li ve abans de la una eu poden telefonar.

bar, qu

secpre hi passo per u veure si se m'hi ha deixat algun encàrrec.
o ja hegués telefonat fa wit dies, però aquest.

h~ Cleu

diu que, ,s'ha

'aguantar. Que hi ha molt. de guanyat. pel Que ha de venir que la mare
es passegi :fins a darrera hOI'a. A mi

:tà l'efecte que haurem'de córrer

a mig del carrer, valencià•••

- Bona nit, senyor MaX» 1 •••
- Bona nit, Val.encià••• Aquestes, reunions, sabeu••• mai s'acaben•••
l el valencià pensava que en

U1'11

reunió de ~nquerscom 1e~ que deia que

anava &1 senyor M~el algÚ dels que hi assistien daria ana:r ~olt perfuma't perquè

ee seu client cada vegada ~ue venia, d aque lle~ ret.m1on s sem$

blava que sortia de la baxcbe:ria••• Hi havia ele tot al barri. Gent d

SOl'I

tida seunaIlal, bi-setmanal i diària. Lea que havia d'obrir cada nit eren
les tres noies del 27, que feien d'artistes en un local de nit del cen-
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pro"tegides amb cot6

fluix. En sort! ben mentalitzat Joan 1:aria de l'e8-

eoJ.a, i sort. qua a

~a guerr~

seva

havia acabat

~

gust de.la casa

i no hi hagué desmentalització. El p~a era fW1C1onsri municip

un d'aquells elements que se'n diu que

e8~

i er

amb als ,de dalt.

L'~vi,

que el noi encara havia conegut, bevia estat vigilant nocturn) d'aquell
vigilants de ba.stó, fanal i

canàe~esl

que portaven

un gran

nomb~

de

claus en un petit cercle metàl.lie i que per més que en portéssin sempre encertaven a la prima:r8 its clau que obria. la porta del. noctàutbul de
tom. La senyal de que el vigilant estava en actiu eren

t6 a terra que avisaven la
tivitats de nit de

els cops de b

va presÈtncia. L'home coneixia totes les ae-

gent deJ. barri. J;ls dies que hi havii;4 funció

al

Liceu sabla que no hi fallarien les quatre families del barri que no
deixaven cap vetllada. l sem.pre, quan en tornaven, feia cump1imen'tóa:

- Què, com ha anat II

Trovator~?

"Mira, els Margarit venen del cinema••• " "Ai, la senY0l"a Sala ja no anirà. gaire nits a passeig••• "
- Senyora Sala, ai li ve abans de la una et1 poden t.elefonar
sempre hi passo per a

veu~e

bar, qu

si se c'hi ha deixat algun encàrrec.

o ja hegués tele:ronat fa wit dies, però aquest

h~

Cleu diu que s'ha

'aguantar. Que hi ha molt de guanyat pel Que ha de venir Que
es passegi fins a darrera hOl'a. A mi

~a

mare

fà l'efecte que haurem -de córrer

a mig del carrer, valencià•••
- Bona nit, senyor Mar» 1 •.•
na nit, vaJ.encià••• Aqu6 s'tes reunions, sabeu•••mai s'acaben•••
l el valenc:l.à pensava que en un; reunió de banquers com
anava el senyor

M~el

le~

algÚ dels que hi assistien de"*a ana:r

mat perquèeg seu client cada vegada

que deia que
~olt

perfu-

~ue venia.d'aque~~s retm1ol:s

blava que sortia de la barberia••• Hi havia de tot al barri. Gent de
tida

ge~lSI.Ial,

semSOl"I

bi-setmanal i diària. Les que haVia d'obrir cada nit eren

les tres noies del 27, que feien d'artistes en un local de nit del cen-
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tre. sempre tenien un somriure pel vigilant valencià aqueJ..les tres
noies del 27.
- Una nit ens ha de venir

veure valenciàl - li deien sovint.

8.

sl i si j o vinc, qtÍi vigilarà?
- Una nit que t'eu festa, home .••Hi trobareu molta gent del barri 1

- Prou que els veig quan tornen a c.asa!
També

sabIa d'on venien alguns jovenets del 1:arri,.

~.~bé, e~ ~alenci!a.

l a.lgtma vegada, com a bon vigil,ant, gelós per l'estat de salut de la

parròqui s, deia:
- S'hi ha de posar pa, nois•••
I, a més dels jove~ets que mai el creguéren al vigilant, t~obava sovint
~1 t,

senyoras8os afeccionats a la vida de

senyorassos de càrrecs pú-

blics i privats que "qui ho diria" pensava el. vigilant quan els cedia
galantment la voravia haguéesin o no de necessitfir .alguna de les cen t
cla':W que portava penj ales al ci~turó. Ell es 1imitava, si no hev·i.s
,

d'actuar obrint portea i donant candela, a donar la bona nit per dema-

tí que fo,s.
-No em pensava pas que :ros tan tard, valencià •••
- El temps passa molt depressa, senyor Deulofeu.
Jo ja volia marxar més aviat, però m' he adormit, ja us ho diré 1
- Llavors la millor cosa seria que s'emportés un despertador•••
El senyor que s'havia adormit no s'ofenia per la sortida del vigilant.
S'hi havia d'estar bé amb tm home que controlava les anades i vingudes
de la gent

de~

barri da mitja nit fins que es feia clar. I:
•

- Ja teniu raó" ja. - contestava.
Ell havia intervingut amb alguns aldarulls
nocturns. Si els alborotai.
,

res no eren del barri les seves intervencions

e~n fu1minant~,

i si, con-

venta mig barri es posava en moviment al sentir eJ.s cops d~ ?dulet de~
nostre vigilant. Si els ,destorbadors de la pau

d~

la nit

~ren

de la se-

Va demarcació, primer feia sortir un diccionari de bones paraules, i

133

si las bones paraules no se1'Vien sortien les amenasses de contar

l~.es

càndol a llurs domicilis. Mai a19à. el bastó e1 vigilant valencià contra 18 gent del barri que aJ.àarullà
pels. . seus carrers.
.
Un temps, els personatges que havien protagonitzat epissodi s contUl"-

dents,

gene:r~s. ,

es dedicaren

$'

_ca~~ de govern, ballarines i secretaris

part1cuJ.~'.,

publicar uHemòries" •. Les que el gran. púb;Lic

t,r~bà ~,'

interessants foren les de les balla.rines i dels. secretaris partiC!-Üars.
La gent ja .vol~a

Slioor com

ha~ia ~at.

una determinada batallat i el

pel' què d'un ae01~d gove:rné.LtI1ental, parò s'esperava amb més ganes

sa-

ber la clientela 111ajor de les ballarines de nom :fora de l'escenari, o
.
què dei.a en privat un po11~ic de grau i de gran discurs un dia de mal
de queixal.

perdien

sembla que per raOlls d'Estat ex governants i gem r

la memòr~a. Les ball8r~es, si abans de. publicar' les. tl~!3~~.ri

deien que no es ca1.1.lI'!en res,. rebien visites d'ambaixadors extraoràinariA pOTtadors de xecs en blane. U\ ballarina que havÚi

declar~t

qu

la llista seria cocpleta, ja n'hi posava de noms, però aclaria, de

N-

sultes d'aQuell9s visites: "D'aau4st, no n'estic segura. No tinc pa

l'obligació de conèixer a tothom, Jo ••• fI
donava

pe~

entès

1;1

leater int81.1igent., pe rò;

tots els noms de

llista Gran orotaecnistes.

l fou davant d'un quiosc de periòdics

que el nostre amic valencià,

qUé

veient uns llibres de "Memòries", tingué la gran idea de fer un diari

de ;las aav.ss Vigilàn~~s. "Diari d'un vigilant" se'n diria. l fou

tUl

diari autèntic amb entt;ades, s()~tides, noms i filiació poJ.!tica i social dels panegiricats. Devegades se' l pod!a veure dessota

Wl

fanal

fent anotacions sl comptat. La confecció del "Diari" e~ tocà en tanta
manera, que després de jubilar-s~ seguia.sortint cada. nit com si· estés
en aotiu i -portant al diB els sec!"ats nocturns ~e la gent del 1R rri
i de la que aense esser-ho hi anava. a sacretej sr. I ultra els assen-

taments relacionats amb la vida alegra que no sempre ho .és, l'home anotava reunions politfques, pre- sindicals i de conspiradors.

~ls que

11
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retmien ja el trobaven a l'ex-vigilant quan entraven o sortien de le
reunions, però :r~~ t.ant. temps q~l'bavie~ vi~t de vigilant en aoti~,· .. ·
s 'hi1ll. vien acostuma-t

tant a veure' ~ de nit P!3l.s.

ven Que no .s'hav:fa pogut estar de vigilar

~

~arrers,

que es pensa-

que ara vigilava pel seu

compte.
A ca Ja el vi.cd.1ant••ia ho trobaven estrany que seguis 301"t:1nt cada ni t,
i a lea primeres sortides quan volgueren a.c~arir el per què:

- No me'n puc estar - contestava l'h0m9-. Fa tants anys Que dormo de
dies aue veip: que mai més podré t'er-ho de nits. l jo, al llit sense dormir no m'hi puc' estar•••
V:J.ngueren mal temps. Una guerra, quo 4s el pitjor temps que hi pot ba-

ver i.

qlle

durant la mateixa la gent t.é carta blanca per a Ulstar o to-

thom que se l i posi al davant o al darrera, i no sols té aauesta carta
blanca sinó que cobra per

8

l ~ elimin&ció de semblants. Després de mi-

\

110DS d'anys d'hav9r-:-hi al món homes o éssers que s'hi assemblaven,des-

pres de l'home de Java, del de la Vall de Neandertal, del

~e

Pequin, del

de Sudàfrica, del de Si'beria o del de Cro-Magnon que ho arreglaven tot
8

cops de garrot., enca!'&. es fan guerres. Enea!'a subais1#eix la teoria

de les catà.stro·~e.s 1 quan no hi ha prous cetàstrofes naturals els bomes t'an el què poden
vin~da

pet'

a manteuir la
teoria en peu.
.
.

¡"ou en va la

de l'homoaapiens que ho lllivia d'adressar tot. puix aqUEt st·

qui ho espat.llà tot precisament,. Quart més
fer ••• l el

va1.~nc!à

e~iens

~ou

més dis't8rats Va

segui emplen81t :rulles del seu diari amò coses de

pre-guerra, de· la guerra mateixa i de POS-gtJ8!'ra.. Fins qua hi posà

prou. l es morí. l al dia.ri quedà mort en
laneia hi tenia les seves
Joan

!.!ar~a

lm

racó d'Lm bagul que el Va-

008vo.

ja havia sortit de l'escola. l mentalitzat. Però mentalitzat

o sense s'havia de :fer quel-com. l comen9aren els sondeigs :familiars.
- Joan

Me~1a,

- No ho sé.

què vols fer?
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- Oh no ho sé, no ho sé ••• Alguna cosa has de fer.
- Però no som de la situació, a
s clar que en

(8

sa?

SUll.

l no està tot entèe essent de 1a situació?
- Ja es va mirant més prim, ara. Jo, a·l'Ajuntament ja· no em veig en
cor de posar-t'bi. Es diu que passem de deu mil. Som més que mol ~ pobles que hi ha escampats

pe~ pa~s. La

gent. diu que: "enlloc de tenir

un alcalde i regidors per a la ciutat, bauriem de tenir alcalde i regidors per a governar la població de la Casa Gran •. O sigui, que a la
Casa Gran la

COS8

que hi sobra és gent. Tu bas de voler un ofici, però

no un ofici polític, sinó un ofici-ofici. La poÚtica hi ha vegades
que canvia, que fa un giravolt••• ' \
- Però a estudi ens deieD que no bi bavia giravolts que bi valguéss1n
amb le s coses d' &ra.
-

r':~a

mestres cobren molt poc, i encara q.le semble que pel poc que co-

bren ells haurien d'ensenyar coses pel

s8tl

compte, malgrat cobrar poc

ensenyen les coses que els fan ensenyar els que tan poc els
s'havien atrevit a fer vagues els mestres

perquè

p~guen.U.ai

cobraven poc.

~uan

els mestres en facin serà que jan 'haurà fet tothom de \lligues••• Un ofic1 mai' fa nosa Joan Maria. L'oncb Benet és baster •••
- Sempre se'n queixa de l'ofici l'oncle Benet.
- Hi ha els de la Barceloneta, que són fusters.
- Es ofici de llarg aprenentatge, aquest, pel que tinc entès.
- Tenim escoles ara d'aprenentatge accelerat. En tres mesos, fuster.
assa mesos., encara.

..

- Tenim l'altre oncle, l' oncle

M8r~al,

que 4s a la Banca. A la Banca

per a entrar-hi no cal ofici. No hi ha escoles per aprendre de

banq~er.

l els bancs sempre guanyen diners encara que ela a;ttres negocis en perdin. Adhuc se'ls pet atracar als bancs i no passa res •••
Joan Maria va Veure que amb menta¡1tzació i prou ben poques coses hi
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bavia a, t'er, 1 es posà dessota la protecció de l'oncle Març:a1. Tantes
",

.

coses que n'havia esperat ell de la mentalitzac1ó, i al veure que ni:
li havia servit
'l'i, hi reny:{.

p~r

a convertir-se amb el temps en mig o:ricial

~nca-:

Ell veia que de tant en tt:l'lt a la banca hi anaven ciu-

tadans de ro-a1 compte-corrent, 1 tm dia que demanà a l'oncle. Mars:~
com ho :reien aquells ciut.adans per a tenir aquells compte-corrents,
l'oncle li contestà.:
- A n~ aquests tot.es

].e s

hi ponen]:

l l'oncle' no donava rJ1és explicacions. Tanpoc era per a donar explicacions excessives a aprenents de banquer sinó tothom es podria convertir en gent que tot.es les hi ponguéssin. l Joan Maria anà 6cumulant
quinquenis :rins que deixà de preocupar-se de com ho havia de :fer perquè totes li ponp,uéssin j::\ que es va donar compte que de gent queels
hi ponien n'hi havia haguda semp!"8 i que a alguns els hi havien post
més que els altres, mentalitzats o no. I l'home visquè mig a mig disgustat i conformat, es dedicà a comprar el diari cada dia, es :reu soci d'una entitat colombò:r1la i es deixà barba. Acabà. pensant que sl
pon~éssin

a tothom potser seria exagerat•• Hi han situacions que qui

n'hau,n'hau, però alg"lD1s que n'hauen n'haurien sempre :rossin quines fossin les circumstàncies j! per mèrits propis, ja per mèrits

posiciona~s.

El temps passa i els homes ho anoten girant fulles de calendari, i un
dia .Joan Maria pensà en casar-se. Es casaVa molta gent i creient que, la
mentali tzació d'anys endar!'era tampoc li serViria pel matrimoni, es disposà a plantejar el casori ,.a eos descobert, sense padrins. Tenia

ull~','

des tres dones i pensà que molt seria que totes tres li diguéssin. que no.
Ula era

tm8

ve!.na de remarca, com deia l'oncle baster

na superior. Joan

l~aria

qUal

veia una do-

pensà, potser equivocadament, que per a :rormar .

part del club dels que "totes les hi ponien" s'havia de ser una cosa molt
acostada al geni, però que per a entaular tma. associació matrimonial
ho podia t'er perfectament tm mig o:ficial bancari una mica t'et i amb
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barba, i un dia que coincidí al carrer amb la ve!na remaraible:
rdoni, senyoreta, no es casaría pas vostè?
- Hi ha dies que una no sap com ha sortit al carrer. Es el que t'a tres

que em fa, avui, la mateixa pregunta.
- l vostè, què em respon?

Li responc la mateixa cosa que he respest als altres dos. Jo, si pogués, em de s.cas ari a •

- Perdoni, sef.lyora.
- No, no, al contrari. Les

t~s

de satisfacció,. l el primer de

pr.eguntes d'aquest mat! m'han emplenat

s~bElr-les

serè. el desmenja t

de~

meu

arita
daven &ncara dues dones a provar. La segona era una bona clienta del
banc. Alguna vegada l'bavia atesa, però l'h8me eonside:rà que no ~~i.

,8sa

ben vist t'er una proposició de matrimoni entregant un taló o

indioant el canvi del frsnc suís. Th1 m3tl que la dona es presentà a la
banca a darrera hora, l'esperà a

la sortida.

nyoreta, senyoreta!
s a mi?

- sl•
.9

m'be deixat algun paper al banc, potser.

- No, no, no és de coses del banc que l i vull parlar.
- Parli, parli, doncs.
- Vostè té relaoions1
,
- Veure, quina mena de relacions vol di'r?

.

- Relacions home-dona.
- Però repeteixo: Quina mena de relacions. se'n poden tenir molteo.
Vull dir la principal.
- Quina 68 p"r a vostè la principal?
- Potser ha fet la pregunta mal feta. A vostè la festega'1?

- s1.
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"~~lts?

-

Home •••

- Pe~ò vosté en té un d'escollit?
d'esco~lits.

- Jo en ti,nc varis

T'er què?

Es que j o pensava. proposar-li •• _
veu algun a vegada pel bél1c és Que

- Ho tinc tot donat·. Ho sento. Si
festejar amb

dels grossos m'ho permet. O sigui que de banquers ja en

ml

tinc prou.

o he dit res; senyoreta.
- No vull Que

e~

lnsid~ri

la proposi a:Ló no feta.

prengui per orgullosa, pe:rò pel ,seu descsoa li d1r& que

també festejo eJ'.l altres rams ••• el militar, el de la construccio"••• Ja
li he-dit que ho tinc tot pl~.
- L'enhorabona, senyoreta. Ja veig que un oficial de cartera seria poca cosa per a vostè.
- Faci-se'n càrrec, senyor Joan •• • No puc agafar més feina.
e'n faig càrrec, me'n faig càrrec. No faltava més •••
De les 'tire s don

1e s quals Joan Maria pensava dirigi 1"-se, en quedav

una encara. Quedava més d'un 30% de possibilitats. Aquest més d'un 30%

era la senyoreta

I\~iquela,

de la banca, la mecanògrafa de la Becci!> a

qual pertanyia el nostre aa:sara'ti.

La senyoreta Miquela, quan Joan Maria

entrà a la banca ja feia temps que era la senyoret
8

iquela, però J>~~

Joan Maria la noia era la que feia t.res que portava ullsies i tampoc

s'ban

fer amb menors d'edat els matrimonis. MiQuela havia passat els

seus millors anys de senyoréta e~criVint a màquina•. La màql:tina d'escriu~

ha estat durant

~,8

la s~v~. c~>nfident. Devegades el. 'tiec;teJ sr era

apagat., trist,

canso~. ~. "Mirat.t

es comentava a

:La

un repic de

a. la

Miqu~la

n ~!li deu passar _al~~u,

<3eec;ó. D.' ':iltres.,. la màquin~ un. ve~itable molto p~8to,

campane9~

un repuntat de son.s

a~e~

es, aVassaJ.J.ant.a, t.ri

:fals••• "A la Uiquela les coses li deuen anar bé u

eren llavors eJ.s co-
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mentaI"ie de la Secció.

Sentint la màquina de Miquela se l i

podi~n

s"'-

guir tots ela estats d'ànim. "A:ra la.Miquela té ganes de te.stej.arll~
"Ahi,":lVa anar a la perruqueriau • "Clavat, l~ pèl.licu1a del dissabt~~l
11

Ara ens diu que ha estrenat um brusa

nOVa

"L'home que vol 18 Miquela no a' 8caba de

i que nin~

no

dec~di!'''•.•• Donava

l'hi. ~ira'"
~ress~ó

la

veient-la treballar. que ella i màquina t'onnaven
part d'tm mateix
engra.
.
~

~an TII

natg8. Els ag1l!saims dits de la

canògra:t"a eren com una ramifi-

cació dels misteris mot.ors del cervell. El t'snós rec de Roland podia
eentiro-se g&16s de la com x1ó entre els dits de Miquela amb una de le
seves cirounvolucions laterals. Miquela no mira mai al teclat escrivint. Per a ella paraula pensada paraula. escri te •••

sl,

veure escriure a màquina a Miquela era una pura g1òna. La banca on

treballava tenia molts clients que se n'havien t'et per a veure,

enc~a

que t'os pocs moment.s, com escrivia aquella mecanògrafa d'e?,cepci6. Quan
les banques eomen,aren a t'er propaganda de l' 8q)lada, eficàcia i serietat de llurs serveis; quan eometl9aren a dir que la gent podia pagar sen-

se dinera, que les banques s'havien convwrtit en amigues deIa homes i
que per a banqueres elle8, un dels gerents de la benea on treballava
Uliqu&la proposà en un

conse~

que al :rel' públiques lea excel.lènc:fe s de
.

,-

l,.,stab1iment"" s'hi :res figurar que era la .seva una

b~c~

que disposava

ntrtl altres coses,. de la millor .mecanògr.sf'a del Gremi.
ique1a anava meravellant espectadors 9scrivint

8

màquina i

quant~ m~s

In meravBllav8 més tempa pass8va. l aix1 com una muralla, UP quadre. o·
un lingot quants més anys p~ssen méA cQnsiderats són,. una noia que es-

'criu a màQuina, si bé com a mecanògrafa amb 'temps guanya, com a noia
perd. l J!:f.qu91a si bé podia ser la més gran
temos, j a era lluny d' aquella
d'una ben -oent:inada

':l~1a

que

~ canògrafa de

en~rà ~,1.a b~c..a,

tots els

portadora

trena rossa i un somriure .J0venivol q18 ,d:1;u:en

q~

ón els millors Que hi ha. La seVa il.lus1ó havia e.stat escriure 8 màquina i durant

tm

temps escriví seneo daixar el ·somriure inicial. Li

1,
agradaVa tant, que estava segura que algÚ se n'enamoraria de veure-la

escM.ure. Fou la temporada que la Secció li anaVa endevina¡t tota e.Ls
estats

d~esperlt,.

Però tot.hom que se la mirava no veia la noia sinó

la meeanògraf'a. Ella, teclej ant,es declarà

homes ,si l'entenien, feien
es donen mai

~e~

~~ .sor~. E1~

que

.t.ct, i Mique1a_ bo. i que no

diverses vegades, però el.s
est~d_ien

e~

l'er enamorats no

don.à, com que E!1- temp

no perdona titigué dlea de mal l?assa~ que es trad~ien. ~n el p1:éar de la

màquina 9U9 produis sons

tristos~. ~smorte~ts:, l~asti~osos.

F:tns que

es eomprà tm~S - ulle:re,s i es. re~à del tot a la sev~ màquina. l fou
quan feia poc que

h~via

estrenat les ulleres, q?e t!0an Maria feu la

seva 'proposta número 'tres. PeT" a ell niquela era molt Miquela, però
no en tenia cap més a mà, i

lm

dia que considerà que estava bé per a

fer proposte s, la feu:
- l vostè, !.fiquela, no es casaria?
De moment la noi a volia contestar me eanogràf'i e ament , però es record'
que ja ho havia fet altres vegadt3s i no se'n feu cas.

- Casar-me i deixar la màquina d' escriur e? - digué parlat.
-

~s

podria casar i seguir'escrivint a màquina.

La noia pensà que Joan Maria compadit de la sev~ gran solterIa la vo-

11aa encabir a algun
M~ia

era

\m

so~ré.s de llarga solterl':l. l pensar q~e Joan

dels qua ella bavi a :fet proposioions honestes amb els

son s de la seva mà quin a.
-Jo, de :fa temps he deseobert i acdept.at que la meva missió en aquest..

vida és escriure a màquina 1 prou.
- Però vostè no.creu que m18 lluna de mel •••

Les llunes de mel passen. Les màquines n_o passaran mai.
- Tlt altres coses el matrimoni q.ue ;t~8 ~~!3!3 de mel.
- No compari

re~tar

cal·,otets, cuinar i pagar els rebuts de la llum

amb l'escriure a càquinal
- Però vostè es farà gran.
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l.T~

m'hi fa-ré, que j a m'hi he fet. l m'hi he fet escrivint a màquina.

Vostè encara pot matrimoniejar bé, Miquela •••

Una t'lama d'e8peran~a s'encén al cor d'aquella noia que comen9a. a batr,
al

~itme

de les seves pulsacions per minut anb la màquina

La màauina haviee sta.t. el seu refugi durant anys, però

11

d'esc:ri~e.

carai, .aaa:r-

ell sent! que li digué el batec de .les artèriea.
i e'ha de voler a mi, t!0an si no és pe~ s escriure a màquina?

- Si que anava malament, jo!

- Ah,

pe~ò

aue és vostè el oue e8 vol casar? I

- Si, i precisament pensava, si em doia que si,
e~ial

de noce

un

regal~l.i

criu1'9 perquè l

àquin& d'

can a present

tingués tothora a

casa•••
- Ja la pot encarregarl
cara que Miquela la trobés a faltar molt, el viatge el

Es casaren.

feren s
lluna de

e màquina d'escriure. De tota manera en el bo de la primera
l la fenomena1 mecanògrafa no es pogué estar de dir a son

marit:
àquina tot aiXò, Joan!

- Si ho pogués escriure
El

rn~trimon1

t'ou un bon matrimoni. Joan Maria ja sabem que era.

ap~cat,

i Miauela t'ou una casada :fidel. Ella tinguent la màquina d'escriure a
casa ja ho tenia tot,. Però els temps canviaren.
del cotxe. Joan

tem en plena febre

treball del banc- amb meaa--

ria veia que companys

dea que no mataven moros, podien mata' gent per la carretera amb cotxe
propi. Ser mig at'iciaJ. ban

cari

i

cui~

co:loms no donaven encara pel

eotxe. Les travesses •••mai havia passat d'lm det.ze. Hi ha gent que els
hi pJ.ou de tots costats, però és gent qU~ .hi ajuda a ploure, que prova,
que no estàquieta ••• i Joan
De casa l'avi

vi~ilA11t

~a~ia

era

apoca~•.

s'emportaren, quan mudaren àe domicili, un ba-

gul de fusta que encara teia goig. Només e

ractava de rascar la pin-
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tura que tenia' al dalmmt i deixar la fusta
no trobava md.

el dia. Tenien

el

bagul a

.al

\Dl

natural, però Joan Marí.

recambró on Miq~la ~i

anava a escriure a màquina. l una tarda l'obrI. Hi trobà encara,.
rrer

~

stit de vigilant que portà l'avi de son marit, el bastó

~.l

ds;¡-

anunei~

dor de la seva presèIlci~, una guitarr~ en. molt bon estat de consery

oi6, i utl bloc que de mome~t lliqu.ela pensà que seria paper per a ~s
ere-hi a màquina.

Quan Joan Maria arribà a casa, la dona li preguntà:

- Que tocava la guitarra algÚ de casa teva?

- Pe~ què bo ~iU8~
. ra, he trobat aquesta dins aquest baguJ..
- Ah, sl ••• quan l'avi es jubilà l'alcalde de barri li va regalar com

a obsequi pels ee!veis prestats.
~Ò

una guitarra?

- .l.ant li t'a, pèl -cas,

utla

guitarra com una cartera de butxaca.. L'avi

no feu servir la guitarra perquè

no la sabia tocar, i si li haguéssin

régalat ma cartera tampoc l'hagués f'eta servir ja que els pocs quartos
que li restaven els t"eia serVir per a comprar nissos de frere a la mai-

nada del barri.
- Hi havia més coses al bagul ••• th1 tmif'orme de vigUant, i

~.

bloc••• Jo

ro pensava que era per a estrenar 1 mira.... uDiari. d'~ vigilant~· hi. diu..

a l 'bavia vist alg1.ma vegada

8

l' f\vi que

f'e~a

anotacions, .pe~~ .em pen

sava que :t;'eia una llista dels vèins que no li pagaven les vigilàncies•••
A

veura •••
of.ser si el IlDiar1" ara una gran troballa, peI'ò de moment Josn Maria·

no sabIa què

f'~r-ne. D'en~à

que havia renyit de debó ant> la mentaJ.itz"'-

ció i s' havia anat_ .apocant., fora de deixar-- se barba 1 casar- se amb la .
mecanògraf'a ~aque-~a no se li sabfacap acte per a )')assar-~~ una estona'
parJ.ant•. tTa que el vigilant era :tan bon yigi1an:t com mal cal.11gra:f ,Miquela 8uggeY"1 passar el uDiari" a màquina, i quan al tingult llest di-

gu6 a

801'1

marit:

.43
poli.t~wa,

- Jo, pobra de mi, ni

ni en les escenes galant.s· ni en les

ltres del _1fI?iari n , no hi enVlc res perguè en aques't. món només sé

ero

criure

Jo~,

.98-

potser al.glÍ te'n donaria diners d'.a~e~:t' .

tfDi&l"i ll •

,olts noms, amb tots els ets i uts••• Jo ho provaria,

Joan ••• Potser

cotxe, aqueEit liDi
ari lt • •. •
..
-'

ssa conVicció, ~o

amb el IIDiari d' tul

H&'la sort! al carl"

.-.

essota el b1!8ç. Passà de llarg davant diw rses editori

vigilant ll
No s'hi

i

iD

cor d'entr~r-hi• .1io ~e sap pe~ què,. pe~ò pensà. que ent'ea sat. Potser pensant que no la trobaria, però' la

t1'a1'18 a la q

trobà. L'editor li digué quo el "Diari" era una bona cosa, però que ai

ri a bé
- Això, se

rq

8mb

als uns i mal

1',

amb uns altrese

UllnolÏtic us ho valorar! • • •

S'animà nna mica i anà a trobar un poll~ic.

rò n'hi ha d'altres

- Hana 1 Hi ha. planes que ho
remourién tot.••• I
.

ue ens remourien a nosaltres••• l Aquests .sindicalistes, que la gent
pensa que _.no n'hi
han •••- I.
-..
Visità sindicalistes.' S'entusiasmaren"

però digueren que encara s'ha--

vien de reunir
clandestinament
•••
.
.
gons

- Si el "Diari u en

1

A

~s

,on ens agafari.en.

poc t.emps potser ens donari

medaJ..l

una mica aviat. D' Sa

a tots ela que figurem en

aquests papers •••
Fins que topà amb un politic negociant.
- La

aro,

tn"'àeia és que hi surt gent de tota mena. Es pot. anar presentant
...

, d

el moment. No

t ... se
8'~. pot

anar

t'e,.. us,

'ha
barr<:>e~

...

ero

'ha d'anar trobant

anb aquestes coses. N'hi han

~ue

caurien com una b~?a' però atenció, senyo~, ~8 perillós sal:e ~ d'on
ha sort! t la in:formació, sap?

Si no ens haguéssim de moure de com es-

tem se'n podria t'er \IDa :forttm8 d'aquest uDiari.", però es podria perdre si 18 situació d'avui gira, no aé ai m'enten, senyor?

El polit:f.c negociant t'eu

lm

in

nel!oci, regatejà i Joan Maria ja no
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el feu tant. La ven da del "Diari 11 li pe

té comprar un

600 de segona

mà.

EVidentroont han passat coses. S'han desconvocat prohibicions, hi ha h
gut pas

s de t'r'onteres,

Jt~nt

estava en
, , 1·' anonimat s'ha emplenat

es i galons, d'altIra decla,.a sense tomar-se V9:reIel1.a q

de e'

b

la democrà.cia hi bavia nascut,_ hi havi 9. f'estej at i s' hi havia casat•••

- Com s'ha. sabut, que el meu uarit, anava a n' ~questes reunions? El
meu marit, en el temps qUfl vostès diuen, era a Suissa en viatge de ne'001. s

ü

I

li ha dit, senkora?

- Ell, és clar•••
s

Diàlegs com a.ouest

olts domicilis. l d'altres.

!ltir

DOÒ:!

Uan reuni6 de ban uers és per a parlar de Quarto cu

- l aquestes noies?
r banquer que sigui té dret a tenir secretàries, i no

- Un banquer,

hi ha e

raó per la qual la secretària o secretàries d'un banquer no

pue:uin se!' noie s de bon veure.

c:retàries no són mai les mateixes?

l per ouè l

-

Perquè devegades no saben guardar secrets, i s'han de canviar, carai I
Es t'eia moltes pre
- Com dirloni h

tes determinada.

~ent.

abut a dalt que jo era de la situació

abans que la

situaci6 existís?
El

rebombo~i

t'ou important. Plfu7R.,..,.n ministres qu

ai ningú ho hagués

.r

dit, tothom podia canta,..
e~

T'areat Comú,

16S

t'ins t'ei

can90ns que volia,
oc

@!"s

6S

t'eren eleccions,

un mal Mercat, s'hi posava bé •••

Part del país no s'(h" sabia acabar i es demanava

què- havia provocat

aquells aeonteixements. Era la per algtms esperada girada de truita?

iateris. Havia intervingut en a1gun a t'onna en tot el què estava passan.t
l'u8 que :t'eu el n.goei~nt politle del contingut del "Diari d'un vigilant"?
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;ls politics, seneeser' res més que pol!ti-cs no són de massa bon entendre. Els politics negociants no ho són gens de bon entendre i la gen t
en pot pensar el auè vol.
~in8

Joan Maria anà a treballar amb 600
impoasib~es.

Alguna vegada pensà que

que els aparc8luen ta es t'eren

pot8e~

el "Diari" de son avi. feu

bo al que l'hi
comprà, i intentà fer-se
Vigilant
i t'er el seu propi
.
..
...
.
.
"..
-

diari, però feu tard. Primer, els v1gi.lants Ja no

e~sti.en, i. segona-

ment. ja no es feien reunions clandestines
de
cap mena per un costat,
_.
"--

~

i per l'altre les actuacions galants que tenien lloe de nit, els f'ami-

11ars de molts interessats ja
no les miraven amb els ulls d'abans. l
.
.

Joan-Marí.a tornà al seu apocament habitual.

Fins~'hi

troba bé.

D'~

home apocat se'n parla poc, passa desapercebut vagi.. on Vegi, pot

d~nar

i anar-se "n a dormir a l'bora •• '. U1 element d' anC?m.enada té mal.s viures,

l'atura pel carrer, se li demanen opinions, crosells, molts, diners,
dina quan pot, si no frequenta el frequenten, ha de dormir en llits

dis'tints , tr"ba males cares a casa••• Joan Maria troba que 'tot això só

massa ineonv,nienta.
l'home que podia tenir la clau de moltes preguntes que.

8S :f'eia~ ~a

Int., ae'1 veu de tant en tant al bnleó del seu pis. El diari port_8
el. ~au de contaminaoió de l'aire del barñ, i ell va respirant.. Pen sa

que el diari es deurà. cuidar d'av:!-aar quan la contaminaoió ar¡·ibi

punt just que no es pugui respirar. Por a5.xò hi deuen haver v.agu
d'autobusos i transporta pesats perquè l'aira es netegi de tant en tant.
l mentrea ell pen sa aquestes cosea,
l1iqueUa,
la muller, aIDb .la mà.
..
quina d'escriure segueix lesevoluc1ons d'un conjunt modem que passa

1

leVisió, a

ela per nota.·••
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- Hi ha gent que no pot estar quieta, el
es pensen que anant-se'n .faran qui sap

pobl~

els cau al damunt, i

q~ ~ N"hi ~ qU9

ho endevinen

i tornen al cap de temps snb barret de oopa, agulla de corbata, anells
a cada dit i cadena d'est a oest de l'annilla.

Ara, .les històries

dels que no ho endeVinen serien inacabable s si se sabé ssm •••
L' tWi

es deVia referir a una de

sabu~a, almeny~ l~

devia saber ell, que

comen9à bé i acabà malament: la d'Aureli Maranguer.
Aureli vivia a la capital,
veia la mar i els

va.i~lls

Barri de Marina. Del terrat de casa seVa

~

que sort1et:1 de port, sobretot els que sor-

tien '. que ell imaginava carregats de gent afeccionada a fer fortuna.
Aureli )4aranguer era solter, operari d'Usos i Consums, i oncle. L' ~cle
Aureli. l la vida de la ciutat no li feia el pes. Hi. ha gent que

~

ciu-

tat s'hi troba com el peix a l'aigua, ell s'hi trobava com un peix fora
de l'aigua. I:
- !Vle'n vaig! - va dir un dia al9ant-se de taula.

Ho havia dit tantes vegades que ningú de la taula en feu cas. La taula
en pes ~sà:. "Ja ~ornarà••• 1"

Però aquella vegada no tornà. La fanilia

de l'Oncle Aureli volgué quedar bé amb la seva consciència i anà a donar·
compte de la d.esaparició a la comissaria del barri. El comissari al. ~~er
l'edat del desaparegut digué que quan algÚ a 30 anys se'n

Va

ja é~ pr~u

gran i la policia no hi pot pas fer res.

La familia, per a qued~ de.s-

cansada del tot, :reu publicar durant

dies

la ciutat. Com molts

anunci~

t~es

lm

anune:l. a un diari de

passà desapercebut.

Durant un temp s, a la taula de la :familia s' hi senti aquesta pregunta:
- Ha tornat?
l aquesta resposta:

o ••• !
Fins que la taula feu la vida de cada dia deixant, això
.

s1,
.

sempre buida

la cadira on durant tants anys s'bavia assegut l'Oncle Aureli, pel dIa
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que tomés.
Els paisos sud-amerieans, que s'havien deixat agafar pensant anar m~s·

bit, s'ho pensaren dos copa 1 renyiren amb Virreis, visitadors i corregidors, declarant que

lm

pals no es pot gcvÉtrnar com cal de

tat de la mar haven 1i-hi tanta aigua pel mig.

1~ alt~

cos-

l alguns dels que mar-

xaren a lunfU"ica a :rer fortuna i en f'eT"en, tornaren a casa ja que fer diners i que la gent no ho sabés era tant

COM

no hsver-n9 fet. Els Que no

tinguererl sort o no en saberen fer de diJ'9 ra ja que pe"" aquesta activitat

~s

diu que no n'hi ha pron amb tenir sort, tomaren a la callada,

sense poder cantar detenninades estrof'es de "Los Gavilanes". Aureli
aranguer no tornà ni ric ni pobre. No tornà de cap man.,ra. La cadira
de la taula de casa seva

~stà

buida anys i anys.

A l'Amèrica del Sud costava fer fortlma. S'bavia de treballar. Però a
la del Nord es podia fer treballar als altres. Els altres eren els negres, que

e~

aquell temps treballaven 'fort. "Treballa com lm negre!"

digué molts anys el món.
Trobem Aureli T al SUd de l'Amèrica del Nord. Comen,à modestament, amb
un negre i amb els diners que aquest li feu guanyar en comprà d'al1r

•

Durant un temps tot va anar bé. La plantació d'Aureli! f'eia goig de
debó. Tenir gent treballant de franc ha estat l'aspiració de molts i
per a ells,

tUlS

gran cosa. Per a tellir mà d'obra regalada s'anaven a

buscar negres pertot arreu. Negoci pur•••• Però s'esdevingué que

el~

nord-americans que no disposaven de gent que treballés sense cobrar·
es eomen,a~en a di" cosete's amb els Rstats del suJ plens de negres a desdir, i que llavors eren Estats desunits.

un nom va de boca en boca:

Abraham Lincoln, que amb el temps seria el d'una Marcs de cot?t8 ~e gent". .
benestant. El Pais f"a frases: "Terra lliure, idioma lliure, treball lliure i homes lliures". El

Sud no és de la mateixa opinió,

i no en té prou

amb els negres Que hi actuen que en vol portar a altres Estats. El Nord
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\,

hi posa el vet.Es parla de fer tma ratlla amb Estats lliures de t.enir

o no negres. :ml

swL

vol qU~ si ~e l~ escapen negres i van al No,ro que

el Nord els hi tOTni., i, serretet que n~gú, n'h~_ de t'er res si ells
tenen esclaus ••• Es passen tres anys

discutint.~

cridant més ceda vegada.

SOl~C cas, però de tant en tant en surt un que ho
tot~ pe~~ volts del 52, la senyo~a Rerriet B. Stowe pu-

Dels llibres se'n
fa trontollar

n la LLei dels Esclaus Fugitius "La
Cabana de
..
-.
l'<:ncle Tomàs" que. remogué el món. El llibre esperonà gent del Nord

blicà, inspirant-se

escl8us~.

que es ficà. per Virginia a ,lliberar

L'escamot era petIt, el

Sud s'enfadà i penjà.l'escanot. Les discus~ons pugen de to i ment:r:e hi
Amèr~ca.

van pujant mitja' Imropa desembs-rea a

mIs immigrants, però., es

queden al Nord. Al Sud, snh gent que hi treballa. de :franc no $'b1 p~t
anar. No és negoc;, solretot .pels que han de Pt:'S'sr. ~ .Es pas.sa, de .. ~an
viar op in iens , a canviar smermS8S.

l

qUal

la gen t crida tant _~.

~~.

vol baixar el pinyol, ja se sap com acaben les coses. Es t'an compte,..
El

~Tord

s'arremolina al voltant de Lincoln. El Sud al voltant de Bef-

ferson. El Nord diu que si hi ha guerra no la pot perdre, té Nova York,
contra Nova Orleans, té més industria, més banquers, més gent•••El Sud
és més tossut. El Nord aplega 22 milions de ciutadam '. i el Sud_ no passa
de 9 milions amd 3' 5 de negres. El Nord es ,pot t'er gaireb6 tot el material que es fa servir q1.1Em hi ha guerra. ·El Sud ho ha d'importar. tot.
El Nord té la marina, el Sud l'esperi t de lluita. No voldrà invadir
el Nord, però demostrarà que no pot ser ven9ut. Té bons generals

~. gu_8-

nyarà batalles, i durant 4 anys, a partir d'abril del 61 el Pais és un
•

pais de canonades. El Nord disposa

~e

2 milions de combatents, el Sud

no se sap, però segur, es diu, que no arriba al milió.
L'abolició de l'esclavitud costà al Nord 360.000 homes i al Sud 258.000.
I, a cada costat, plors, discursos, uàgrite s, ciutats destruides, gent

emprejada•••
ri'!l Sud resta un temps sota control militar. Els negres són lliures, perb
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pObres, 1 no saben

q~

fer de la llibertat i els drets que els hal do...

nat. Ells, primer, j l demanaren

qu~

se'ls digué que hi 'tenien dret, 1

demanaren un parell de vessanes de terra 1 una mula per t'anil! s. , Però
una eo.sa -és deT'l6tlar i l'altra que t'ho don~in. Generalment bo tA malament. el que de'

a, i més quan deman& espantat oom demanavén els neg·ras

mul~

quan demanaren 1es vessanes i 1

tota la vida, !

ent espantada

els acabà d'e.spantar

~l

Ku-KJ.ux-Klan espantador oficial di

nt de

color i de la que no ho era ••• Colts negres tornen a les antigues plantacions on hi t'eren d'esclaus. Ara hi tornen

~iures

i, en algun lloc, no

treballen de t'ranc. No cobren, però si la collita és bona reben un tar9
de la mateixa•••

Fins al cap de 20

aDVS

no entra un demòcrat

la Casa BlaI] ca.

Fins al cap de 50 un nascut al Smd no t'ou President :'. Woodrow \1Uson.
li Maranguer I, durant el temps que els ne gres li treballaren de
t'ranc anà vent en popa. Com que tenia molts esclaus, es casà amb una
senyoreta de polacra, barret florit i cotxe de dos cavalls.. )Jal matri-·
mont en sort! Aureli Maranguer 11 el qual es t'eu gran

,b6 amb el cot'

gratis. Tenia 37 anys Aureli 11 quan el Nord i el Sud es bateren.. pe

negres. Aureli l devia aDar pels 74. Els negres no el deixeren arribar

..

als 75. A Aureli 11 11 salvà la vida un llibre: "La Cabana de l'Oncle

Tanàs". llis negres que anaven per feina el t.robaren que l"estava
g1nt i

s'acontentaren ensalivant. De llavors

;t.l~

Aureli II comoraVa

tots els llibres Que sortien. Ell feu la guerra a t'avor dels

q~e

volien

que el SUd no perdés, que e1.s negres 'tornarien a treballar de t'ranc. V
perdre, però durant un temps pagà als negres de l.a cas~amb C?otó. La
seva, encara que durant la guerra

tmS

'negres cremaren molt cotó,. era

una plantació de prestigi, i Aureli II es cs_sà bit.
d'un gran pai 9.

Visq~'

la- t"ormació

De cOmS'l9amett s de segle fins a la guerra civil

Amèrica s'll,i :ricaren 5 milions d'anglesos, irlandesos i alemanya. No

se sap si els amerieans 801s naguéssin arribat on

ar~ibaren,

plrò el

15
salt gros el pais el t'eu d'en9à d'aquella injecció de gent d'en;tlà l:a
mar, gent que deixà. la vella

~~opa

perqà no sabia què fel'l-hi', per9!lè

ja tot era donat, gent que no podia estar més quieta, que vol1.a viu.re
vides noVes- _.A L"uropa no hi havia or a les muntanyes, ni petroli, ni
pell-roges per

tirar-hi el blane. Les nOVes que arriooven d'Amèrica

8

de promeses, era questiÓ' d'arribar i moldre. Gratant ~a

'en ple

e~

mioa es 't!'obava de tot, L' or,
eSPeraven qu

19ú

ce'rear. rot era .de qui Pi arrib fN.a p ri-

els anes

i hi havia. terra per. a to~~om que hi anava,

er••• EI P

qui en volia. Entre uns i altres, a canvi de t.ro-

.t.eJTa i pell-ro
bar or i petroli,

r

pet.ro1i i el carbó 1'eia segles que

n mataren

criar vaqUi

mi.le~,

i per posar vies de t.ren, més, i

i més••• Durant. un 'temps es podien matar sense
ls miners, els eonductorw de Clili~nc~es,

t'CUItors, els pasaa-volant.s, fins que veient. que

ls
poes"

f"ou el propi exèreit 8J,. que s'hi f"ieà. Pobres peJ.l-roges.... Han

l'Vit perquè novel.listes i

nant-los a matar. Com
el

'n mataven

laudeix avui.

gent de cinema s'hi guanyés la vida tor-

que~ls

si,

ells

mataven matadors fotogènics, la

~ent

encarti

ren alguna tallada de cabells, però

j 8

ls va sortir caral

Gent de la dinastia dels kure¡is :fou testimoni del :fabulós salt d'aquell
pais nou. De 1870 a 1890 van sortint e-I ciment Portland, la màquina de
apo~,

l'acer, aplicacions per a l'electricitat, lea bombetes, el telè-

fon, la

l!1àquin~

d'escriure, de la que.! Mark

Twa~n

deia que escriVia

sense :fer gargots, els invents d'Edison, el cinema i., en 1890 el p,:i:mer Ford••• Fa1ta gent per
,

als Estats 2
va

sa1udar

to:t

i això que pels volts del 1900 hi havia

illons de forasters. L'Estatus de :;La Llibertat es cansaitalians, austriacs, russos)

p~lon,sos, hODg~resos~~~

Els que ja no poden cr5.ar vaques i tro?&r or, pet!oli o mata¡r pell-roges
van a Amèrica a inventar. Allà es. deixa inventar. a tothom. Del 1860 a

1900 es registren 676.000 patental

A1gtmes havien de

r boneD.
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Som

8

1908. Aureli III troba un pais de trusts

del petroli, plom, wlrlaky', sucre,

~umins,

bliea, però és plena de reis dels

pr~dnctes

~monopolis,

del cotó,

tabac, goma••• ~ és una r!tpúdamunt dits. Tot

Ve¡¡8a~ E~

pais s'ho pot p8rmet:re tot., fins entrar a la Primera Guerra'lde debó malgrat el monro1mne. l la guanve. l deixa diners a tot.hom•••
La meitat de la població viu en les ciutats i una bona p~ a les ~r8~s

metropo11tanea, i ~quella prime:ra. màquina de tIr•. F~rd de 1890 ea f~,j~.t
lb la radio i el cinema, mestressa del Pais. L'any 2<;> hi bavia 9 mi110n

de cotxes rodant.. L'any 30.'

~

mi.liona. El cotxe esdevé una ne cessi t st.,

une passió. ge diu que el racionaraen t de gasolina in:f'lul més que cep
tra cosa oue e,ls Estats Units entréssin en la segona Guerra Gran •• .-

Com fou possible que' aquell Viure mode-l. USA s'acabés?

Hi ha diverses

t'eorles però ja les han exposades eis t8òJ.lics, que en sa.ben~ ComenS'~
una 1.'allida ! com que tot als Estats Units

8S

feia a l'el¡gròs, el

:tou nacional i en poc temps més de' 9 milions de p&>ats cercaven,

p~ic

~11

va,

feina. d'\U1 lloc a i' altre. Fins Que vingué el New Deal i la bona veu
d'un home mudà plane&. Els diners tornaren

"
correr

.

1.

oom qu

centI9

de 1& corredisa8 era' a Nova York, Aureli III es deixà enlluernat- i anà
a invertir al barri dels gratacels. Es vengué la plantació amb negMS i

tot, deixant només sense vendre a
tUla casa

d~e8tar

i

tm

l~ant;igua

propietat del l,·1ss1ssipi

petit teM-eny on deixà la familia. No tomà més

AUr&li III. Les darreres coses que se saberen d'ell foren

d~s

que deien, el primer: "M'bo he gastat. tot. en pa.per. Si pug.Cl

és ries del paia. Si

bai~n\

sere~

els

els més pobres" l el sègon, 1,ebut uns dies

despr6s: " El paper ha ba:i.Jcatf·t •

Aureli IV.

telegrsnes

E~_Jove

cap de familia era llavors

Ell sempre cregué que tot.es les coses dolente·s Que havia so-

fert el pais era degut a la llei lliberant ~ls negre8~. l els. odi~' a tot

odiar. l els odià més quan, al cap dels mesos cOls responents després de
seu matrimoni amb la senyora Carrier,
tat

tUl

uesta deslliurà amb tota

~elici-

Varonet negre lOOx100. Ui volgué escoltar la teori.a del metge que
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combinació negre- blan ca en podia sortir descendència

deia que d'

blanca, d.' aquesta,

~urant

C!ues

bl~

en sortien des eende:t.a

,ge~erscions

sense

in~~,!enc1ó neg¿:'~~

ca, .però que era possi:t>le.

generaçió haguda de parells' unicolor, 90 és

p~el1a

un element negre. l també fou en va. que la sogra

~e

a la quart a

blanca, en a>rt.ls

digué~ .~ue

vingut potsa:r aab el temps s' a.c~ari.rl~: •• 11i _metges

.

n~

el nou

.

sogres poguéren·

calmar-lo., ni be hagués pogut fer el p:rop1 ge*al-. ~e del q~ era fel'-

vent

ad(~irador.

Deixà l'hospital on havia
desll.urat en negre- la s
.

yora Carrier, decidit a cremar la

p~ca

cosa

q~e. re.sta~a. en, pei

on hi ba-

via intervfnmlt ~nt de color, desp~9 del segon tele~rama d' A~l~ I~I.
entre a anava, encegat, caro1 de la petita Casa

vertint _de calador de foc -acció fe
SS9gtn"&r.

,

de la plantació

neraciona d'Aurelis-, s'ap.ava .coo-

on ea 'feren sr.ans., amb e;.l, quatre

'.

d'EstSf~

a conse1èncie. p e~ a cobr sr un

In tampa de crisis-, en incendiari - calE.dor de foc mal1-

ue ra l·ofici sense

.ue hi

'1 crisis ni pensant 8mb ela be-

nefieis de cap asseguran98 - i :rin

ant en -oiromànic-impuls irre:t're-

i

nable a calar :t'oc, comparable a qualsevulga dels set peca te capitals
pel Qual

l'~dividu

s'hi sent eboea1'. sense remei ••• Amuntega papers a

cada habitació i, amat d1lma ll~tm a de gasolina es disposa a conver-

tir en cendra tota la Casa. Als baixos està tot a punt. Ara hctúa al.
pis. Entra a la darrera habitació de la Residència, la que

1 f'tmdador Aureli
que tothom sentía

1m

r.

l1si

s~h1

~via

estat

entrava massa a n'aquella habitació ja

grarr respecte pel que he.v!e portat. tan a:nunt l'e-

conomIa de la :f'anili1a. Malgrat la ràbia que se l'emportava, Aureli IV
'&tura davant el

gl1an re~rat. ~l

fundador el qual se'l miraV

.

aviat malament.

-

L'havia vi; t poques vegades aquell retrat i

~empre

que ho havia fet havia experimen1a t una sensació .d' inferiori tat

al

cotI1t)srar la poca cosa que valia ell 1 tots els ~ua emb l'hom~ de;:t. qua-

dre. El primer AU'reli t'ou pintat es veu quan ja era
quirats. En el moment de poslir devia vOn)jar l

\Ul

plantador de ,

ixanwna, tenia uns
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ulls petits, que .el pintor en feu ressaltar la

llu!sso~,

~

?e dos .co10rs, corbata

nas ti.rant a corbat, llavis prims, barba

~a

i. s~ l~. v~~.

amb agulla, jaqué marron, i ma gran cadena
d'or
voltant una armilla
.
.
blanca. E~ feu pintar am~ un gr~ p~ a la ~, pe:rò es ve.ia que allò
fou cosa del

pi~tor

per a

ence~

puro era per a

pos~

quelcom decorat.iu al quadre Ja.

r. Darrera el.:t>ust,

di:f\ml~nats,

q~~. ~l

s'hi veuen· coto-

ners en :t'lor,
i tma negres amb el cap baix••• Aureli TV té la. mirada
. ,
li mou. dels
ulls. El noi. pensa que tant de bo
.
hagués ja calat foc a baix que s'hagués estalViat àe trobar-se em
del fUndador que no

son besavi.

Dessota el quadre pintat a l'oli, s'hi veueh uns dibuixos

de la primera època dels que es destaca la figura d'Aureli
negres amb cara d'espantats •••• L'odi torna a fer-s

r

voltat de

nt1 r per dins

d'Aureli IV•••
a1eits negres! Aquests

'tene~

la culpa de tot.!- diu pensant amb la

reeent desocupació de la senYOf1a Cander.
eerca adelerat papers per a seguir

l

~l cU"

s de piromania que ;Li havia

,nccmanat el regal de la seVa pobra muller la qual, malgrat

pa~r n~

gre, els seus treb.alJs tingu'. Hi ha Wla taula davant del quadre. ~

el primer que té a mà.
.
env:elo¡>. L'adre98 el sorpren.
dirigit

19tm calaix trobarà papera. N'obra
mera cosa

qt1l9

veu és

lm

La pri-

Ull,
.

Va

~ ..

'

Esp8t)J8,i la lletra és descolorida, feta de temps. Ja la cremarà. igual
la casa, però llegirà la carta, primer. Es d8~ada a Buenos Aires,
1'any 1821. l llegeix:
"Estimada fani1ia:
11

Ja ho sé que

?&

di.t moltes vegades qllB me n'anava, però aquesta, com

"haureu vist, ha estat de debó.
"La primera vegada que me'n vaig. vo~e!, anar de casa. fou per culpa d'u-

"nes sabates Que el pare em va comprar, que em feien mal, i
"ien dur
em t'essin
mal o
.
.

ilO.

les f'&-

La segona va ser quan Ferran VII tornà de

ItFra.n9a • Ho vaig dir altres vegades que me n'anava ••• Una, quan 1
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l'esp8r'te~

"noia de
"emb

burot. era

t.m

"havIa de passar

Feliu, que m'agradava molt., . em. va dir. que
.

p~rdre

oport.unitats ••• ~ cada dia, per

~r dav~t de

an~

ca8a~se

al Fiti;L.at

Cal Esparter Feliu••• L'altre fou q~

"vau casar la Berta, li vau donar el meu llit. i jo havia de dormir amb
"al petit Claudi
que passava- les nits....plorant.
"
. .
_..
'"'

~

AL.'lèrica, _pr~~teu a algÚ que hi hagi fet Quartos

"Abans de venir a

"que us ~igui. on s6n!. Ac! jE.\ no pintem res. No .s~ s~. ho sabeu, pe.rò
"tot e.l oue era nostre ja no . ho és.- Totes les. Amèriques
s'ban desen.
~

"ganmt del carro.

'"'

no s'acudeixi mai. a ningú de la.
f'anilia. de venir
.

"a Amèrica, almenys a t'er-hi. ~ua!toa. Sabeu els mestres, que en el nosIttre pais 9S diu que passen tanta gana?

"sembla

Q 1.19

Doncs. ~ts el!3 que som a01

en som de mestres. Us 6s1.ima ité gana, Aureli"

~v~dentmerrt,

a n'aquella carta no ':38 li ~nà curs. Aureli IV as Va tol'-

ci!'er el seu be savi. El noi vingu6 al món i Ja

nar

trobà
fets,
i
..
.

8

sempre havia pensat. que Aura1i l era un potentat de tota la

v:i~a..

Ara q

que havia descobert. la gana que passà aquell home abans de convertir-se
n un gran p1antado:r de cotó li fugiren un

iea les

gane~.

de,

cre~~,

r

almenys de erémar &1 retrat d'aquell passa,t seu sl qual sortint del norea havis fet. anar en cotxe a tres gera racions••• 1'erò hi hbvia una al-

tra eS1-ta -8 n'aquell calaix que tampoc t'ou cur's8òa per Aureli l per- .'
I

què la :f00111ia,. si patia, no pat:ts més al rebre' ·-la. Era datada al

D.US-

isaipi, i ql text era curtis9im:
"Quan us deia que s'i volieu fer quartos no Vinguéssiu

IIdeia perqUi..
,

IIDa~t

i

"~e9:re.

r
}{I

:t. Encara ho diç i arB mas que mai. Sóc
~enj8r
.

.Al1èr1ca,

l'

cada dia, .i mal .menj ar,. m'he
t:tngut de
.

~o

no

àriea de
te~y~. ~

obut que no hav1~ &stat el primer. He treballat amb ela ne-

"ne.'!:1'9S, o'hm

fuetejat com als negres, i l-

"i amb le8 I1eg'i~8. No s6 com acabaré. Potse

!lpre. Negre o no us segueix estimant,

fet Vida anb

negres

em quedi negre per a sem-

A~e li"

Aureli IVes desorienta una mica. 'O&rò hi ha tala nOVa carta sense enviaF.
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"les coses han canviat \.IDa mi ca. L' 1WO nou ha dit que estaba bé que
"els qgr'es treballessin sense cobrar, però que no

vo~la

negres bruts.

"L'aigua calenta m'ha descobert, i s'ha descobert que d'haver t'et vi"da amb les negres una d'elles ha tingut una noia blanca. !JlaJ.decaps,
Ilfamilia, maldecaps. l-To ua hi volgueu

t~oba~••• Encara

hi ha anoa bons,

"i la senyora del nou plantador la qual per més que son marit hi posés
lleI coll no donava titols de pare, ha adoptat la noia blanca. Jo, tUla
"vegada despintat he deixat la plantació. Ara estic en una de nova,
"m' han fet encarregat, fuetejo negres i faig algun diner ••• EI cap e
"bB"'rina d'anar per les meves •••
"Reprenc la carta que havia deixat a mig fer. Ja sóc amo. Vaig
"amb un negre

i

comen~ar

ara ja en tinc molts. Ac! compres negres i et duren to-

"ta la vida. Ací si po1JJ comprar algun negre tens la mà d'obra més bara-

"ta que hi ha ••• Hentrestant m'he casat bé, però hi ha una guerra. Els
"neg~s

1'a di.es que em miren amb molt mal mirar, ja que jo i els meus

"tirem canonades perquè els negres, segueixin essent negres i treballant
"de t"ranc. A la plantació hi ha noies negJ'es les quals saben que l'amo

"és l'amo •••
El noi no volgué
i

S

llegir més. si, Aureli l l'havia passada molt negra,

'hi pintà i tot, però ••• Un gran dubte es plantà al pensament del

besnét d'aquell llegendari Número u. ~ll s'havia sentit ofès pel fill
negre que 11svla tingut la seva mnl1'lr.. Si no volia creure la teoria
del metge, la seva dona, que mai ho hagués dit, tenta un negre en 1
seva. vida.Si se la creia, 8quell~ noia blancs que tingu6 una negra
quan son besavi hi anava pintat podta ser la causa de l'actual negre'
de la familia. J les ganes de cremar-ho tot se li tomaren a manifestar més fortes que mai. l no s'hi pensà m6s.
va dir. "Si el metgé té, raó, foc,
na, t'oc!".

Tombà la taula, escS3rnpà

IIHo cremar6 tot!"

es

i si qui no en té és la meVa dopapers i al damunt

retrat del besavi potentat. l ho encengu6 tot

•

hi

Deix'a ..la e

posà el

asa,

que
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cremà bé, s'entaforà pel cC?to~ar florit. i mai més se'n s~ res.
l :t'ou una pena que ni ~s carté~ que ~urel~ l no go~~ enviar,. ni e~ seu
retrat, fessin la fi que v~ fer,_ i no heguéssÏD p~gut. arr11>6Y': a l

va. familia d'enllà la mar, ja
buida la cadira que deixà al

q~e aquell~

:fsm111ars man~ni~l:l encara

rxar, un segle i mig

endarre~a,

AuI@li

angue:r.
Però si ja ~o tomarà mai

S,. .8q t18st.

home I

es podia sentir fa poe

a la casa pairal del gran de$aparegut.
.
.
8

igual. A m:t em van dir que aques'ta

~ra

la ..cadira de l'oncle. q~~

o la toqués ningú. l cap de casa l'ha feta servir

va marxar, i qu
•

efecte, a l'hol-S del repàs novs gent. volta ls taula, però a la cadira
de l'Oncle Aureli no s'Masseu cap concurrent....

-

l la r:!en't de munt~ya - dP.ia -l'avi - la gent dels pet.it.:--.s
pobles,
se'n
.
-

'!Jan a viles i

&

ciutats. Aqu911s pollA,.q'treo d'abansl Aquel19 gr.ata-pa-

llers,ja són coses que han passat. a la història, com el gener
- Que hi en-t9n'Ía el

- Pot.ser si, nerò

All

11

que ja no hi h

i

·n eral W'ev191" ,

1eyler.

.b pollastres?

vull dir que ara ja

DO

hi ha

gene~als

que por:tin

barbes i vst.il1e8 com aquell, de la mateixa manera
011~st.res

d'ara e e :fan a oàquma.

com els d'anys 811dal"rera. Els pollastres

.

- l se'n va t.othol1l, avi, òala poblets de munyanya?
- Gaire

t.othom. l

Es va córrer que

ne la «ent no s'ho creu•••

'n qUeden
viles 1 a ei!Jtats

muntan~s'ho ~omen9aren

8S

guanyaven diners a desdir i, a

s_pensar.

n mirat, ja és trist aquest viure nostre ••• Poca terra per a t.re-
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te~xa

ballar, i semp'1"

~~

_por

que quan hi has deiJ.Cat la carca-

nada, t'bo. e8butl~.i tot. una calabruixonada, t' ho ne,gui un aiguat
fot mori per

Tenia poes

ntre

~r.1ca

de p1uj a ••.•.

b

mut:l~yes,

sol can!: de mal 'trobar en èpoques. molles ja_

Wl

que l'aigua el tenia mesos negat, sense taverna.,
e~

món viv1a en el

reat Comú.

Va11'trobad8, llmv d

,8

esco~a,.

si

hi.vo~la ~art

t.m

vesti t de vellat

119gI9,

va, i anava a passar la tarda al cafè del poble veí. les
l

bf~s~iar,

'1 poblet hi havia jovéS

a

d'ma hora de Val~erduda•. ~lgun d~~~~e

la .R'ent de mitJa edat es posava
_. . ..

pre portav

9ue s' 88-

temp8_ del. 'telèfon, la Coca-Ccla i e

1a hevia dJenar a

vai1e

J..~!JIDI ni re~

la

ca~a_

snaye~

loa f;!orra no-

~

mblés que

rou

tops aqueata deela:ració a Va1lperduda, llogaret

i

la mainada J.es q

dones~

de sem-

n teni.en.

a ballar a VaJ.ltrobada, i li

an

oies,

els dies de festa s'aplegaven a casà de jugadores d'edat
que- jugaven
.

earte s amb cigrons. De tall t en tant una de les noies que miraven

pels pocs i
progr

taven

oso!r. l prou. Els vaile't. s'e

Jugar deixava anar un

s1nU080S earreron s cridant 1 xi.s elan t. Si ent.rava
I

n'el
cop

de la menudalla manteDir una opini6 a cops ,de roc,

la ps..rtida de ca1"tee s'havia de suspendre ·per a organitzar
a pla d'una aixeta o du

plm·s si l'

que

8' am.mciaven

b

lm

~a

po.s.ta

petit concert. de

cat. era ploraner, o Anb un:

ireu, m'ban t'et un t.rencl
ai el petit era un element avesat a so:t"rir cops de roc amb més o menys
to!cit8t.
&1s .1oVI

,

ix! que podien,

els manobres eren

de~ven e~ p~b~e., i. ar~ q~e es deia que:

ricstqu~~,!ol.es . queday~

.a _Vallpel'dudal l a Vall-

perduda només hi ha, actualment~.gent. que j a ~o.s'~a. ~e pJ'!:t0cupà!.9,ue
l i demanin la quinta.
.

rar oue s'bi vei

La gent no
hi vivia contenta
poble, i era
- _. -.... al
_... ...
M.ure 81_
vei. :N
8
ia la mainada.
~gona
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i la w!"cera edat, no
reia
mai. Anava pel carre,r i es deia boJ']. dia amb
..
.

cara de vetllar a un mort o

d~

pore es reia a· VaJ.1perduda.

DeA'

riora, preparar

pe~J.s,

pati:r de.
de la

l'e~:tómac,.¡

J!la~,~ 8

Ni

qu~

ma\'".aven e

les oP8!ae:tons

p~s:t.e

bot.ifarres o gre1xonü, ho 1'"ei

representar un drama, o com si. el porc t'os

ml

mort de la t'amili Q.

ri&tat venia d'haver marxat sl joven:t ~ . d"~", r de.. tre:t>a1lar-,. ~~~~ea
ve~adf'j8

de :fr~c, le~ quatre feixes que vo;t:t~v&n el po~le. A me~~t,:

ucla, els compradors es passaven hores
·ateJant. Això destemperà a ~s
tomà de mercat

~b

d:'un,

entre ells ~

yell Romà

el qual

188 mateixes atmetlles que hi anà•

.e njamm atmet1les tot l'any! - va declarar a l"entraT' a e

a l.aC8.sa es menjaren ataet1les tot l"any,

8.

•

l

tota hora.

Al noi Trampes l i tocà ana~ a CUba,. a 8e~vira 1!l Regent, i. p!tl p~ble
:fou un aoonteixemen't acostumat a t'er sampJ'8 la. ma'teixa Vida, _ ~ PC?rtar
el mateix compàs. El noi va veure la llUU' per primer cop a

Bal'ce~ona,

la veié durant tot .1 viatge a Cuba 1 la segut veien t molt.es vegades
durant la eanpanya. l la mar" que de Vallperduda no es veia, l'enamorà.
Al tornar- de Cubs es (lue-dà

8

Barc~elona

on ot'erí una

per a t'eines del Port. Arribà a capele colla, allò

:podel~osa

esquena

/

S8 S8.Óe

al poble i,

quan hi puj~v~ ~gú i deia:
- Si que teniu poques coses!

e.l poble se sentia ofèa i contestava:
- Oh, el poble no 6s res Di la gent que hi viu t.ampoc, però tenllm el

Noi Trampes que 'fa anar el :Port de I3arcalona!
Que què :reien amb ]., am~r a Vallperdud~?
m~oria

U1 temps, com tothom. Hi baVi

de dones i el jovent ~odia .escolli,r. ~.'an.aven a casar a Vall.;.

trobada, i l'endemà.

C()ID

si no hagués passat. :ras, marit i culler toma-

ven a la t'eina de quan eren soltera.

No se sap que hi haguéssiu
haR'Ut
,.
. . . . .- .

descarrilaments - al -..
poble.
l si n'hi
hagut,
com que devien ha.. r
.. - ..
.
_ havien
. . . . . -.
estat m's o menys oom tots e:Ls descarri~amen"bs, ja se saben can són
...
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- Aauesta,

~gur

que s'haurà d'esperar.

Les esperadores però, donaven un

m'aD

rendiment a la comunitat. A

s :r8ía llarg anaven fent t'eina d'h

sura que ••ien ql;le l'e soer

•

batien, llauraven e. bou, i t'eien mercats. A mercat alguna e8P8radora
'n sort.! i es casà, i d'~~ ñe llavors, tctils les eSPeradores de Vall-

perduda que 'ren de bon veure

a~f'aren

una gran

~.ec:1.ó

de Valltrobad&. Paasaren molt temps esperant-se, i només

pel mercat
~a

petita Co-

loma, la qual incomprensiblement. no havia estat escollida en el darrel~

mat.rimoni q~e. es t'eu al poble,.. sort! de mercat 1:»n encarrilada.

de debó 'veure-la amb un'El cistella a cada b:ra" els c1ivendN8,
can! de Val1trooa:YJa. F"]"la ja hi havia estat abans d" anar-hi a mercat

Vp..l...1.trob

usn un

esos endarrera la f'eien anar al' escola. En reIb

voltes, o amb riurau o naia, que deia la

tra, que 8ra tnal1orquina, elsoarros tot. voltant-la,

l'host.al,:~'on

els homes en sortil9n fumant i deveJ!8des amb una nor a l'orella, la
botiga del

SenYClr

Amadeu

les dones hi anaven a comprar pa,
aigua
.
.'. - .

de, colònia., oli i ma.'1tellmes. lb parell de cops a l'any la mainada
U9

anava a l'esco?-a a Va;ll:tro1?ada baixava a.l pobie

a~~mpanyada.~.

Ares de t'amilia 8 merC&:r-Ae de bUf'~des ~ esclops.· Rec~rd~v~

el caporal de la guàrdüi-·ciV~l. at:raV989ant la p_la.9a amb barret de xa-

rol i sabre .... l el ,s.enyor rector repartint estampes a la canall.a. Però,
i aquell era el record m~s viu, un dia hi hagueren genivetades a la
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pla~a

de

Ea.1ltrobaàa.

reat

por dels homes ~ \ma por qu

.mb

al:tres vailets

d.e~

n' s.quell

li durar:ía

dia la peti ta
J

d~a•.

pobJ.e, aquell

'lla sort!·

•

SJ a~ureren

af"

e

'~8col

~vant una.~.

__

cast.ella de cartr6, soldats de I?lom, p~s ensucr~des, :p~t.~rda,
petits carrets de fusta blanca amb

~a. c~'Paneta que. to~av~

el carret es movia, ,pet.i.tes p1,GSI:l)"'res,
de

8.n'aqu

que j a no ten1n

annòniq~e~."

i.

to~. ~i

.ui si l'l'hi havia

parada que - feien
snsaJ.ivez'
els quat~:re vaile
.. .
. obrir. li;lls, no sabi.en pel' què, perè
S ulls pel
,

'

abien que tot. aquell bé de Déu l"havian de mirar i prou. De tot, la
peti.ta Colcma no treia la mirada d'um pepa de. vint., . vermella de gal-

tes i sab dues trenaa rOSQ8.s, ?8

,...~s

de. panotxa, però. ella, com

e~$

altres sabia que no podia passar de mirar. l ni sent:f.en una envej
massa forta si veien que algun pare o mare s'aturava

un vailet da-

vent la narada i li deien:
- Tria, què vols?

RIs moments Que el preguntat passava pensant quina cosa eacollir1a" ells
ls-. r de-

i la. pre~ta he-guéa estat t'eta a n'

ho pensaven co

'ades coincidien amb lea preferènci,es del preRtmtat. l n'est.aven
V~lperduda, e~.

oontents. No podien passar, d" aquí, e:ren de
questions de.

teste~g,

n~ies

les

En

del poble s'havien de contentar en

erer. Davant aquella parada de la pla9a del mercat de ValJ.trobada,
ls petits miradors no espf)ra"IJn, mi?avan •••
lm ,[lCme' del cant>t. gec de vellut. i Vê:!"Dle~ ~e cara,. ~a pl~t.a davalt.

la porta de l'hoRtal,_ aquel1apor:ta. amb vidres de colors que teni

tma màqu:tns al dam':Ul to que Ja tan~v~ .sense ~u~ ni1?gú la, to~u~s. A Vall'haviel.l de
rient,

UllS

_

~car.... De

~

0#

_

perduda no n'hi bavia cap de porta com aquel,la•. Totes, si a' obri~""
~

.

..

_

...

......

cop s,'obre

....

•

.1~. p.o~a

_

, . '

__

_ _

,de ~~~t~stS:l. ~ ~t.e~t

homes • .iLl que riu més va ensabatat, gorra de quadres. i

cadot" al coll. El quo esperava se· li a.costa, s'ajusta el
. '

•

•

_

M

- Ara digues-ho davant meu amb qui do

...

__

la meva dona 1

e i diu:
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'1 da la gorra de quadres deixa de rèiuM en sec.

- Tonet, home •••
•
Tone t al9S la veu i repeteix:
- Ara digues-ho davant meu amb qui dorm la meva donaI
~s

Els

propers a l'hostal s'acosten al sentir la repetida. declaració.

Uhs per a veure si la recriminació no passa de cridar, altres per a veure'n la continuació, i uns

te~cers

per a veure si poden saber amb qui

dormia la dona del Tonet.
- 'ronet, Que això són coses dites d'ma mane)"'a i enteses d'una altra.
- '1'lI el que ets és

ml

despítat perquè la dona et va dir que només dor-

mIa amb mi i que Ja en tenia prou, i tu vas escampar que hi dormies
les vegades que volies. l això

només ho diuen els perdularis i els

que no són homes I
-

V~uràs,

Tonet, hi ha paraules i paraules. Jo potser parlava d'una

sltY'a di dona que no era la teva. l jo d'home en sóc tant com el que
m's.
- Tu el que ets és lm covard. l a un covard se li pixa a 18 barba, i

jo no ho faig perquè hi ha mainada, pel"ò

~'hi

escupo I

Ac! va comen~ar la batalla.

ainada, fugiu I 1

.-

va dir algÚe

Part de la mainada va fugir, però la petita Coloma no as podia moure
ni apartar, espsT'Verada, els ulls dels dos combatents fl1s qual s miraven de ganiveteJar-se mútuament•
•

- Aneu a cercar e1 comandantI

Aneu a cercar el comandant I - se sent.i

per la pla9s.
Feia molts anys que a Vall trobada no hi havia hagtlt ganivetades per
causa de dormides femenines, i cada vegada hi havia més espectadora
al voltant dels dos ganivetejadors.
- Si no Us aparteu, no responc de res -diu l'home de la gorra de qua-
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dres -. Aquest envesteix sense mirar-s'hi i algú pot prendre mal.' :
Efectivament, la fúria de Tonet defensant

~es

dormides de la seya.do-

na era conb.mdentlssima i en tma burxada a fon s en prou feines el!ldida per san cont.rari enve st! la comandanta de .la guàrdia- civil a la
qual ocasionà la baixa d'una oca acabada de comprar.
-

H~eu1

Ho veu? Ja ho deia jo!

El cercle, davant l'avis de la.baixa de l'oca, es feu més anp1e i més
•

apropiat per a tractar-hi les coses de l'honor. Els dos batalladors
es poden moure millor. Fan tota mena de cabrioles 1, en una d'elles,
ambdós cauen damunt la parada d'on la pet.ita Coloma de Vallperduda
es mirava el combat tota plena de por. Amb la gran trompada la parada es desparà i els dos enemi~s se~ren :rent jugar els ganivets enmig de sospirs, insults i tota mena de joguines. Una de les pepes de
'Vint anà a parar als peus de la petita. Coloma. Aquest~ dubtà ~s segons. AlgÚ s' havia aprofit.at del desparament de la parada i t'ugia pla-

'8 enllà

amb quelcom de les coses que s'escamparen pel camp de bata--

lla. La noia prengué la pepa i arrencà a córrer. Però

qUal

fou a l' 81-

tI'9 costat de pla,a, pensà que ella en aquest món hi h~via vingut per

a mirar-se-les les joguines••• Feu un llarg petò a la nina i . ~a ~.
pas ara un altre¡ l'anà
a tornar al què restava de parada.
Altres
ha.
vien fet el primer acte però no el segon. l algÚ degu~ veure el gest
de la petita Coloma perquè s'acostà a la menuda i li va dir:

- No, és ben teva. Altres s'han endut coses i no lea han tornades. Tu,
al tornar la nina te l'has .ben guanyada.
Coloma es mirà a qui li parlava. Era algú que ella mai no havia vist,
lm

foraster, alt, espigat, que parlava somrient.

- no temis, Coloma. No et moguis d'ac! 1 veuràs com jo deixo a la parada el què val la j oguins.
l ho feu. l pe1 carni de retorn a Vallperduda, Coloma

Va

veure que aque-
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lla pepa de vint es convertia amb la nina esplendorosa que alguna vegada ella havia s0!DDiat que no tindria mai.
D'enc;à d'aquell d~, la petita Coloma es baté amb dues impressions.: ~,
d'una po,. molt gran dels homes que anaven a ganivetades segons çuin era.
el dormir de llurs dones i, l'altra, d'un encantament que ~?més es troba
en els in1'ants de pocs anys envers les coses p.:;r a ells
com en fou peT a ella la conversió

de

inexplicabl~s

la discreta pepa en una nin a d

grans condicions. La guardà sempre aquella nina, i t'iDa ara, que ja figurava en el grup de les esperadores, sovint feia confidències a l'hel'mosa joguina. l la cosa curiosa t'ou que

Colom~

estava segura que la ni-

na l' es001tava, 1 qúe quan ella ~i va dir que asa t'ormava part de l' equip de'lesesperadores,l'ex-pepa li va dir, la noia ho sentí clarissimament, que no temés que ja s'esperaria poc••• A Vallperduda quan e
:teia t'osc, la. gent actuava amb espelmes o teieres, i les

variacion~,

.

que Coloma veia a la cara de la nina podien ser degudes a les ballarumes de le s flames de les teies, pe:r'ò la veu, la veu que sentí no era
questió d'tmB mala il.luminació. l Coloma la cregué. Per què? No S8 sap,
no s'hi arriba a poder

expl~car

aquestes coses.

La manera de viure a Vallperduda era molt simple: treballar de sol a
801.'

entrar a casa al fer-se :fosc i passar una mica de vetlla vora el

:t'oc. De nit.s només transitaven els gats i encara pel mes de febrer,
és un mes que els esvalota.

Cap dels moradors del poble

q~~

transitay~ un.~

vegada el sol colgat. Hi tenien un gran respecte a la nit. La ni t, deien
ells, no és per anar pels ca~r8. No obstant, algun ve! va dir que ha1a sentit, nit entrada, gent que enraonava pels carrers.

- 1 de qui eren, les veus?
- 110 ho sé. Vaig obrir ls ffnest:ra i no vaig yeure !lingú.

- A qui vols veure de nits ací que no hi ha cap llum enlloc!
- Jo no m'hi trencaria el cap. Si se senten veus que se sentin.
euràs, qui sap de qui són aquestes veus ••• Aci ens coneixem tots.
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- Fins ara, els que siguin, no ens han :fet cap mal enraonant, ni ens
hem "trobat a t'al.tar caps de bestiar., pemil.s ni noies •••
- Doncs a mi m'agradaria seber qui és, si no és' ningú del poble,.

q~e:

discuteix de nits pel.s carrers. Deixar' la finestra oberta i me·, n'emportaré l'escopeta al llit.
- Oh, no tiris a cegues, ara. ~~ sap af;u1 'tiraries 1
- Si s6n veus 1 prou, poe mal les hi puc fer.

- No crec que hi hag6 veus que parlin soles, di e jo!
- Jo ho provaria •••

se'n

parJ.à a més gent. del pobl.e.

sl,

1es havia sentides molta gent unes

veus. El pastor Bertran va dir que e11 va sentir una conversa com de
~nt

que fe st&g-és .••

- Però què deien?
D

dues veus,. Una de més :torta digué: "M'escoltes oom abans., Co-

loma1". l ma altra veu que puc assegurar que era de noia, contest,à:
"\~ai he

escoltat

- Aixi això

DO

8

ningú més que a tu"

és questi6 d'agaf'ar-s'ho a escopetades.

- l'llira, quan les coses no ea veuen clares, una e s copet,a no t'a mai nosGlo,
1 sap Que degueren dir després.
- Aquella nit, vaig sent,1r quelcom m's jo. La veu t'ina va dir:" Van. ser

ls pri
-

tl8

s

sninet••• "

'tenim dos noms, Coloma .i Espinet,•••

Es va fer guàrdia lUles ni'ta a casa el propietari de l'escope-ta. l algú
va dir:

- C8ll.eu!
El de l'escopeta es va precipitar i
tiren al defora.

no

lm

"tret, feu tremolar la nit,. Sor-

hi havia D1ng6.

- Aquest els ha espantat, amb l'escopeta!
L'endemà 'tot.hom volia saber a qui s'havia tirat a mitja nit. Sobretot
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les dones que no callaven volent aclarir contra qui o contra

via disparat.

~ls

qu~.

s'ha-

homes tingue:ren v'er-gonya de dir que s'havia tirat

contra \Dles veus que

8S

passejaven de nits pel. poble i t'eren sortir

senglars, llops. guineus 1 ga't-vaires •••
Pompeu Rovellat, li deien Rovellat perquè era el conV1latà de m's

808t, era. el que sabIa mée coses de l.es poques que havien 8Ucceit a
en
.'
.
Vallperduda, i el que volla saber més .. EU,. er.a de.scendent àe~s fUll

dors i s'havia espec1aJ.it-sat . en coJ..leccionar
enJ.la9Qs mat.rimoniaLS.
.'
..
~.

Portava a la memòria e~ comp~e .dea que s'havien fet, no únicament dela

que ell havia vist. sinó del.s de molts anys endarrera ja que .la t'amili
Rovellat, a faJ:ta d'altra cosa, s'anaven contant e1.s ma'trimonis del. poble de generació en ganeració.

L'endemà d'aqueU. o.i8Dar ncetum anà

de casa en case dels que s'havien reunit amb 1.a intenció d'tlscopet8jar
noctàmbuls forasters.

sl,

alg\ms havien sentit les veus 1 pas una ve-

gada 8OJ.S, però només el pastor Bertrml pogué stlntir dos noms: Co1.cma
'1 Espillet. Si era

Pompeu

Rove~lat

tm

matrimoni ell n'hauria hagut de tenir esment. I

s'encaninà el petit cementiri del poble. Ell, encara

que li portés molt poca feina,era l'enterra-morts, 1 del cementiri

coneixia a 't-ot.hom. Pensà amb la primera tomba del Uoe de la qual mai
ningú s'havia cuidat massa. Hi anà. En treié uns herbats. Hi havia
uns noms i ones llet:res ••• Però quan Rovellat arribà al poble no hi

h8via escola ni a Vallt.robadaf l Pompeu Rovellat. . no hi anà a l'&8Cola
.
'.

ja q

li sablt

la mée propera era

8

moltes hores de tart.arla. D' alt.ra

i cap greu a Pompeu de no saber de lletra que no

per a 1"8a per a fer anar dreta

un~

parelJ.a

~ bOU8

p~

no -

,.S ,necessària

llaurant, eneendr

'foc o dir: uDemà l?louràl". Però aquell dia, dav~t la primera tomba
de Vallperduda hagués pagat qual~e~ga cosa per a saber què dimoni

dei8u aquelles lletres.

9'.

Quan tomava al

.po~lees tr~obà

amb la peti-

ta Coloms oue venta de cercar formatges de Cala Nadala, que. l'endemà
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era mercat a Valltrobada.
Colometa maca, on vas?

- A casa, e portar :formatge 8. pel

mel"ca~_

qe

- Oi que estudi et. van ensnyar de llet-ra?
}

-, si,

"

demà.

-

Pompeu. Es la cosa que hi solen ensenyar. ,• • Ja vau sentir el

:tirot.-e1g d'ahir?

- Tothom el va sent.ir. Tu.

DO

bo dignis, però els homes van acordar dir

a les dones que el 'tret. alleVa contra algnna bèstia f'erotg".
-

l

no hi anava?

,

Ca havia d'anar. Anava contra algú que enraona. de nits pels carrers.
- ! ara, pompeu! -

'ue' et dic que si.

- l perquè s'ba d'afusellar a gent q?e enraona?
Es que són veus soles. ~ .!lO són de ningú.

f'areu agafar por, Pompeu••• 1
l pastor Bert.ran va sentir que

198 .UB

de1e,n dos noma, 1 jo

penso que _eti,e a punt d'aclarir quelcom però no ho ac:abo d'aclarir.

Mira, jo no sé ai ho saps però no hI! pogut veure mai cap mestre •.
-

Q~

us castigaven, Pompeu?

no.. Es que no he anat mei a estudi. VuJ.l dir que no sé de lletra.
No et pensia, bo i no
l tothom del poble
c~sa

8a~nt-ne

qUal

mira els anys que he arribat a

f'~r.1

'té un ,maldecap o un animal malalt passa ,:p~~, .

el Rovellat. Això sense saber de lletra•••,Un dia que vaig treure

.

un C8.9ador d'un verder em va voler pagar la treta. Jo, 6a 'Clar,no li
'

volia rea de c~ de l~8 ,manere,a, però, ell

ya

~nsist1r

.

'tant

~

retant•••

i va reau1tar que no port~V8 cap diner i 'tampoc cap p~~a perquè no

havia canen,at

8

ea9al'"

qUal

a'embardiaaà. l em

Va

donar

lUl

llibre.

Era of'èndre'l dir qua no l'hi volla. l el v,aig agafar. l el tim

a

casa. l a lea .-nita que
s'lls de ,:fer
foC'- .a la llare1. prenc i vaig girant
.
.
lea planes d'una a una com si les llegia. Com que no sé què hi diu,
~
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ceda vegada que fullejo el llibre me

~es

faig jo les coses.

qu~

hi po-

l'ien dir,. i a la meva manera hi he J;J.egit tantes històrÈ s que é
el regal. que em pl.su més de t.ots eJ.s qu~ m'h.aD fet. No hi ha ningú
que hagi llegit. tantes vegades el mateix llibre., llevat potser deIa
éapel1ans que diuen que sempre llegeixen el mateix. Doncs. ar~,

..

a~~.,

em convindria saber lleg1'r, Co~ome.~ ~~ca. l tu· em pots donar un cop
de- mà. Es molt. poca ~ectu:ra la que hauràs de fer. Es al cementiri.

- Al cementiri, Pompeu?
- No tinguis por. Els cementiris. només :ran por de nit, 1 encare. a

n'els que no tenen &3. t6l1at gaire- net.
Neta d'herbei, a la primera tomba del cementiri de V6llperduda .s'hi
llegia:

"A Coloma i --msp1ne:t, que

lUj.

van estimar sempre"

- Jo no ho podia llegir però ja ho sabia que hi deia això -comentà
v-eUat.
l l'QDt&rra-morts contà a la petita Coloma, que la Coloma de la tomb
i Esninei foren els primers d'anar a. Val1perduda, i els ún1C8,qu~ al

poble s'hi at'1neà més gent., que es passejaven pels carrers de bracet
i mirant- se· somrient..

conv11at.ans vivien es'tret.ament. i

i~~t.,

pere eren cridaners, sobretot ela matrimonis. Quan les coses anaven ma-

lamant-, que hi anaven sovint, els crits entre marit i muller eren crits
com els dels oradors è1' abans de la guerra els quals es guanyaven l,
aetea de diputat primer i les de ministre més tard a 1:8se d.e fer t .....ballar en gran les cordes vocala. 111
feT tremolar els ParlamentB amb l

CE¡>

de govern com calla havia

seves intervencions. Els pre..

post.os que no s'aprovaren i els canvis de govern que tingueren
sovint,

f01'8D

deguts a faltes de Cii>aci.tat puJJaonar
. ...
~,'

l1.~e

tant

de
la gent de dalt.
.
..
'

Dones al matrimoni Colorna-Esp1net no se' 1 senti mai cridar. Vivien eontent.s i 'la satisfacció de vire-hi

era de veure' s cada dia.

b

allò ja
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en t.enlen prou. Van ensenyar

na que podia teni:r

,al

poble que aq!-18lla er~ la millor f'o~:tu

u~ p8rella~. però al po~le

tenien qU9 un matrimoni sense crits era com

~i

se~~ren

que aquells dos no hi eren tots,. l ho

com 81.& alt.realt t .,••. ~an la

~

dei8!':l,

dient. una vegada que tot

"Ula gent, deien els vallperdudencs, que ni. q~~
é~

animals i .sos-

no exia.'t.is,

el poble caigué malalt, i la parella, malalta i

prejada, no

~s

eren

t~t,
~au

~oV9ntut

cuidà el cena.
malalta

~~tà ~m

deixà la parella,

la parella seguí passant pels, carrera de braoe:t- i SOt1lrient.-se, 1 el
poble tornà

dir que no hi eren

8

~ts.

l ho tomà a dir temps més tard

quan Coloma
i Espine!
seguien el seu
passeig plens de cabel.ls
blancs.
.
.
'. .
.
Fins que un d,is

q~

en feia pocs que no es veien pels carrera, un,s veins

ela trobaren a llur casa, ben morts, agafats de les mans i somrient•••
Foren els primers morts de Va11~rduda. L,a in.scripció de la tomba!
No se sap oui la Va fer. Coses que passen a muntanya.

l ara.. després

de tants anys s'han sentit, de nits, veus ¡Jels carrers, i

.

~,

animal

d'En Dama. s'ho va agafar a escopetades. l jo juraria que les veus que

s'han sentit no són de qui

8S

pensa la gen't. Són d'algú de les histèries

que jo vaig llegir a n'aquell llibre que no sabia què hi deia•• ,.
Tot això anava pensant la peti ta Coloma aquell dia camí de mercat amb
una cistella

8

rats haguéssin

cada bra"

i ho pensava amb Tm somriure que molts lite-

quali~icat

de lluminós.

Som a Va1ltrobada, en dis de mereat. La pls9a amb porxos fa goig de deb6. l en :fa més degut al planter de noies qlIe hi van a

ven~.

;La majo-

rIa són les esperadores!' Hi ha q\B tre voltes rese~ades per a. e·ll~8, i
elles, tampoc s'ha de veure massa que s' esp~ren, tenen cistelles al
davant amb fruita del. temps i
n'hi ha aJ.guna que a .la cera

~y~ram

po~~

a la falda,.
e,scr1t que, fa

Ent,~.

les espere.d,ores

~emps qu~ espe~~,

però l'esperan,a és la darrera cosa que es perd. Cada mercat
nou desengany, però elles :pro:ven,:

- Què, senyor, no li convé: pas res ••• l faig un conill al. jaç!

és

\Dl

rre

•

- He sent.i t a dir que ela xicots de Vallperduda són uns animals i ara

veig que ho són de dGbÓ.
- Oh, setlyor, a Val1perduda les dones som majoria. N'o es poden pas casar
:ls

xice t:§

amb tres a. la vl!gada....

¡JO

- l dius que la nina, aquella nina, t'ha parlat?

A mi j a m'ho pots

dir que no me n'be de : :riure.

- No goso, senyor •••
- No tinguis por. Jo no ho diré a ningú.
.

,

va dir ••• em va dir Que potser no m'hauria d'esperar gaire" .. JO,
l'obra de mi no sóc més que la petita ColClDa.
-

Co~oma,

la nina et Va dir la veritat.

- Però•••
.es nine s no solen dir mai res, però quan diuen una cosa se les ha
de

CMUnI

a ulls ,clucs. Recorda-te 'n d'aiIlÒ, ColOD'B.

La petita CoJ.oma anà molt poc a estudi, i ma! la mestra loi Va e~,ae~yar

a creure o no creure coses com aquella, i com que

~o

li havien ense:-

nyat a no creure-se-les, se les cregué. l llavors ja cregué, que l.a nina del dia de les ganivetades mudava de cara, i cl"tigu6 la prot'e.cia. del
dia abans 1 cregué, perquè li havia dit aquell senyor, que els xicots
óe Val]perduda eren uns animals. l quan tula noia, encara

qu~ si~i

de Vallpeiduda, creu segons quines coses, no hi bares a :rer--. ~s, C?rttu.
l es veu que ho endevinà a creure-se-les perquè al nou, mercat ja no. se

J.a veié als porxos de J.es esperadores. Les darreres paraules que sent!

del que anys em arrera li regalà la misteriosa nina, foran:
- mira-te-la!

que les deia

8

tm

acompanyant el qual es mirava la petita

CO~OO1a

amb

ulls molt oberts.
L' acompanyan~, al contemp18r el petit regal que era la humaJ)itat de

Coloma feu:
l serà tota per ami?
l quan la petita Col.oma es present

à a Va1lperduda tan ben acompanya-

da, ja que l'acompanyant era un senyor fadrí., en el proper

DIt reat·

el

noml:re d'esperadores augmentà en tanta de manera que s'hagué d'habilitar

Wl

porxo ~s a la p1a~a de Valltrobada.

~7~

se'n

pot dir c1ncidència, si es vol, l'tirò, el ja flamant marit de..C~lo

ma es deia Espinet. l la noia el portà a veure .la primera tomba del
coment~i

petit cementiri del poble. El

de l'home fou:

- Quan hi reposem nosaJ:tnts, erlS hi posaran les mateixes lle:tres.

El matrimoni Coloma-Espinet fro el

de

sego~_ sabut

Y~pe~da

que es

veié passejar peJ.s carrers: agafats de bracet 1 som.rien·t,.
Devegades
'.
_.
"-

"

-

olien fer de nits aquesta passejada,
i la.gent
dormia.".....
als baixos
.
. . .que
".

~.

do~a~ n al

de les cases i a les cllllbres quines finestres

~-

-'

defora,

que a Vallperduda no era moda festejar de nits, tornaren a

c~

s~nti.r_ ve~s

nocturnes, 1 com _..que feia poc s'bavia volgut tractar les dites veus
a
.
escopetades sense-o resuJ.tat positiu,

m~1ts

convil,atans es donaren. a

creure que 1e8 veus pertanyien a fantasmes, a

ànimes en pena o a fami-

liars de bruixes que n'hi devien bawr mis d'una entre les

esperad~re8

de més edat.A VallPerduda pòd:len ser com fossin pel sol fet d'és~l'-ne,

però eUs en coses de mal explicar preterIen més no ficaI-s'hi i molt
menys si tenien lloc de nits amb aqueils carrers tan .foscos q~e :tenien.
Els partidaris de l' enanorament ho creuen tot possib Ja anb l'amor pel

.

mig. Amb els conven~t no hi ha discussió possible. Com tampoc n'h~ ha
amb els no

conven~ts.

Amb l'amor s'hi

Cr8..&

o no s'hi creu,

j~.~'-~~ ~it.

por:ta~. al

Els tocats per la gràcia de tenir una dona plantosa i de ba:1
pedrete~

costat, es malitesten de diverses formes: uns tiren

al riu,. que

es diu que 's com tirar anoretes; al tl"8S, no tothom té la sort de festejar vora l'aigua que els festejadora de nall diuen que. no

~

comparació

honesta amb cap altra manera de festejar, repassen .una i mil vegades
r

,

les coses que ea van dir a la

~

.pri~~ra tro~,:\~a;

.

_

~~~~s

..

.

e'endolceiX8l1

tant un al costat de l'altra que aquest excé.s de. sucre ha porta.t
d'un cas de diabetes; altres

f'este~n,

_

fina després de casats,

mé~

P~:-.

jant-se de nits per foscos que siguin els carrers. Colana 1 Espinet eren
d'aquests darrers •. l Vallperduda llC? s'ho c~ia.que: es _pogu'~. :f'es~J~..
de nits. Uns creien amb el festeig, i altMS no. Si tothom penslts igual
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a<Ï6u canoanyes electorals i jomades de ref:Lex16, ja

S9

asp.

Trigaven les coses ~ arrib~ a Vallperduda. QUan hi arribà la nOVa ~
la vinguda de la

se~ona

República, ja l'havienf'eta plegar. Quan al po-

ble as comenqà a

par~ar

de la Sègona GueITa Gran, el General De Gaulle·

ja havia ent1"'ate Paris. Pel món h.i hagueren
tadures, dictadures.,
però el poble vivia

_pre-dic'tadu~s, ~i~s di ()o

post-di<rtJ:ldu1"8~, Deo-dic~adu_re8 i
dOm

su~ r-~ict.a~~s,

havia viscut 8erDJre, uns, ~s endarrera•. No ob&-

tant quan s'escampà l'espJ.endor de],s manobres se n'assabentà totsegu1t.
lAs novea que arribaÏ'èD a1. poble posaven la nanobre:r-!a a dalt de tot.
deia <Pl eren propiet-ar1s de pisos-, óe Qòt.xes, de banyera individual,
de 'tota mena de màquines domèStiqu&.. amb les quals les dones dels mmobre
podien viure com lea senyores ei' abana lea quals devien viure mol t bé que
la gent les 1'es -Bol"'tir fent comparacions•••

Primer fou el jovent.a qui 1& terra de muntanya mai havia eonvèn9\l't. Ja
que la 'troba.ven mandrosa i deia que una regli de pèsoJ.s es feia pregar la

mar abma de norir 1 que moltes vegs:1ea quan estava sJ. punt una ped1"'8g
da organitzava tma batalls i naturalment perdia la rega de pèso;¡.s, qui
com4llc;à a sortir de Vallperduc1a. Les aaperador&s,

~nt

o havent sentit

a dir que els manolres s'haviencmy-erti t èn bons partits, de1xarén

poble en

t8

~l

sas. La mitja • dat , snb el joVênt fo l'a, havia de treballar

m6s, s'ho pensà bé i anà

8

ineo!'por~se

amb la gent· del mort.er-. l Vall-

perduda anava peroen1i cens a u11s vistos- Es cODve-rtf en un poble de
vella. I, era de' preveunt, marxà tothcm llevat de
seu matrimoni en sortiren doa

no~1.8

.

C~oma

i Espinet,. ~l

els quals l'8s':Üt-aren uns animals

tots èls xicots del poble, 1 una noia que anaVa' can!

c~

decanvert.i~se en

esperadora. Els nois ja feia setmanes que eren fora a fer de mmobre, i,
•

~

••

-

.

~

0·-

•

.

en el moment d'e-sC"rlure això, la n01a.,· formant part d'un equip fement que
sort.! a la recerca de mDolrea 801_ ra, deia a sa mare:
ara, no

ve~i~?

o, al teu pare 1 a mi ens queden enc:ara molts. anys de festaj ar••• Si un
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dia torneu al

pob~e,

feu-nos posar a la nostra tom1:a les mateixes lle-

tres que hi ha a la primera del cementiri.
La noia, um vegada a ciutat! eumanobrada ja no hi pensà més amb el. po-

ble fins al cap de teaps.

Hi pujà un dia amb el cotxe de són mar! t,

anà al petit cementiri i trobà, a la tOO1~~ de- C()l~ma,l Espira t, la, i~s

cripei6 que ells voÚen. l els pocs que X'OCl8Dien a:¡ poble li digueren
que ningú d'è'Us en aabia res d'aqueu.a inscripció., ,1 <pe 1"e1a mesos i

-mesos que, nit entrada,

8S

tornaven a sentir veus pel pobres, vells i

abandonats carrers de VaUperduda. ••

sn es troben méa de cinc ciutadans i parlen,' del què sigui, semp~ ~'hJ.

ha un que té ~é~ estona la paraUla que els, altres. L'avi j a ho havia mig
dit això però no hi havia profunditzat prou.

Si la trobada la fa gent de bastó utilitari, enraona una mica toth~ ja

que al' edat que el bastó

es fa

Bervir tothom té coses per a dir i no hi·

sol haver capdavanters en actiu. Es discuteix poc i mai

hi ha massa crits

s1 el gregal ha ent.rat a les deu o a quarts d'onze. una vegada hi ha
acord amb la classe de v.nt i l'hora d'enira.da en :funcions del mateix,
8u~n

els mals. Surt el 1"anós: liSi no fos ••• 11 La gent de bastó obligat

és gent que devegades ha fet servir metst 8 i les xerrades amb mals pel
mig, amb nan de doct.ors, hora d'intervencions, classe de medecines
tracte ;rebut a les cl.!niques ,8S poden allargar fins a l'in:finit., Si
passejada .s'estira surten el temps de quan s'anava a estudi,
cara d' ase

~uan

de

i

la

qui feia

era petit i n'ha estat de debó, i de qui en feia i "ves-

li al darrera!" ••, .es fan comparacions amb els preus d'uns mitjons, snb

la 1"orm a de viure, de 1" estej 81". _••
-Ui, a mi aviat em van

enganxar~

En aquells temps ela pares de les noies
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no estaven per brocs. No

Sé

ai 'tenien ~or de no aol.,~~ear-le~, o d~ qu~.

A mi, el:pare de :la xicota al cap de pocs dies de veuren' s

sol~

pel

~-

rrer em Va venir a t.robar i -eDcara em, sembla que e1 sent.o: IIMiròV em va
,

dir ", amb la noia de casa s'bi

volieu que tes, jo?
com

Val

DOlleS

Va

o no s'hi

mira, 8tnOt;lestacions

aquestes coses, ara,

EJ.s

q~

"'.S'.

Que, penses fer7 U QUè

~rona

,

avall1 l ja.

vei~:u

fe st.egen s'hal declarat inaepen-

dents •••
Els vells de b as'tÓ per a fer-lo servi r, parlant del passat tenen te1Ila

llarg, i s1 es eontradeixen ho fan amb veu de segan.
Quan les convers~s són 8ntN gent que. si porte~_ bastó el p~rten Del"

plan:ta, sempre surt un que es fa notar, a la poca estonaparlsr:rt. del
futur. Es un capità

d~ idees.

Un capdavanter nat. l,To s'h1 pot anar

massa contra aquest Upus humà.

E~osen

un plantejament i el def-ensen

snb una pila d' argumen ta. Si la idea surt. d" algÚ al t19 i 's Ulla bon

idea, la modifiquen, la puJ.eixen i acaben fent-se-la seva. l cc.m que
en aquestes reunions sempre hi 18 gent o que no t6 cap idea

~

que si

alguna no la gosa exposar, el que- té 11168 80vint la paraula es :fa ~, a-

"
o

de la colla. l això sucQee1x en tat,s els oXt1res de ~a vida.

qualsevol manifest, en qua1se"VUlga con elusió, en qualsevoJ. aoord, encara que es digui que 68 un acord d'una general, hi ha J.a mà, el

ssment, la l!nia a seguir
Es deixarà. variar

Ulli.

propugna~ pel

questió de

;f'0:r:ma,

p~n

que 1;6 més sovint la paraula.
acceptarà un retoc granatJ.cal

o una alteració en la col.locació dels apartats del temari, però el.

fons serà el que ell ha suggerit. l aim s'esdev6 tant en una germandat de socors mutus, com en una reunió de partit, de govem o de CongÑs. sempre hi ha qui obra .la plan-a" qui marca la pauta, qui m~8tra

camins. !Us demés, gene raJ.men't., creuen i callen., Es per a fer-se'n creus
la gent que no diu

réS

en Congressos
i Parlamen'ts.
. -...
~

taris se n'hauria de

d~r t'e~co1~.arisu_ ~a_ q~

De. molts par1amen~

és rar que al Parlanent

hi hagin parlat mai. Molts oa1l.en i alguns de1'lilt n, i com que cobX'8n

~75

illUal. que els que

pa~len,

qualsevol s'eJq>o.sa a

d~ r

coses mal

~1t~.

El ~apdavanter ja h~ neix. Perxò, respectant t9t.s les distàncie.s, :

surten grans assaltadors de diligènc:18 s, f'armacèutics
f'anosos,minia.
't~&

etgea porteD,!-OS,OS, curan~rs ,<1' anomenad.s, f'~'togèn~ es _

genials,

psacio~.als

cel.brata,
lm d~cret,

un atracam.ent.
d~ anar

- Les dor.e ,9 han
ben l'et'

- no

vetistes ••• Es un que té la idea, que plSl8J a
,8

un 1:6 tE •••

més curts s I - diu

\Dl

dia un af'eccion at a les ca-

•
'hagi d'anar sempre amb espeJD81- f'a l'inventor de

potser qu'

188 b01Jlbetecae

- Pe? què s'ha ~ menjar la carn crua? - dega' dir l'iniciador de l'e8-

to:f'at.

- El.s tramv1ee slm massa cara. No hi pugem! - f'ou la veu d'un partidari
de lea v

8. l

la gent no hi puj~._

Aquests elements tenen el toc del gent, i es diu que J a hi neixen. Quan
un noi a l'edat d'escollir of'!c! o ca:M"8ra, declara: tlJo vull ser metgen

ja

~

va néixer Met.ge o .almenys una de les cèl.lu1.es

bà~ique8 ~

a es. mo-

via de temps carregada de receptes. El que quan li pregtUlteu què.

v_o~ ~r

diu que no ho sap, no arribarà mai a ser capità de res. Si hi arriba, se-

rà per bons costats, i serà un capità passiu, un capità de q1;1inquenis,
no de mèrits cont.rets.

El suis von Rallar, j a fa temps, .part.idari de la pre-f'ormac16, Va dir
que els embriona de 200.000 milions d'homes foren dipositats en el sl

.

de Mare hva. l tots aquest embrions són, j a en potència, la gent del

demà: sastres,

p1n~rs, bl1ro~, not~s,

mestres ~,cases, defen~es cen-

trals••• Aques'ts teoria,. com moltes,- f'ou aplaudi.da per uns i JàuJ.ada ~els
Els teoritzants mascles. se sentiren
ofesos de la
teorla de von
..
.
Faller i declararen que aquella milionada
foren.
dipositats
.
....
- ... d'embrions
. .- ,.
..
.altres.

~

~

-,'

~-

~

al servei de PS!'9 Adam. Tant si, f'~~n òto-rgats. a .L'un com a l'altra de

la famosa parella, es comptà llarg, i l'espècie humana nom's comeD9a si
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s'han de gastar aquesta 200.000 milions d'embrions.

una mic a

al' ajut dels

qu~ sos~~ien

Can si.¡Jui,. i

anant

que un geni no e.s fa d.i.ntre_ o fo-

ra de les universitats sinó que ja éa geni de temps, que j

és geni

8

une~'

quan no 68 més que una pet1tfseima cèl.lula de mal veure sense.

u-

P~tr.1ci ~.at na~qué

11erê'8 adecuadea, tenim el 'cas de Patrici Orat.

pianista i n'hagués
estat.erlcara.
no hagu'a .tocat
el' pieno.
No és
.
'
- que
.
.....
.
.
Cal> af'irmac1ó. 1nsòllta , aquesta"- j a que se sap que.
hi ban po~t'tes
que. . no
.
.
,

-,'

' .

~

bm t'et mai cap .ra, que hi ha 1\me1onaris que no.

.

veuen per l'o-

8S

f'bñn,a, que exis'teixen regidors que no hi!n regi t, sabaters, que van mal
c&l9ats i camis.erB veget.arlan,s....però Pe:triei .el, tocava el 'piano, i
ini~iala

..1 tocava bé. Uó se sap si aquells embrions

per 'oficia per

a donar-les .a gent determinada,

~

eren classificats

s1 l'embr1onada ten1a

un petit per.cent.at.g8' de genis en p()tènc1a el qua1 sortIa per un possible moviment de rotació del nucllèentiral i anava a petar p-or

~~z~

a

qui menys es pensa"8. No tots els genis, s'ha demostrat, han sorgit. de

gent llarga de diners. Hi han hagut hOOles genials que han estat:. pobres

tota la

ViÒ'8

sap quin

i que han so'fttrt. pr"sons, per.secuc1ons i

~au. fi

erema:1es de qui

•

Don csa cap any, Patrici, d'un "teclat de piano en feia el què
obres dels grans mestres les aprénia en

v~11a~

las

cop de taca.l:'-les. Ara, no sa-

tm

bia fer res més que t.ocar el piano. Ell deia que' si tothom fes nom6s les
coses que sabia t'er el mÓll seria ben distint. de com 6s.
Els inconvenients de- viure a ciutat són molts, enta-e ells tenir af~Y

.

de tocar el piano i no pode:rt exercir perquè a la ni tels veins. volen dol'-

mil" i perquè hi ha altres V~1n9 qU~ es, guanyen la vida fen t de guardian s

nocturns i volen dormir de dies.
- Pare, si no puc tocar el p1l,lDo,

~

Jo~

en aquest

El pare era regidor municipal i, pensant

I

•

am~

hi sobro!
-

..

l' afecció

planej at al' Ajuntament- que un Ajuntaman t sen.·
\Dl

mm

~.

p~~o

~l fi~;t,

hav1a

mWlicjp.e1 seria

Ajuntament molt mal vist. UNo sols s'ha de 'Oreocupar un Ajuntanent
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de tenir els carrers prim1pals ben

tes perdu'ts, que els .

arregl~'ta,

ciu't~dansmeneiD

un bon

d~pòsit..

d.'objee-

peixcoDgtrlat. i utUit.zpt el

tren ¡;port públi-es, ainó q\Jé c~ que es p~ocupi .pe~ l' art. QUan:ts pi

n1s1,es es perden per

.8

no

dispo~ d~

;pialo.l".

se

llconteatà. que qui-

l pagaria el piano municipal. "t~ A.jun.t.amen1, que t6 .~ls deu.t8~ ~e 1,

.1 nostre, el pot que1ar a deure el

p1~ou.

l

l'Aj~:tament.

p18Do .. v::tngué el problema de a qu1n lloc s'instat.laria el

ads¡uir1 el
¡:>iS10~.

i el

regidor digué que no seria convenient tenir-lo a·la Casa Consistorial
r a evitar que els venedors l'anessin a re ool1ir". i que ell es com-

pr00l8tla a guaroar-lo a casa seva....·
p~

l fon quan el pianO' s'instal.là a casa del Y'8gidor que Pat.rici no el
@la tocar per mor de le8 dormides dels veins. Denun d.~ als Veln s co

dess:rectes al

rè~

perquè

~oSBin

empresonats 1·.11 pogués tecar

quil, però result.à q.ue els veina eren

W1S

t,

a:reet1ss1ma deJ. règim i l'

pl'8sonat fou ell per a fer falses denúncies. El. noi pensà empoJital'-S
1 piano a la Pl$SÓ, però l'autorit.at per consideració a son pare

dol' el desempresonà. p&rò digué que de' ~u.p

piano que no havia :fet.

U1f.IB

I~~eg:i

ra podia empresonar

r&ss

Patr.:tcidemanà S$on pare per a canvial· de pls, però no se'n sorti. El
lloguer

el pagava eJ..mun1cipi t i eJ. regidor no estava per a llogar un
t.oc~

pi8 als afores perquè' el noi pogués
~s

Li3Zt. sea e que protestessin

vam$. liauria de viure lluny de .1:' Ajunt.ament primer i, aegonc»u...,.."

d'un habitacle sanse ven, n'hi dEnuanarien, segur, al. saber que era
gidor,

lm prèU

- Pare jo no

a'

astronòm1c.
d~

què et. serveix :fo

obtenir que un teu f 1ll pugui toc

-

~a

quo la. situació

que hi hM:t e

aa

part de la situació si no pots

Bach 'Lmes hore-s cada diae

moJ.tes co

a .. uerò no és f'ilhamòn1ca. No

inis1,re oue t.oqui

,

s

s.

-Ni el tabal?
- AixÒ

no ho di-

S91!C1D:3

a on,

sSPS?

Es 'Podrí

iflterpr8

alen

te.
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"':!1 que no podré 1nterpreta:T- seré jo.

- Fes un altre ofiei.
- Tinc

e~

de pianista, ttncara que no pugui 'tocar.

- Festej a a una noia amb quartos que n'és un de bo d'ofici.
Pà ü1.c:l. cregué a son pare pensant que una noia amb quartos podria tenir

piano.
El regidor li presentà una llista de coneguts amb

lt

empo" 1 noies casa-

aores. l es trobà la cosa ideal: i.a t'illa d'un gran propietari de "Cupos" quina :familia vivia als a:fores i, oh, meravella, anb piano. El
piano era per a fer bonic i el tenien a la sala d'estar seguint eJ. conseJ.J. del decoradór. Quan a la casa hi havia visita es. deixava el
piano
.

obe:rt amb sol:fa 1 tot, però com que la majoria dels visitants era gent
de"cupo" i també en tenien a casa a efectes decoratius, ni ells ni e.ls
am~itrions

passaven de mirar-se'l el piano.

Quan Patrici entrà a la casa i Va veure el piano, ja no el pogué aguan-

tar ning(}, i tocà i tocà fins que son pare li digué:
- Noi, que hem vingut per una altra cosa aci!
Aquell dia el noi es deixà convèncer, però els dies que seguiren no el
pogueren treure del piano, a tal pWlt. que la noia se 'n queixà amo son
pare.

- Parra, aquest noi tindrà

W1

pare regidor però a casa només hi ve a to-

r el piano!

Això, Pilar, no ho has de permetre, veuràs .•• crida-li l'alto!
- Oh, si fos el piano que

~t

penses tu, rai••• El que no deixa de tocar

és l'alt.T-e, el de debó.
l no acabà bé aquell
aut~ntic

festeig.Pèt~ici,

entre festejar i tocar el piano

escolli la segona cosa. Això se li permeté durant un temps

perquè era fill de regidor, però el pare de la xicota al veure que el
festejar transcorria entre un que no volia ser destorbat quan tenia
Chopin als dits, i l'aJ.:tra dormint ,ja de bon canençamen t, digué a l'e-
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xeeutant, aiXQ si, anb bones paraules, que ell havia emparaulat la
noia perquè 11 festegessin, no pe:rquè li fessin con cert cada dia.
Patrici contestà:
:. Aauesta Polonesa no es pot deixar uix!. L'acabo i me 'n vaig•••
"':':"';..l..

iJ

Patrici es Queixa amb son pare dient que tot era culpa de la situaeió, que la situació ten1a gent que s'adormia sentint Chopin ...però
el pare era de la situació, un foll de la situació •••
- Tu pots ser pianista, pe:rò en altres coses no hi entens res. Quina

si tuació ha donat els eupos que ha donat aquesta? l quina havi.a permès
que sortissin a les revistes les pitreres que hi surten ara? l les vagues que es fan, s'havien fet

ta

i abans? Amb al tres situacions s'ha-

via de fer el baca.rrà d'amagat, i ja veus, ara, en s podem jugar els
quart..os, els que en tenim, sense cap complicació. Amb quina situació,
a veure, s'hAvien fet eleccions amb la gent fent festa per S'lar a votar? Amb quina situació s'navia anat al llit tan tard com en aquesta?
Quina situació havia vist les barbes que es veuen amb aquesta? Podien somniar, ni somniar, altres situacions que s'arribaria a

gas~ar

la benzina que es gasta ara? l que surti una situació que hagi

~ga

lat tCllt6s autonomies com la d'ara! l al Mercat Comú, quina sinó aquesta serà la situació que ens hi :f'arà entrar?
- Doncs jo aquesta situació seg¿Jê.ixo sense entendre-la.
- Doncs jo si, 1 sóc prine r regidor que !'es, perquè ho sàpigues. Quan
tu vas venir al món j a ho era jo, de regidor. De manera que tu

e~s ~an

fill de regidor com de la «1 tuació. l els que hi van en contra són a
la presó o hi haurien de ser!
lm

regidor de la situació es desentan , es veu; de tota altra cosa que

s'aparti de la situació. Pensant que son fill podia tocar música que
no fos del moment, no volgué inf'luenciar per a proporciona1"-li concerts.

Un regidor d'aquests és capa~

de moltes coses, però tamblt
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bo és un pianista. que no pugui tocar, i

sobreto~ UIl e~ement

nascut

d'un embrió amb la ~an missió de portar un pi~ista al mÓIJ. l Pat.rici :feu honor a la seva vocació i a l'embrió

que l'hi provocà. ~ixà

la ciutat i es refugià muntanyes enllà dins una cova a molts met.res
darm.mt el nivell del mar. No tenIa piano, però des de la porta. de ~a

cova amb tot un món als seua peus feia, amb

que si s'1laguleJin pogut sentir

e~ pens~ent,

:uns concerts

haurien merescut per part dels ente-

sos, elogis sens fi.
Tota la plana

m~ or de ~es

semifuses fou interpretada sUenciosament

i acuradanent per Patrici. Segur que els partidaris de l'esper1tisne
haurien dit que 'al voltant de la cova escoltant aquella concerts ex-

traordinaris s'hi podia

trobar el. bo i mUlor dels Renis de la música.

El propi Patrici, sense ser esperit.ista, tocava, sl, de pensamen t,
però ho feia tan bé, tan ajustat pensant que podIa tenir aquella pla-

na major a prop,

qUil

més d'una vegada li semblà sentir:

o..Lt bt5, Patrici.
l quan el genial pianista hagué executat tota la música de l'extraor-

dinari equip que segons els esperitistas el podi-en voltar, tomà a ciu·
tat.; . més pianista que mai"i amb una grandiosa barba.

Trobà que, a ciu-

tat encara hi havia aquella situació que ell no acabava

d'entend~, i

t;i;obà, també, que aqusl1 dia part dels ciutadans se sentien empesos a

fe'1"-se

amab~es

anb llurs semblant.s. Un d'aauest.s fou el sast.re V1cen9.

, vos, el de la barba!
Patrici no contestà. Estava contemplant l'anunci d'un concert. per
piano 1 orquestra. Al progr_a hi havia el retrat del pianista e~ qual

lluia \ma poderosa barba semblant. a. la que portava Patri.ci.
que havia passat mesos to1!ant. de pensanent, se

sent.~

sotraquej at d'un

desig que ja veia q UB seria imparable: Tocar de d&bó!. l
tre Vi~n9 repet!:

-

~,

l aque.st,

ql1an

el

S8Jó1-

"....

vos, el de la barba! Aquest vestit que porteu no t.oca fins d'aci

I
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encarreg~r::t~~

a deu anys. Jo us regalo aquest. de gran gala. Me'n van

i jo ho vaig entendre malament i en wrl.g t'er set. Avui ja n'he

rep~

tits tres. Només em t'alta desfer-me del darrer•••

Patrici pensava que amb aquell trajo .serfa igual que el. pianista

de~

programa. l acceptà el regal del sastre anic ••• l es presentà al teatre
on havia de tenir lloc el concert: El Capricci'o - piano i orquestra-.

- C)6c el pianista - digué el porter el qual li deixà paa lliure amb
una. hamordosa reverència.
S'acosta a 11' escenari somrient pen sant "Tocaré Stravin ski tt. Si la coa hagués tingut lloc abans del concert potser els músics haguéssin
pogut intervenir favorablement, però succei quan el con oart j a havia
comèn98t i, com que els m6sic8 eren alemanya, no apartaven ela ulls
de J.s.

8011'3

passés el què passés. l quan el pianista esta\" a a punt

d'actuar amb les mans enlaire, entrà Patrici a l'escenari, agafà

~'ho-

'una mà, el portà bar:balines endins i el deixà sense consciència
d'lm gran cop depUDY

al' nas del músic que el tenia molt de1icat.

Retornà a les taules just en el moment que el director sen~,ralava l'en-

trada a la part de pi 810. Patrici tocà com hauria tocat el mateix
Liszt abans dels maldecaps que li ocasionà la senyora

S~-Wittgenstem,

o potser millor. A part del públ:ic ja. li semblà que hi havia hagut
una combinació de planist9,s,. però al veure que la barba era l'enunciada i sob:r8tot al sentir que l'executant ho feia bé no s'hi basquejà
mes. ~..l concert 'fou un èxit, i el respectable aplaudí amb ganes i llaI'gamant. Jmtre els que aplaudien 'fort s'hi veia el pianista original
r

'

.-

.

1 qual donà per ben re1:llt. el cop de ptmy al nas ocasionat pel canvi
dit solista. QUal el dir4ctor del concert s'assabentà de la substitu-

ció de pianista, d~clarà:
Ib

piani s'te s sid, segur que aqu8st. pais entrarà al Mercat Comú.

Ja podeu di,. que comptarà amb tot l'spd.
Federal Alemmya.

dels músics de la República
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DespÑs d'aquella actuació memorable, Patrici pot anar les -vegades
..

.

que vulgui a la sala on un director alemany prometé l'apa! musical
del seu pals per a entrar a1 )fercat Comú al d'acl. Hi

Va

de tant en

tant i, cosa de genis, toca de t'ran c pels deS\8 gats de la ciutat.
Ara ja no toca música dels altres, toca. la seva. T dóna a conèi:mr.
a n'aquell auditori distin t dels sudi toris c or~en ta un a simfonla intit.ulada "La Situ8ci6 11 • Durant molts compassos se sent una sola nota
sada, mantinguda, perllongada i repetida. Són deu dits a la
part. central de1 piano teclej ant un mateix acord però daninant-h1 auel1a nota damunt dita. Devef!8dea alguna not.a de ponent del teclat
fa una aparició esporàdica i, immediatament,

tUl

devessall de notes

de llevant entra en joc. Es paro tma estona el so de la nota princ1-

,
pal, pera el pia:nist.'1, s8viament, deixa de nou els deu dits a 1e
~

notes centraJs potser, però, \.ma mica frenades. Segueixen nove s intervencions de notes d'occident i d'orient.

A.'r8

han ca1.1at les notes cen-

trals i el pianista actua amb una mà a les notes de la dreta i l'altra a leg de l' esque-rra.
difícil 1 com Que les

Tocar SJlh la mà esquerra sola és una mica

not~s

de l'oest sembla que feien anys que s'es-

peraven perquè les tocava poca gent amb convicció i no sons¡
intensi-mt dea1tjada, Patnci es ven obligat, seguint la

la

arib

parti~ur~.,

a tenir les dues mane a les tecles de l'esquerra, i quan sembla que
es poden acostar uns compassos prometedors, la mà dreta fa un salt
al teclat oriental que t.oca més estona que l'occidental. La s1mf'o-

nia es bat. amb notes a1tetf i baixes. No se senten les centrals?
~

sl,

un virtuosisme nom6s al' ahast dels elegit.s, Patrici, amb el

nas, marrté, entre la mà dl"lêíta i l'esquerra,aque11a nota inicial amb
el. mateix to monòton,d'una sola valència.

De nou deu dits al centre.

Es decanta a la dreta i vacil.la, torna a l'esquerra dubtant per
acabar

a1t~a

vegada a les tecles del mig•••
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El conceort.

mida Que es

a

rrènci.a. La platea

Va

desenvolupant, plau o desplau a

~a

concu-

cara de sat.is:racci6 quan sent aue lea notes

centrals resten superades pels sons de les

~e

la dreta, com en f

la canar111a quan le8 notes del mi g no tenen anemi c, 1 c cm en t'an
al darrer pis quan poden esco1te.r intervencions de 18

ls assiaten
n(\

gra

e vol quedar bé atrb tothan. No es creguês. El pianis-

t

d

età

sense destorbs. Dóna 18 impressió que e1 pianis

ta

s CIe 18 c

oaició musical compàs per compàs.

Suc~i

la melodi

""'

algÚ

de

. bon

10dia de notes de lJ.ev81t,

,rimer pis es passà a la planta baixa i tBDbé es passà d'a-

magat al tercer pis si les notes de l'oest duraven més que del cotnpte.
'ls de 1

planta baixa del teatre, que semblava que no s'havien d
s tooués e1 que

ou
Ue. A).-a,

toqués feren alguna incursi·ó a la camari-

veia que era gent de pl.atea per més qu

onaven a tot s anar les Dot

1 pia alt ma1m-ali

tat
te

mogueren mai de la seva localique

n

aeta :rminat

ent les no-

desviessin cap a l'esquer:ra. Eren deSViacions incan-

ent!'al

iatents, que no duraven i,
liLa Situació" presentava
ven d'acordar,
hi havia una

ue al passar-se ho :fer,

Mnt:rals.

Ib 91 mateix \e 8t1t ••• EJ.s Que no

lsuals quan

m",,,·s

:f'u~

b solfa al.s dita, de-aafinades i tot.

intents d'acords però aquests no acaba-

amb bona harmonia. En mig d'un intent d'acord

oue anava 1 veni

~~a

que hi à cmial ava aquella

,

nota inicial que toc
fer

lm

ola• .N'o es 'Podia, part,1turs en mà,

acord general de notes. Aquelle

ades i vingudes, aque lla

ai 6s no és, aquells preludis inacabats, aquella msi stència de

~es

tecles centora1s malgrat quo els piani ates tinguin m's facilitats
toc

ta, tot, tot eat.ava escrit 1 bEll eacr1 t

6ü

"L

S1tuaci6". l en aouelles execucions ea veié ben clar que Patri: i

erat havia vingut al

mm

ja pianista i bon pianista.

J.84

A l'avi que coneixem, practicant de la vuit~tena., a més de: p~~!,~~
.Li parlar d'e:Leceions, l i plavia parlar de 1.a situació. l!Zl genera1-:,
.,~.;

era

lm

avi xerraire a qui l'lavita parlar de toto. De petit encara con-

correguè ~ parades de fresca en. ~es quals sortía. tot, ,i ho por.tav~
dins dir coses. l crom que el Jovent tenia" deia, altres

mal~caps

que esco~t8r les llaunes de l'avi" ho pagava el p~bre nét el qual

a mig discurs de l'avi dormia o a~ deixava sol anb el disC\1r~•••

Briseldina era lma senyora Bri.se1dina de gai

La senyo'

mé

6

tres quintars. Llevat d'això - ella havia vinRut al món com la majoria, hmria anat a l'escola quan encara no passa.va massa de les tres
arroves~

havia ja :fe atejat din tre Etl pes \fel te'!" i, de casada, havi a

scalat 1 superat

e~

pes feixuc - la senyora Brisald1na havia sortit

una gran casada 1, com totes les senyores que passen del pes contra
1 qual s'exclamen i despotriquen als orgmismaa dietètics, les ,80ci8-

tntq de

SaU1'l48

'i les organitzacions del upes ideal ll , era una gran

cuinera 1 no precisament pel seu volum corporal. Veure-la bellugar-

se a la cuina elaborant sufreg1ts i picmes, era una pura glòria.
l ho

era, sobretot honorant-li la taula. QUan algú

li preguntava

com or~a:nitzava un mJ1sat, deia que ho :fafa igual que tothom i enume,..sva ela elements quo eptr,avan en la :fabricació del plat quin secret li A,..a dflmanat.
- La ouest:f.ó és el foc -deia-. Hi ha plats que volen :foc sense contem-

placions, 1 d'altres que nacess1teT1 un t'oc de xup-xup_e ••
ra, el seu secret era una llossa de :fusta, regal de noces de sa mare
la qual al t'er-n'hi gatge l i va dir:
- Posant-hi una mica de vocació, i amb aquesta llossa no et :fallarà
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mai. cap sofregit.

da a un passat

~9

una llossa d'tma fusta oriental que fou regala-

nostr~

.~

per un dignatari de l'Indost.an

passat desl1iurm de les males

inten~1ons

qual. aquell

de tot un senyor> tig~. &1

dignatari, rajà d'ofici, li oferí la cosa per a ell més preuada: la

llossa de fusta 8Mb la qual havien cuinat els cuiners majors de pa181 i la qual feia tan bons papers a les cuines perquè havia estat

mirada

pe~s

quatre caps de Brahma•••

l Br1seld1na, que fou pujada amb l'avui passat de moda sistema d
creure a la mare, s'ho cregué a ulls c~~cs. l els bons resultats de

les intervencions d'aque1la llossa d'excepció es feien sentir tant
en els plats- de- gran nombre d'ingredients com en els> més senzillo.
Tot> sortia bo de la cuina de Br1seldina, i la dona, gelosa de les
virtuts que creia tenia l'eina, no la deixava mai a casa. Hi
a

P~98,

a1'laV

a passeig•••

oltas eases

bon~s

del

~

rri Quan tenien forasters de compromls sol.-

licitaven els serveis de la gran, sota tots els aspectes, cuinera.
Eren aquells temps

f'el1~os

per les dones de cuina, en els quals els

forasters solien deixar dessota .els plats un obsequi a metàl-l1c
per a :La cuinadora. Alguns forasters deixaven aquest obsequi per a
restaurat~ per

demos'tr8r oue no dinaven de gorra, Però els :forasters

Bris81dina el deixav9l'l entusiasmats per les blbilitats als

la n.os;tra aniga. La gent quedava tan complaguda
rava

~a

de~s

f'ogo~.s

de

plats que. prep a-

voluminosa cuinera que aquesta es vele obligada, ls mar de

dies, a sortir en ple

me~adora

diments que li dedicaven els

correspondre als f'ortlssims

cOO'19n~als

a peu dret.

ap~au

També cuinava

com els àngels a Casa seva, també, i sovint qui l'aplél1dia era s~n

marit.. el qual, al passar dels menjars usuals d'tma dispesa als. de lasenyora Bris91.dina, anà de mort a vida. No s'ho hagués pensat mai ell

que al m6n hi poguéssin haver cuineres can la seVa dona. Ell era un
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ciutadà pujat a dispesa. Hi ingressà de menut, anb son pare el qual

havia quedat V1lc1u ala sis anys de matrimoni, i a la di spe S8, s i· bé
no s'hi morf UBi ning\Í de p'ana, la totalitAt del.s dispesers semblaven

uns dispesers pintats pel Greco. La mestressa tenia cuinera, i:
- Ja ho saps, a pla98 no es pot passar de mil pessetes. Tot el que
no hi arribi és per a. tu.
La cuinera, amb el temps -es comprà un pet.it terreny s' Castelldefels.

tante l'admiració que el marit de Briseldina sentia envers la seva mulle,.. que passà 1ma bona temporada t1nguent convidat.s a casa perquè ve1éssín quins fogons s' hi feien anar. Per cer1í qUI! més d'un d'a-

queJ.J.s convidats feu proposicions

a la cuinera. pel" a canviar de :fo-

góns i de m.arit. La dona en parlà al seu hane d'això.

- Br-ise~dina, a1gms vegada m' haVia peusat que aquest cuinar tan bé
seria la nostra desgràcia. En saps massa•••
- Es que em donen molts quartos, H'e etor•••
No, no la podia perd:re Hèctor una cuinera com aquell.a, i fou llavors

que es convertí. en promotor de les actuacions de Briseldina

8

les

cuines de @tnt de pes del barri •.

- No m'hauràs de deixar Brisel.d1na. T"he trobat una pila de cases,
tot families numerosErs, les quals a més a més són afecciona.des a tenir forasters ••• Podràs cuinar tant que vulguis.
l vingu6 una guerra. Tothom la feu com pogu4. Uns hi tiraren canonades, altres les sentiren tirar. Uns s'anagaren a casa, altres s'amagaren als fronts. Tms hi anal"en de debó, altres s'hi t.robaren
•

pel

ig. Uns d1guéren: "Anan-hil", altres diguéren: "Aneu-hil ll • Hi hagueren més d~ tre!lt.a mesos de baixes i dejunis. l
altres perderen.

1mS

guanyaren i els

Durant la guerra, els abónats a la cuina de Bri-

seld1na rnenj aren com sempre, bé, i la cosa curiosa és qU~ ~a fam?sa:
cuinera tenia les mateixes dificultats

qU~

l'aJ.tra gent per a trobar

coses cuinab1es, 1 frn quan la dona cregué sense dubtes de cap mena

~87

amb les facultats d'aquella llossa indostànica. Briseldina anà a cuinar, durant aquella guerra, a casa
no era cap

cuin~ra

d~ls

uns :l a

ca~a

dels

altr~s.Ella

politiC8"
.
- ni beligerant. Ella
. cuinava i prou.· l-'"
~

can que abans de la guerra

havi~

~

cuinat per a gent de

"sl"~

de llno": .

i de "ni", hi seguí cuinant durant la contesa. Per la naire. que so%'tIa dels :fo~ons on actuava Briseld1na se sabia per a qui cU~ava ~
ella fou la causa de diverses batalles particulars, però tots $

des-

coberts, tant dels uns_ com dels altres, defensaren la cuinera amb
les dents i amb quelcom més.

~i

hagueren baixes lluny dels canp s

batal.la òefensant a Briseld1na, més el seu prestigi com a cuinera
sortia m's enfortit a cada batalla que tenia lloc.
Acabada ls guerra, si bé cuinà per a grans taules, cuinà també per
a taules prohibides. A les primeres se li posava tot a la seVa d1spos1ci6 i la dona podia fer els plats més complicats que li passessin
c~

~

pel, i sortia de les cases amb gent mudada, admirada i carregada
de moneda broa. A les

se~nes,

amb no-re però anb l'ajuda d'aquella

110ss8 extraordinària en sortia igualment admirada malgrat sortirne sensed1nera. Ella se sentia molt ben pagada amb
ela ouals s 'havien de fer encara a

~leret,

e~8 apJ.aud1men't~,

dels canensals de les tau-

les prohibide s.
Ara la trobem fent oua per a peix. Té un suquet da compran1s a casa
d'ma bons clients els quals pogueren acabar el conflicte sense. ~ue
fossin descoberts per la :flaire dels cuinats de BriseJdina. La cua
és 11a:rga 1 algú no la fa prou bé. La dona, que segueix snb el mateix important volum pre-b~l:lic,. deixa la :fUa per .anar a veure 9uè
succe!a. Hi ha un policla que gue..rè1a l'ordre. Es un

po~icia .~1sica

ment eacàs. L'home, pensant que la cuinera vo~la: ~terar l'ordre:,.i
sense pensar que· un pes mosca no es. pot enf'rent.ar. amb un pes ,f'e~xu c,
la vol fer t.omar e la cua amb empentes. Br1s91dina, amb un colze al.
98t on hi 11uia aquella llossa de les grans solemnitats, no volia 81-
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tra Cosa que evitar novt!s empel:ltes, però un bra9 d'e~l~ devia te~1:r
tma f'orfll, només t'ent anar el .c~lze, de deu o dotze. cavalls. fisc~:s,

1 el pobre pes mosca feu un airós cap-girel1 de dona i restà

~. ~l.

amb les cames enlaire. Nous poJ.iciea acudiren sJ. lloc i s'emportaren
Brise~din8

a la comissaria més propera.

. . .

- Una alteradora de l'ordre públic, senyor comissari. lila comunist.a,
segur.
A vostè li agraden e:ts comtmi ates?
- Qt.d.u peix és., aquest?
(Resposta r1goroaanent hi s'tòrica don Eda en unpais veí per un a senyora
del pea aproximat de la nost.ra cuinera, t'en t eua per a peix i després d'haver deixat amb un cop de colze :fora de canoat a un pOJ.ic1a
pe·t1t que l'empentava).
(f

!:'

Ui, tothoo ea mobil1tzà quan se sabé l'agafada de la gran cuinera. Hi

hagué consens dels una i dels altres per a -treure-la de la comissaria.
S' aclari, pels que ho podien aclaY'1li que aquella dona només cuinava
i que abans, àurant 1 després del conflicte molt.a gent n'haVia tin-

gut sort per haver portat a cap repassos reparadors.
l Bruseldina segut cu1nSlt pels un·s i pels altres. AlgÚ, sempre surt

alg6 que va contra-corrent ~ no

'V>

19ué donar-se compte que uqu~l~~ do-

na cuinava i prou empesa pel mandat imparable d' lP1 a llossa miraculosa,

1 quan parlava de la gran cuinera no

s~estava

de dir que era uns. <?ui-

nera de la situació, la qual cosa era ben allunyada de la realitat.

La senyora Cavallé està preocupada. Fa uns dies que, mirant-se al mirall es Va descobrir una arruga. Era la primera 1 la dona s'alarmà.

Provà cremes i pOMades,
quella a1'ruga

j. tin~é

el gran disgust de veUM que a n'a-

inicial se n'hi a:regia tma altra que ella atribut a

I
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l'us de les potingues. Les arrugues, vistes

p~r

un

neutr~

eren tot.

simplemen t arruguetes, 1 que· si es contemp1E.va
a la senyora
Cavallé
.
..
-.".de lluny, i en jus'tima, de no massa lluny,

~a

vista

S9

n'anava a·

moltes al tres coses de les quaJ.s era posse1dora la senyora CaVa.l.l~.'
i les arrugues passaven desapercebuè'es. Però hi ha dones a :Les quals
.
. .
~.

unes arrugues, per

~'tite'S

que siguin., treuen l'humor i

:f~.s.~es

nes de cuinar. l la senyora Cavallé era \ma d'aqus.stes. D'ençà

ga-

que

a descobr:f. al :rostre aquell sm.m ci d' arrugtB s que no visquè tran-

quil.l.a i, cosa p1t.jor, no hi deixà viure a qui se l'eacol.tava. Ella
fins abans de

].a

vinguda al rostre d'aquelles minúscules arrugues, es

mirava sempre al,mirall, dt:: conjunt. i. ea trobava pOBse1dora d'un bon
conjunt, lm .conjunt hamònic, de contorns b81 confonnats, rematat tot
per una testa peti'ta però bonica, amable i, sotI'etot, riolera. Ja no
es mira el conjtmt. Ara no empra més que miralls de mà, uns mirall.s
amb vidres d'augment que J.i permetin exagerar aquelles ditxoses arru-

gues, i descobrI,.. noves aparIcions de defectes . facials
ja
des del
.
.
eomenqarnent. l viu angun1ejada tant més pels que poden
r a ella

j~

ven~r

com pels

existents. l a casa li obse-rvan el aesassosec.

Fermina, què et passa.'?

Què em passa, què e1Jl passa ••• Dn miréssis més sovint ho veuries el
què em passo..

I·' advocat Cavallé, marit de Fermina de les arrugues,

p~sa ~omptes

ràpidament. J:i"e:rmina havia estat, era, pe!' a ell, tma gran

do~a~ ~uan

aLava de vi.si ta mai deixava d' empoJ"ter-se-~a, 1 quan ple d'orgull:

'La meVa senyora", deia

amo

aquell orguJ.l que presenten les senyores

eJ.s marits de senyores guapes, els a qui en ~a dirigida la P' 8.sentació pensaven que l'advocat Cavallé tenia molta .s<>rt a tenir una
nyoa Cava11é. com la que tenIa. Fermin a era un~

88-

senyora per a fer

quedar bé marits. Sabia riure encara que no entengués el què li deien,
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i com que molt sovint, se li
deia. que el seu mat'it havia d'estar·
molt
...
.
~

cofoi de tenir una dona com ella? .e~la ho pagàVa .rient i acabà
~i

sempre

r~~~t

diguéss1n el què li diguéss1n. A m'a' a més del riure Fer- .

m.ina, com s'ha dit, tenia uns afores que feien encanyonar a. molta pa-

rrÒquia masculina.

~

era un cas

a remarcar el d'.8Que1J.a dona.

A

moltes se les coneix cCllnv1ant, de se.e les act.ivitats dels marits: .la
corone~a, Ja

sergenta, la llaunera, la pagesa, l.a còmica, l'al.cal-

dessa, la fondista, la regidora••• A }t'ermina,. ~a vegada tractada, se
li digué sempre la senyora Fe:rmina, mai

vallé,

qUeIl

~"advocada••• L"

advo,cst. Ca-

el .com ium era un gran advoe~t tant fisi,canent can anb

el .uret. a les mans. b:ra posseidor d'una
gran veu 1 això, segons eJ.1,
.
"

li possibilità més e~ seus èxits que cap altra cosa. Ell sostenia

que

advocat amb veu de cantor melòdic tenia un 60% de perdut a

lUl

l' hora d' 1nterveni1:" oralm frl t defensant gent atacada pels l'i scal s.

segons ell a un t.ribunal se' 1 convencIa més cridant que tenint

ra6. Ja se sap que hi hal lleis, però s'ha de tenir en comp:w per
què es fa un delicte 1 les caracteristiques de qui el.1"a. Una 1;.91
no és una venJan,a, deia 11 advocat. Cavallé, i tot això al.s t.ribunals

no se' ls hi :fa entendre mé 8 que a erita. Pel. fisoal i molt Bovin t
pel ju'tge, el processat era un culpable. :Per l'advocat Cavall', ad-:-.
vacat defensor, el processat, ja que ell l'havia de defensar, e:r:a. un
innocent,

lm

exempt de cUlpa. S'hE:ll fet 'tant.es lleis que és impossi-

ble saber-les totes, i perxò ell sostenia cridant. la def8nsa dels
seus defensa't8 :f.nt.entabt 'a cri ta ofegar
els .. recursos
dels juristes
- ..
contra els seus protegi1a ••• Quan acabà la carrera l'havia de t'er sel'vire No s' havia pes t'et
pe!'~

aàvo~at..

per a emblanquinar o

v.ndr~

a.

p18~a,

calien plets. Els començaments· t'oren d~flcils. Anà de casa en

casa, al seu barri, oercant-ne de plets. "Bon dia, no tenen pas cep .
.--

plet1

11

•

..

.

-

~

- _.

.

Aques'ta pregunta ~a feu oentfmars de vegades. Per desalents-
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ores que rossin les respost8
s êll seguia defensant l' of1 c:l. anb tota
.
.

la tossuderia de què. és capa,

'

un home· quan persegueix un :fi•. ·I fou

ja passades les 150 ofertes. que

ti!1!P~

una contesta diferent de les

altres. "Bona tarda, no tenen pas cap plet?", preguntà com semnr9. . .

tisi, i grosll, se li contest.à HVolem casar la noia i cap li fa el. p~sn.
"Dancs, miri., Adrià
-;,_ volia

(BSST

Cav all',

advocat, a la. seVa ~1sposi.c:1ó". El.l?~

la. noia pensà que potss!" tenia un bon ma'!'i t en porta,

i J." advocat Cavalli pensà que ea tractava d'un pl~t

Sa!" contra alguna mala
noia. Les coses

Vim

inte~eDció

qU9

es volla PO-:-

d'un dels que no feia el pes a la

a.ixf devegadea. ttFerminaI" cridà. el pare que vo-

lia casar la filla., "Et casaries amb un advocat? f"
guanyà
l t'ou d'aauesta manera que l'advocat Cavallé un plet que no passà ~ r

cat> triJ.buna1.. QUan veié la const.rucci6 de Fermina i que aquesta. al
veuJ:l8"l

8

n'ell cont.està a son pa"'~ que sl, l'home fou pr:lmer cpe

l'advocat. cosa que en plets a ven:fr fou al revés. El sogre, per tal

de casA.!' la noia la qual. segona ell si no es casés es :raria malb6, no·
s preocupà massa, de moment, de si el seu gendre era un advocat amb

It

antl"ades o no. Propoeionà un pi s a la pa'l"ell a amb un rètol daurat.
a la port~~ on s'hi llegia: "Caval1e, advocat". Però eIs dies passa-

ven i el :rètol 8ntmc:f.ant. l'advocacia. només al feia servir la po~era

passant

Nat~ol 9

les lletres daurades, les quals això sl, llu1eu

~m

bi toqu's el sol. l oan que Ferroïna era molta Fermina, l' amic C~v~
11ê tomà a

sorti~

al carret' a la recerca da pletSe A

defensar l'ofici, el. record de Fermina
~

~i

m~8

de vo.er

tlonava empenta
contra l'a. . .

llau de contest..es neR:atives que rebia. Llavors :L'advocat ja

posEle~s

que li haguéssin envej at milers de col.legues. Ja hi havi
. - - ...
gont que sentia no tenir plets davant aquell.a. v~u po~erosa, però. no

una

VAU

taDia plets 0, si en tenia, se'ls passava com :fan molta. sl, se'n
ort! a la t'i. Era la da.M."9ra porta on· . trucava
a.quella tarda. A la
.
a hi vivia un dels portera del Palau de Justic1a.

llUO

tenen pas

si
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cap p1et1"~ "Ai, no ho sé jo. Ja ho diré al meu .IDal"1t.. Potser n'hi·
pugui proporc1olb't, aLgunt'. "I o~ trabal~a el seu m.ar:tt7 11 • "Al Palau
de Justicia. Torni a passar demà ••• " L'obri el propi' porter del. Palau. Acostuma'!: a reverenciar jutges i gent maj or !'ebé al' advo cat .

amb una gran inclinació de cap. "Passi, passi••• Vostè dir à••• Es. a dir,
ja diré jo. La meva senyora m' ha dit que cerca. plets. Això vol dir

no en té o no en té prous ••• ". lfVeurà, jo sóc advocat i casat de
t'rese, i tinc UDa senyora. QUe no e8 mereix Bar la d'un advocat. oue

no :fa se:rvir 18 caJ"!'8ra ja que ai la situació dura massa••• " • "QUina
i"tuac1ó?" • "La meva, la de no poder fer viU' e la senyora com ha de
viure una dona' casada amb
orte~

\.ID

advocat...... A mida que BPava parlsnt, el

del PalFlU pensava que aquell advocat, al8enys de veu, est.ava

mo1t peT dantunt r'ie tots els que po:rt.eva sent.i ta. "Vostè, senyor, t6

1e veu que haurien de tèn1r tota eJB advocats defensors. A mi, encara
que sembJ.1 estrany,al Palau em coneix tothom, sobret.ct. els jutges que
veuen cada dia. Els magistrats a la sala t'an eara de menjar- se 1.8

natures i nomès deixen anar, quan no à> men, pa'l:"8ules solame s.' pR_
rò Quan em troben pe;Ls passadissos em parlen del preu de

~s ca~ofes,

i de que quan veuen dones amb ca1ees d'home els fan l'efecte de pe~x
con~J.at, que no són dales al natural,

diuen. En parlaré al Palm de

l ea veu que era veritat que aquell porter tenia bo
1. P3l.au perquè l' advocat Cav!<Ül~ t.ingué e~ seu primer plet oficial.

nat advocat d'ofici, però tot fou

~m'9n,ar.

Era

Wl

cas pe"tit

l aue 11 tocà, i més d'un col.19gB s'9xcusà a1.1egaDt malaltia o
un viatge a l.'estranger. Es tracta.va d'Wl venedor ambulant de rifa
ue feia temDs que veni a part.icipacions de números inventats 1 un
dia un d'aQuells seus números :fou awaciat amb. un primer premi. 1'~r,
el seu debut i l'acompanyà tant la seva familia com la de la seVa muller. Una veins s'hi a~em.ren 1 8'ha~1' de netar un autobús. tTns

passants, al veure haixar tanta gent d9 1'autobus davant del Pal
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pensaren que es tractava d'un judIe1 de comprom!s i no se'l volgueren
.
.. .
~

deixar perdré. El cas que é!a de pur triml1t. i que es pensava fer.

se ningÚ a la sal.a, l.'omplenà.
sorpl~eses.

comen~a

s~n-

Les autoritats· judicials es miraren

"Aquesta gent s'ha errat de. sala" pensaren tot.s •• ~E1,

~iscal

dient, ja mirant-se el rellotge per a fer-ho curt, que no

, ba.vil:1 de :Cer-

C8F1

del què diguéssin e:Ls advocats def'ensor ja. que era

gent que cobr ava per

aD er

a favor dels deJ.in9uentli. Ací q'" la fa

l'ha de Pagar, i si. no hi ha quartos psr això hi ha presons, i lles-

too,
9

igué ••• Les pr-imeres paraules de l'advo

~essonaren

a com si fossin deu advoca:ts a cop que parlessin.

per·

l fiscal quedà

boca-obert igual que el jutge. Ningú no :podia pensar oue un advocat

pogués tenir aquella veu i molt menys un advocat d'ofici. QUan Cava1lh -feu trontollar eJ.a vidres de la sala dient que els que

cobr~en

eren eis fiscals per anar eont'.t~a els processats :t'ossin o no culpabl~'
el fiscal j a e s va veure la partida perduda. Era impossibl.e batre' s,
Ib annes vocals. amb aquell edversar1. l nc ::foren els argument.s de
'''''~,vocat

va

e~s

Cavallé dient que al pais hi havia molta gent que es q.ueda-

quart.os dels altres, que d'una cosa que valia dos en feia. pa-

r quatre, que els

im

J'S

balquers, tan estimats per la societat,

a preu de revenedors, sinó

el ràpid acabament del judici.

18

QUa'l

d~ixayen

ja t'amosa veu la aue inf'la! en
ja es· ereia que era impossIble cri-

dar més, l'advocat., dues esoales dsmubt la normal digu6:" ••• 1 és,
senyor jutge, que s'ha d'arribar a condemnar a l'Estat1IlI. El senyor
jt.ge obri

lmS

ulls com una lluna plena 1. es mirà els

S9US

companys de

tauJ.a. ttSap, senyor jutge, sap el jU]4at. els diners que fa l'estat.,

deixant 8Dart altres ingressos

discutib~es,

amb la Grossa de Nadal11

Provi el senyor jutge, deu cen;;,. mil vegades, d'1nvent.ar un n'ÚmE!ro
abans del sorteig de Nadal i li allargo :fins al del Nen, què dic :f'in s
a la del

nen, :rins a la dels turistes, i ni el senyor jutge ni ningú

194

195

s a la cara que vull que em miris, i és a la cara que em mira la
gent., o et penses que j o a la gent 11 ensebyo lloc amagats I
- Tu tens nervis, Fermina, i els. nervis són cosa dolenta. He defensat

molts casos en els quals els nervis han :fet dir 1 :fer coses anormals.
I tu no en tens cap d'arruga. Tens la cara de sempre, 1a

CaI'&

maca de

sempre.
- Cavall', que no defenses cap C1ll.pable da~t d'un tribunal, ara I
- T'estic defensant a tu contra aquestes arrugues que dius que tens.
-Fa temps que em vaig veure la primera. ~ .és un cas
Aixl que em vaig posar

]s s

1nde:f'ensab~e,

cremes ammaiades per 1a televisi.ó,

aquest.

~m

va

sortir la segona. l ara sóc dels que diuen que la televisió no n'endevina cap.
- :""erm1na, dODa, això no són res m~s que nervis ••• On són les arrugues,

vei
e

•••Això no és res. Arrugues s6n les que llueix la senyora Maleca
.
les quals s'hi pot smagar una agulla de cap. Però això que tals tU1~h.

- N'o facis d'advocat, Caval1é. Mira'm al costat dels ulls. Ja no són

arrugues, són potes de gall autèntiques!
- Va, Fermina, va. Això és 1'inconvenient que teniu les dones

guape~.

Voleu que la guapesa no es pugui contradir mai. Tu el què has de fer
és deixar les potes de gall, que no són t.als, o no mira:r-te-les. De-

mà anirem a reunió

casa els Palau s.

- A casa els Palaus, no.

Les dones no me 'n traurien la Vista d'a-

questes arrugues.
- No siguis exagerada, Femina. Precisament el senyor ?alau està tip

de dir-Im que no compren com un advocat pot. guanyar plet.s tinguen t
una dona com tu.

- Serien les dones Que no em deixarien les arrugues en pau. El senyor
Palau rai, ell sempre m'hi ha trobat de guapa.
- Rs hane de

~st

el senyor Palau.

- Es ella que és una mala pècora.

I
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- Tampoc ho és tant, Feminal
- Def'ent.-se-la també. Fes-li d'advocat.
-

A

casa no en sóc d'advocat.

- N'ets de la dona del senyor Pa1au. l això no ho n aguis. sempre l J has
def'f.msada.
- Es que tu l'has atacada sense raó. L~ senyora Palau és una dona que

li agrada criticar, però its una bona dona i, a m6s plantada i molt ben
conservada.

- No, si ara veig que te la mires mits a n'ella que a mi. l te les deus
mirar més a totes. Quan bas defensat

don~s a

judici t' hi bas tet snb

les dents. l més -d J una vegada has :fet decidi r jutges i jurats fent l' apologia de les acusades •••
- Per a guanyar un ple t no s' ha de reparar .en medi s. 51
mentides se'n diuen. !!.is

8 ,. han

de di. r

guanyar una batalla, guanyar un plet, o

C

guanyar una Lliga, la questió és guanyar.

a que ara em vaig donant compte de moltes

COS8S.

Per què vas fer

sortir en csmisa la noia del forner el dia que es jutjava a n'el que
la va empaitar?
- Mira, Fermina, si hem de parlar de judicis, parlem-ne.

Aque8~

ha, ~s

tat el judici més net que he guanyat. ml fiscal havia deixat. com nou al
pobrl! acusat ••Jo veia que el jurat es parlava a l'orella i amb la cara
dels juradors vaig endevinar que ja hi havia l'acord pres de declarar
culpable al meu client. l va ser quan tothom estava disposat àdh!J e

8

insultar a l'home del banquet adamits de condemna!'-lo, que vaig exp1i•

car la història real del fet. Devegades per a guanyar prest.igi no .s'ha
d' intervenir a fon 8 t'in s al final. L'acusat. no era

~

sàdiC, .can dei

el fiscal, sinó un ciutadà provocat. Era ve! del forner, i

ho~

que

estava per la teina. Era enquadernador de llibres i sovint feia hores
extres t,..eballant de nits. La noia, del forner, ben :feta com un p·a

d~.

Viena, no es podia acabar que el seu ve.l no la mirés quan es trobaven
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pel carrer com la miraven altres passants que se la menjaven amb els
ulls. l es presentà en caniea en ple terrat el qual quedava dins la

p~'

noràm1ca de l'enQuadernador. La pr1ue:ra nit,l'enquadernaQor segui

eZ:¡q~a

demant. l la segona. A la tercera ja enquadernà malament. la la.

quar~,

senyores i senyors del jurat, vaig dir" Va passar el què va pa,saar. AlgÚ
pcdia pensar que la noia del forner només volia que la miréssin. l

Va

ser en aquest moment que Vaig demanar com a prova de

J.~

fes passar davant del. tribunal a la noia del

amb la mateixa ca-

f"orn~

defen sa, Que e

misa que portà quatre nita al terrat que donava al dq1 pobre enquadern ador. L'home va sortir de 1asala

~b

tots els pronunciaments favorables.

- l a1 dia que ea -jut.java a la dona del senyor Brugarol, què? QUe tothom
sap que el senyor Bregarol es pot penj ar barrets !Ü f'ronten gran nombre.

r la vas fer absoldre perquè la Bruga:ro1 és dona de request.al
- Un alte judici m t, Fernina. 'l'ot el barri coneix les excentricitats i

descuits del senyor Brugaro1. Tothom sap que més d'una vegada ha sortit
al. carrer amb una sabata de cada color, que 89'n va sovint del cafit sen-

se negar, i que tl'eballà un msti seguit sense

adona~s9'n

a 1a cesa del

costat de la que ell presta normalment els seus serveis. Té res d'estr.any que un home aixl hagués entfjat una nit a casa seva pel balcó
de t'er-ho per la porta? La senyora

Brugaro~

enl~oc

no se n'estranyà gen. i té

tota la raó al f'e!'-se forte de que ella està segura de què qui entrà.
pel balcó fou el seu home el qttal s'ha vist és

lm

gran descuidat. l la.

'prova fou quan jo vaig preg'lmtar: "senyor Brugaro1, vostè ha en:trat sempre a casa seva per la porta?". "Veurà, sóc una mica distret, Jo. Potser

sl que algun cop hi he entrat pe1 balcó••• li
va

<1~cl~I'ar inn~c-ent

Davant del dubte el

j~rat

al' ~eusada. Uo sempre han de condemnar els jurat,s

i menys han de condemnar quan

s~.

sap p013it1vanent que e1 fiscaJ. de torn

havia rebut molta nos de la senyora B'rugaro1.
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Li costà t.ota un~ tarda de l?ledejar a l' advo~at. Cavallé mig convénc~r
a Fennina que aquelles arrugues eren unes
obl1~at

a pledejar cridant com

don~ accedIa.

e~

els

arru~es

~eus

menors d'edat. Es vei'

millors pJ.ets.

Uns

die~, l~

a sortir i s1 alguna :fembra se la mirava més que del ,cc:?IDp te

passava tma bonA temporada tancada a casa per mo:r d'aquelles de debó petites arn.ut'Ues diverllents que se 11 havien instal.lat al costat de l'an-

gle extern de l'ull dret. 1 que ella ..iu~ava que li passaven d'un ull a
l'altre.

om.ar-la a :fer sortir li costaven escandaloses intervencions

l'advocat Cavallé. l aquest sortir i tancar-se durava i durava. •• L' sóvocat ho comentà amb col.legues;

- ••• 1 no me n'arr!po a sortir. uns dies surt, altres no vol sortir i tan
avi~t

di

rugues a l.'ull dret can a l'uJ.ls esquerre•••

o dilalia pas Y-es més, Cavallé. La teva dona té arrugues de la situa-

ció. segons can vagin les eleccions tens arrugues per a temps •••

:1 n4t li pY-otestà elgun passatge al' a.vi. Li digué que parlava massa de
la situació, de dones i d'eleccions i que ell amb tot això no sabia mai

on atlava a ps""ar. L'avi prometé val'iar de tema. Ho provà, pe ro es veu que
l cor se n'hi

va a parlar de les eoses que el nét no entenia•••

La reunió l'ha convocada Gala, la reina de les aus. l han portat la

noVa

arreu, s curta, mitja i llarga distància, reietons, merles i maM.inets;

gavines, cigOf:\yes i coloms;

oren~tes,

del vol han n~enat. subdelegats a
,

ducs i :fal.cons ..;

Milans i voltors.-

tórosl, .miloques

Aqu~sts

g!nis

i pe~iusl esparvers,

grues, anees de pas i cÓDdors. Es donà t.a'!lbé una missi6

als corbs els quals es :feren repetir l'avis moltes vegades i es dubtà

99

que l'baguéssin entès bé. l

dubtà amb coneixament de causa, ea veu.

9S

Els primers d'arribar ban estatals personatges voladors, i els
damunt la Platja del 301 s'ban.omp1enat de tota mena de.

~nors

arb~e~ _del

de boscos i

riberes, els quals amb dret propi podrien cantar a qualsevol Li_u. ?otr
els menys dotats per la Clau de Sol s'hi trobaven garces i

bem~ts~.

pi-:-

gres i becades, gaigs i petrells, gal.ls i tudoms, olivardons i pescadorells

guatlles i fumarells, grives i pa:rda1.s ••• La convocatòria era per a acudir
amb Pau i Treva a la Platja del Sol pel quart minvant de maig. Una bon

part dels convocats han fet acte de p:r"9sènc1a. Altres manifestaren que
prous maJ.de1!aps tenien 1 Que no estaven per a reunions.
Comencen a arribar an imals de pèl. Pels amics alats, que hi són en gran n

bre, en s podem assa.bentar dels noms que ells donaven als element s de caes 1 a 1Ro única oue no en tenia, la ~an serp pitó. Gala, 1 1 ÈB\±Ü.& re.ial,
dona, snable, la benvinguda

8

tots, i recorda als ass1st.en1#s que durant la

raun16 i dos dies després de la mateixa s'havia d'observar rigorosament
la Pau 1 T1-eva.
- No sé què deurà voler••• -deia la Uarga, la serp pit.ó, a Farina, l'os
blanc.
Jo tampoc. Que ens hagin convocat deu ser per quelcom que val la

ent.re

t'lO 88

p~na,

nól

surti amb algun ciri trencat•••- deia Rat.llat, el tigre.

- Mira, jo tot m'ho tiro a l'esquena! - declara Geperut, el camell.
- ApRrteu les moiatures, que

VEl!

el Denti¡ t.al - xisclen els de dalt le8 bran-

ques veient el cocodril que m81.da per a obtenir un bon lloe. Aquest. sabent.
que el seu l'ort. no havia estat oai

en~ilar-8e

arbres amunt, es mira l' oce-

llada amb llàgrimes cara avall.
S'hi veien en cor els de les lr anques ,amb I.a majoria dels que anaven a peu.
- Ep,

tu, Banyut., són les banyes dels. diumenges, aquestes?-

o en

DC't,

portar tothan, mosquits, ds banyes! - respongu' el bou•.

L'ambaixador dels cèrvols es movia copiosament embanyat, i se les donaren
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b las 1:8 nye8 el personal alat.
- ~nyor Penja-Robes, ja vigUes bé lt:l don a?!
'g,u.y",g

decoratives aQuestes, no de les altres.

- Vols agafar un altre seient., maca? - demma polidllD1ent Esbojarrat,
~~op,

a Arrissada, l'ovella.

- Encantada, oomp81'1Y'" encantada.
- Ai! Ai! Ai! - va cridant l'Imitador, el mico. El sauri l'havia tre-

itiat.
- Cu! no el :ra venir ca198t a n'aquest! - comenta Danat, el cavall
l luda , la va...a .
El Dentista

d~ana

excuses al' Imitador.

- ·Ho sento, arJic, tinc els peus tan lluny del cap que devegades em

costa saber on ela poso. Ja

as

fet, ara i no puc fer altra cosa que

r,

8' enfila

plo"'e:u-.
l'IM! tador, pel que pugui

- "'''9

erb

n' aaue et senyor? -

se l i ha mort à1.gú

s amun".
,euge re., la

daina, a BS'l'"roer, el sens;tlar.

- No ho 84, però he sentit a dir que sempre que fe. un mal fet
un

~ip

9S

:fa

de plorar•••

- S11en ai! - se sent. I la Llarga deixa anar tres y":!ulets en apo! de
l'avis de Gala.
- No empenyeu, no empenyeu ••• - protesta l'Alta, la gi,..afa a Orellut,

l'ase el qual contesta:
- Oh, a tu rai, amb aquest eol!' no hi ha ningú Que et t'ac:! nosa•
•

- C811eu, ja! - broeleJà Capità, el 11e6. l es calla uns mcmen ta.
- Ifi san tots? - diu la ¡residència.

- Falten els de la mar•••
A lp-B branques hi ha alda!"UJ.l.

-

~nrl

vas dir aue se'n deia d'aquesta platj a? - fa de baix en baix

t, el corb, a Marinera, la gaVina.
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- Ja ho Vas entendre malament, oom si ho veiés I

La Pla'tj a del Sol.

- Doncs mira, jo vaig dir per l'aigua que la reunió tindrIa lloc a
la Platja de la Sal••••
- Demmo la paraula! - diu Marinera.
- Ja? - diu mosquejat Capità.
- Demano la paraula per tma questió d'ordre!
- Parla, Harinera.
- Ao! - diu senyalant a Negret el qual. es tomà vermell de baix a
dalt. - va entendre malament el nom de la Platj a•••
ira que donar encàrrecs

8 lm

tipus can aquest ••• ! remugà Geperut

- Plomeu-lo! - proposa Barroer.

- Això, plomeU:1o I - corrobora Orellut.
- Pensa, amio, que per a entendre bé les coses no n'hi ha prou en
anar carregat d'orelles com vas tul - int8rvingúe Alta.
- Ja tomol - diu Marinera alqant el vol.
L'assemblea apro1'i ta la pausa per a trencar el silenci.
- no pots posar aquesta boca més endarrera, sauri? -diu Ullprivat, el
linx que es veu un batall6 de dents arran de nas.
- Perdona, maco. No ho 1'eia amb cap mala mtenclli - contesta Dentista
plorant de nou a llàgrima viva.
- Porteu-li un mocador 1 que calli! - diu Ratllat ja carn! d'enu'tja:r-se.
Aquest carai d'animal nom6s xerra i plora.
osoa, Canila, quina pell que portes! - comenta Farina.
- Veuràs, si una no es p6t posar curiosa per a assistir a una reunióI
La gent alada es torna a mofar, refilant, de diversos assistents.
ireu, la senyora Bigotis, que. callada està! - canten miran1;-se a
la foca la qual havia arribat a

l~ ~latja

del Sol da casualitat.

- Aquests menuts es 1'iquen amb tothom! - diu la Bigotis a Mamelluda
la qual tampoc deia res.
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Nova xiscladissa branques annmt. Ara és Gala qui intervé:
- IU galliner, que calli o pujo 1
s Gros, és Gros qui ve 1 - diuen centenars de veus a cor.
- Ara

~1

que hi serem tots, dores.

ebu:f'egant, arriba Gros, l'elefant

blanc~

- l anàveu a comen9ar sense mi! Poca-vergonyes ••• ! Buf!

M'he fet un· .

tip de córrer •••Mireu qui he trobat pel can!! Haguéa arribat l'any que
ve ai no la porto I - diu Gros. l amb una airosa co1.laboració de trompa diposità Calmosa, la tortuga, a primer rengl&.
Gros era xerraire quan s'hi posava, i tothom li

ten~a

més aViat por

quan el veien enutj st. Ell ho sabia i es veia en cor amb molts. Ho
proven els mots que digué als reunits de més prestigi:

,è hi ha, menut? - diu a Capità el qual el salndà remenalt la cua • l a tu, també t'hi 11.51 volgut, sargantana? - fa dirigint-se al De...
tieta el qual mostra al riure més dents de les que la gent es pensava
que tenia. Té compliments per a tots els que té més aprop:- Tu tanb6
ets ac:1,

te~cel"

pis? •• Què tal, 'Galeta?

Ja no en corren massa d'ales

com :I;.es teves ••• QUè contes, gat mesquer? (a Ratllat) ••• l 'tu,

c~ca

(a Llarga), encara creixes? •• Una abrat;ada a totsl Bona nit pardalsl
Nou rebombori al galliner.
- La gavina!
~ar

La ge Vins torna 1

endins salten uns dofins. Marinera ser:1a l' enca~egada de fer co-

nèixer el curs dels debats a la gent d'escata.
- Assembleistes 1 - comen9à Gala -. Ens hem reuní t per a parlar d'e,

leecions.
il,,~s

d'ulls s'obren més que

d~l

compte davant d'aquella dec:laraci6 •.

l desprlts de l'oberta d'ulls venen els

coment~is.

Tothsl

par~a. a

cop..

Uns no ho entenen qua se'ls hagi convocat per a parlar d'eleccions" altres

diuen que ja era hora que se'n parlés.

de eada costat dient: "QUè diuen?

~!olts

ea miren els veins,

Què diuen?". Costà l'ajuda dels més
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ben dotats perquè es tornés a organitzar un

re~at.iu

sUen ci. Gala ac

r1 oue aquelles eleccions les farien els homes però com que segons
quins :fossin els resultsts podrien passar unes coses o unes altres,
considerava oportú Que la 'fauna n'estés alMenys alertada.
- Ac! pot enraonar tothom, no? - p'J"egunta Xato,el puma.
- Es clar que sl, però no bo fem tots a cop o sinó no lligarem caps.

nosaltres què ans hi va que els homes facin eleccions?
Hi haurà companys que pensaran com tu i al tres que no. Perxò volem

sentir opiniorls.
- Doncs jo ja he, opinat. l dels homes, ni sentir-ne a parlar. Ja veus.

- Bé..

~Ta

tenim una opinió. Qui pregtmta?

Parlar6 jo - diu un pastor alemany de bella estampa.
- Ja m'ho pensava, el Passatl - diu despectivament Xato.

- l parlaré jo - segueix Passat sense immutar-se-, perquè la gent. de la

nostra ra98 és de la <:pe ha t.:ingut més tractes amb ells.
-

l amb elles! Que si voleu puc reproduir converses que ja, jaI - diu

Mestre Llo'J"o, conegut per la gent de ploma com La Gramola.
- Com en tot,

9D

nosaltres hi ha classes. Jo parlo en nom de companrs

de més de quaran:t,a quilos. Per a mi els gossos que es porten a la t'alda i es deixen petonejar, que suposo són els als quals sJ ha referit el

camarada Lloro, no són gossos', són joguines. La nostra gent ha tingut
amos de totes classes.
Amos, amos ••• lpel" què n'beu de tenir, d'amos? - Ratllat..
~

- Amic, que a vosalt.res tarIibé se us na vist saltant d'una cadira a l'altra i passant

ne~

cèrcols de

~oc.

- No t.ots els dOlD8dol"s han arribat a vells!
- Jo seria partidari de deixar dir, i que ho :fessim un darrera l'altre,

no? - Gros.
......

- Hi ha Rossos de casa bODa amb amos de la dreta, altres a:nb amos de

2

la classe mit.ja, i uns tercers 8I4b amos de l'esquerra. Jo, si aquest.a
assemblea pot tenir aJ..guna 1nnuència, demanaria que desaparegués aquesta diferència de classes.
- mn.tre 'll.s homes o entre els gossos? - vol aclarir Farina.
- Jo parlo en nom dels gossos. Si desapareix entre els homes, millor.

Fotser seria la manera que desaparegués entre nosaltres. Perquè \IDa cosa aus no 'Podem tole'rar és el

t'ract~

que els humans donen als nostres

cama,..ades al servei dels ca98àora. Aquests sostenen qua un gos de Csc

A -

ra per a donar bon rendiment, la gana se l'ha d'emportar. Hi ha gossos
ca~adors

que d'un sol cop d'ulls els hi canpt.es les costelles que por-

ten. l això no és just.
- Re que els gossos

de cacera - diu

~l

Solitari, el llop -, a més a

més de deixar-se explotar pels an's, són

UllS

ases. Està relativament b

que deixin conills als peus dels homes, però de tant en tant no en po-

drien estraperlejar algun?
- Es una cosa a considerar i potser algun ho hagi :fet, però si se' ls hi-

coneix reben fort. l les garro/tades :flJD un efecte molt distint si cauen
damtmt cansalada o damunt esquenes lliures de greix ••• l tampoc s'ha de
tolerar que hi bagi gossos que vagin pel món amb bufanda i que no sàDiguen què :f'e" del menjar, i d'alt,.es que estiguin ab'nats al dejuni.
jo dic que potser si les

d~etes

guanyen les eleccions hi haurà més goa-

sos de Ct'sa bona i seran més ben tractats.
- A1x1 tu ets de dretes? - pregunta Alta.
o m'he decidit. encara
a .la

ca~a,

'P~rquè

la gent de dretes també és a:feccionada'

però té e1s gossos més ben conservats perquè treballa en te-

rrenys acotats i els gossos no han de córrer tant.
- Demano I - crida el senyor conill.
~1a,

Perdigó - autoritza Gala.

La primera cosa que s'hauria de mirar" si aquesta assemblea pogu~a."

és

que guanyés les eleccions algú que es comprowetés a eliminar totes
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les Societats de Ca9adors. Si no s'aconsegueix

aim,

els gossos 8!38.Ui-

ran col.leccionant costelles i nosaltres no podrem parar el
quils. Jo no vull

P;:l.S

~ol

privar als bomes de menj sr conill de tant

tran-· .
~n

tant

però si ens volen agafar que ho facin corren1i-nos al darrera i sense .
gossos • .h;l meu vot, i em penso el de molts que m'escolten, és a 1:avor
dels que suprimeixin, per la valenta si és ne cessari, t.an me fa, le
Societats de Ca98dorsI
Grans aplaudiments entre la gent aladC'.
- l les ~àbies de les Rambles! l les de cases particulars! - Cllmen els

,

2~·

,ors. l
at.

costes vostres I

2(J7

•.•.

d'anar motoritzats qui desapareixerà serem nosalt.res. Jo.voldrls., d0!lcs,
que si s'hi pot fer quelcom, que aquestes eleccions lea guanyés qui pogués assegu,-.ar la nos-tra pervivènci.s.
- l voJ.s que els manàb:res t.ornin anar a peu? Tu somnies, Domat - diu
Orellut..

Jo vull que algÚ. ens protegeixi.
- AQuests ja els tenim. Si no ens enganyen existeix una Societat Prote ctora d'Animals.
-

l 8S

present.en a les eleccions?

- Hi ha més de dos-cents part1 ts inscrits. Serà molt que no hi sigui.l
- Demano f-Gros.

- Parla.
- Jo em penso que encara que parlem tots un
$8

li

un, direm el què tothan
tra~tAi8

pensa que direm. Som molts els que hen tingut

une,

conv~n~ts

anb

bODeS

paraules, els altres,

El

am.b

ell~ .•

Els

garrotades! i uns al-

tres perquè no sè d'on han tret que l'home és el rei de la creaci6! s1"
ho es,que 8a presenti el més trempat. davant de Capi'tà,sense

escopet

•

QUè en quedarIa d'aquest rei? Es aix! o no, Capità?
- NOAa.ltres de bon grat, ben poques coses hem fet pels hanes. l si se

mt'n presenta un al davant sense escopeta, val més que no en parl_! Un
home a man ès no em toca enlloc den1. Ara ens ~ pres crIes a cap e~at
i J.es han fet&s saltar pels circs i lea han tingudes
ensenyant-les

8

tanc~a ~s

parcs

la gent. I un 11e6 no és una cosa per a tenir tract.es

e.mb dOOlsdors ni per a ser contemplat

darrer~

una- re1m, però •••

- Els homes - segueix Groe-, s'han cregut de debó que són ela amos d

tot. l mal ens

pes~,

ho són. Per a

eS8e~ho hm

tingut d'inventa!' es-

copetes i canons, eoses que si tanbé noaal~res en poguéssim disposar

ja en parlariem de qui serien els amos. Però no les tenim, i dubto qu
mai poguem muntar cap fàbrica d'annamen"t anb personal treballS1t vui t,

hores fent bombes de mà i metralladores. Per t.ant., VUlgui' s o no s'ha
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en

de comptar amb ells. Es

que ens ,koguemdes~ellegar. S'. ha dit

1'81"

que, reis i tinent
s generals
de la selva feien. salts pels circSt i
.
. '
d'altres s'havien de passar la vida dintre gà.bie.s en. les qu':'!s, no poen~avant

d1es passar de :fer-hi quatre passeB

o. endarrera. Ko só~. aquest

80ls. Totes aquestes preciositats de br-~que8. amunt també coneixen
le8~bi"8. La

senyora Mamelluda es deixa munyir

defensar, els senyors bous, es guanyen

els que les baunen
treient barq

8

tranqui~.lament,·1

vida

de l'aigua i llaurant camps. Aquests són bous de con-

fianQ8, que n'hi ha que es deixen peixar per ana't"

8

envestir draps. Vel'-

lls i malgrat que això els dongu1 mal!ss1ms resultats no escarmenten
i cop i recop. segueixen envestint aquells drapa. La convivènciaen~e

els 1unans els ha despullat de la seva personalitat i quan van a aotuar a lea places es pensen, cada vegada que els espe-ctadors aplaudeixen a l'home del drap

\e

meU, que els aplaudiments van per a ells.

l es deixen matar perquè la gent els aplaudeixi ••• En trobariem pocs,

entre ela rel.m1ts, que no hagin passat pel danini de l'home. Familiars·
de la senyora

B1~oti

antm- pilotes damunt el nas en.senya-

'han

des, sense protestar, pels homes, com tanpoc han protestat els senyors
dofins :fant, parti1:.s de basquet en pisem s a la vi ata de tothom.

'1'01:.S,

Ib .;0 al davant, hgm treballat per a ells. La meva gent ha portat al
unt reis i senyors•••
qovint

ucsat a cac:a,,"nos! - Ratllat.

- Algun co'

ambé ens hem revoltat i hem trenoat coses.

- Elm poques. Us han sotmès i dels vostres ullals n'hal fet boles d

billar. Per què et pensés que us mantenen? Serviu per a :fer canpionats
de tres bml es. l
-

~

poca

008&

I

mes.

:fart si eonvé, lm Ratllat llengut amb la trompa!

l pe

-Gros!, seny••• - r

'a GelQ.

- En tinc, però que no em busquin les pessigolles,. eh? Ja sap més d'ml
.

que quan m .gMb810 ....~ro,
7

BY'A

.

.

no m' er.:tba13ré, però vull. acabar declarant
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lb eJ.s hO'

que és millor que
- Hi ha

par~la'1 -

no ens hi fiqu

•

.la domana !mi tador.

- Heu parlat dels homes. Tots en voleu saber coses i tots heu di:t 9,Ue
hi havieu t.inBlt tractes_ Qui ós, èe tots, que s'assembla més a n'ells?
Ll~~~.

vingut a respa.llar els hanes o a parlar d'eleccions? -fa
_yora I.J.arga, Que parentes

te\'e

s s' mn deixat veure

coll de noies amb poca roba.

a~

- l''eu-lo callar a n' aauo 8 t h

peti tJ - diu Dent,ist3.

- Tu crides molt pe:r-ò potser 'to'

n un centenar

ra convertir-

d<

a;oneders o amb vint dotzeJl& s de sabates•
.quest borinot :fa causa comú ar:ct> els seus parenta 1 - CanilQ.
_. No et ouexis, senyora Camila, que he sentit a dir que els homes t.'han
fet \ma pel. lleu

1 tot •••

Fabiós ,el lleop

, j

eare els hi vas contra?

a fa es"t(\na que cruix de dents, i diu:

- Potser hi hauràs de passar la vida dalt d'aquest arbre 1
- Jo, si et trobo la setmana entrant, fUgiré,
no ho

COO'l

sempre, però per què

a dir això al Gran Joan, l'oncle Gorila?

V6!l8

que l'a s de callar ets

C~les,

eh?

rr.y J - diu Ullprivat.

- Això si parla segons qui uamblarà un bassal

bTanoteD.

aJRÚ de pes, ja! - diu Cat>1tà miralrt-se enfuri

¡t

.9

parli

la branca

l'Im1-

t8dor.
presidenta de tots, Capi ta.

Jo tinc d

.è

vo~s, que

ximple

.0

hi

enraoni

-

contesta Gala.

i escàndol si seg1lBix dient b3ne~teri~8 a9':le~:t.

s

taro

aUml s' hagi sentit alguna veu de c

anys

que digu:tn almma cos
- ,¡dra, ai ell hi està conforme li mantinc la paraula fins més tard.

QUe pa,..li el senyor sauri Que :fa Astona que em ra senyal.
- Tinc de comao9sr avisant -són els primers mots de Dentista-, No em

teu

l~ure

quan parli perquè quan r1c tinc d'obrir molt la boca: i po-

dria passar que la tanqués malament. A fi

d'evi~T

cosea, val més
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que els que em vulguin int~rrompre se/o :V~in_ una. mica ~~y, entesos?
-

.

Jo parlo en nom de tots aquests que
formem l'oposició.

~om

e~tan

a la meva. esquerra i que

veureu és una oposició de pea, una oposició

que no farà mai la matarrungueta i la Ranoneta com d'altres.
- Què vol dir? - demanà Farina.

- Es un dir per a maj ors d'edat.
- Que no ho sóc, jo?
Tu i molts dels que sóu aci, quan jo feia anys i anys que havia

SOl'-

tit de l'ou vosaltre s encara hi havieu d'entrar. A tu que et sembla,
Farina, que a les criatures les porten les cigonyes?
- Les seves, .suposo que s:!.
-. Doncs mira, si ja saps aquestes coses,

una Ramoneta és, can t'ho'

diré jo, una los_a que amb un os ja fa el fet, i una Matarrunguet.a n'és
una que en :fa seguir molts.
- Perdona, Dentista, però no ho entenc.
- Tu no has festejat mai?

- Veuràs, a mi em van agafar de petit, em vm posar aquesta anella al·
Das qUè

encara no me l'he poguda t.reure, i jo voldria, de pas, demanar

qui ha de guanyar les eleccions per a treure-me-la, i a
van t'er

ba~lar

edat. em

Cl{>

pels carrers. Can vols que sàpiga quines osses s.óo.

~

monetes i quines Matarrunguetes. Nanés sé que si no ballava no .menj
va, i moltes vegades bo i ballant dejunava. Es a dir que ballava de
gana. Vaig passar tant temps ballant amb un pal sempre a punt que q!JaR

em vaig integrar de nou als boscos ja no hi vaig ser a temps a :festejar•
•

- r:na cosa més a carregar en compte als. homes. Val més ql:le no .sàpigue
la cosa que t'has perdut de no haver

po~t

:f.estejar ja. que quan veu-

ries un home no et podria aguantar ningú••• Fer

l~

Hatarrungueta' i la

Ramoneta és, t' ho diré ¡d'una al t.ra manera,
procurar enredar
algú
amb
.
.
.
~

moxaines i ?&rantoines, ho entens, ara? O sigui que quan vegis algú
que et vingui amb molts compliments malfia-te'n.
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- Demano la paraula per una quest1ó d'erradal - diu Ratllat.
i ha paraula.

- Jo vull

ac18~ir

que hem elegit un' cap de grup per a defensar· la
mat~

nostra posició i quest llagards1x gros s'ha posat. a pnrlar de

~ns

rrunguetes fent comparacions amb els homes. l és de nosaltres que
hem de cuidar i no pas dels bomes. l si

Va

bé fer.

el~ccions,

fem les

nostres i deixem els homes en pau,. que no s'ho mereixen, però deixem-l's!'te dit.
- Deixem-los-hi, al, però és que

'8S

diu que en aquestes eleccions que

faran els home a n' hi han que demanen l' anor lliure, j a veureu. l
ria interessant

S8-

sa'ber com Queda això - diu Llarga.

- No tot ho fan bé els hanes, ja ho sabem - diu Lleugera, la daina -,

però l'amor lliure serà tant pels homes com per lea femelles, que ja
ens tocava a nosaltres ballar en aquest ball.
1)"a amb què surt això que semblava tan delicat! - diu Capità -.
Vols que 't'ho digui que its això que volen els homes, noia? Doncs its

una marranada.
- No tots els homes en són partidaris de l'amor lliure. - Domat
- No el pract.iquen tots, però de ganes rail - Capità.
- Es que els homes tot ho fan per les dones - intervé Calmosa.
- ea"'ai, noia, has trigat a dir res, però això ho sabem tots ela

qu~

hem t.ingut., bons o dolents, tractes amb els homes! - diu el senyor bou.

sl,

nois, no en teniu prou de parlar d'hemes que ara parlareu de do-

nes. Digueu a

,

~fest!'e

Lloro que ue expliqui contes verdsl - Ratllat.
,<

- Ai, a mi els contes verds m'encanten! - Llarga.
- Amics, hi ha llibertat de tema, però hem de pensar que ai es toca
segons què, bi ha roba e s'tesa - Alta.
- Que se'n vagi a dormir la roba estesa, o que s'aguanti.
caltt:f.ca! - deixa anar Imitado'r.
Si no fossis de mal. rosep'ar ja t'ho ensenyaria jo si sóc sicaliptica
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o no!
- Llarga! - Fresidència.
- Ss que hi ha,

~ent

que se n'hau:ria d'haver anat a dormir i no per ser

menor d'edat.
- Ens hem desviat, companys. D'on surt ara parlar de dones i de contes

veràs? - Gala.
Calmos.s qui ha comen9at -. Barroer.

- Es

- Parlem de dones! Parlem de dones! - erÍ'da Imitador.
- Ai, les dones mentre puguin anar mudades j a ho tenen tot, i elJs hi

tan

cada disbarat 1 - diu la senyora Bigotis.

- .t'lIs fan més -sense que hi VSv.in de mudades. Les volen sense vestits•••
- Tu ets tan marr~o com ells! Perxò sóu entre familia ••• Fer disbarats
per tUla dona sense . .stir! nosaltres hi anem sempre sense vestits 1

mai passem de la ratlla -, comenta el senyor tigre.

'agradaria que ells pssin conills. - Can1ls.
- Jo ja n'he vistos - fa Dentista -, i be passat de veure 'ls •.• Tenen
mo~t~

-

bon gust •••

l si ens vest1ssim nosaltres?! -

Imitador.

- Aquest sempre surt amb estirabots I - Camils.
'agradaria, Cam11a, veure't anb faldillesI
- Parlem seri~ent o no? Això és perdre el temps - diu la vaca.

o

t'8~ad8ria passeja~te

- Tu ets

lm

desvergony1tJ

trO

amb sostenidors, Mamelluda?
no sé perquè s'ba convidat gent com tul

- A veure si calla tothom, jaI - brueleja Capità -.0 69 que ac~ s'ba

vingut a parlar de faldilles i sostenidors! Ja ,és la segona

vega~

que dic que hem de parlar de les nostres, de coses. l ja no ho diré

més.
~s

l si

'fa un

no en l'arlem, me'n vaigl
~ilenc1. Capità,

cridant, encara espanta molta gent. N.1Dg6

8' at.reveix

a dir res de por que el senyor rei ho trobi

qui

als oradors.

sn

1 di t. Es Gros
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- 3&,

t

antar-se tant. S9mbJ.a

oc n'hi ha per

1~

mai ori

ilenc1ò-

sa això ••• El nano s'han enfadat una mica perquè s'ha parJ.at d'anar des-

pullats o vestits•••
Imitador, de dalt les lr anques, diu a pleret a la gent alada:
- No ua agradaria veure Capità amb samarreta?
Hi ha una gr sn riallada del món de p~oma.
lpOC

hem vingut a riure, aci, ocellada! - diu U1lprivat

C1Ue

feia

est«ima que no treia els ulls de Lleugera la qual en evitació d'algun
tija està fet!,t es redossa darrera

4' L'Alta.

~a Alta, ara,.que demana

la paraula.
- ~Jo estic anib Capità. Es de coses nostres que hem de dis·cutir. Jo, si

,

presidèn~ca m'amp

arlaré d'una.

.. Ja sap, la senyora Alts que hi ha itJmunitat parlamentària.

-

~la

que han viscut temporaaes amb ells, ban trobat plat a taula cad

dia. Ac! ens l'hem de buscar. t:iosa1tres no malmetem cap :t'anilia per a

pujar la fillada. Som vegetarians. l n'hi ha que no ho són, i viuen a
costyS nost.res. Heu aci el nostre gran problema~ D'aquest és del aue
hauri

de parlar•••

Se sent una gran ovació dels parlamentaris abonats a l'lerb ae

- ••• l si nosaltres som vegetariana, per què no en poden ser els altres?
Per què si

9J.8

del ram de les peungles passem amb l'erbs, no hi pot pas-

sar el senyor Dentista?

- Ai, fill

,eva, que no saps l' herba que hauria de

Inj ar j.o pe r emple-

nar-me la caixa?
- En això di s crepo ,

nti!st.a - diu Banyut -. Jo sóc més o menys del teu

pe's 1. en menio.

r d'aquestes <:lents, què en faig

jo?

_ Que hi mengi melons! - diu Imitado.",
da da la minoria v egetari an Q.

Ib l'assentiment, aquesta veg
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aixa :f. veuràs rtns melons menjo, jo. Barret de rlallBs!
- Has tocat un mal tema, Alta - diu Gala.

l

".

ha estat el. senyor Capi tà qui ha di t que haviem de parlar C1eJ.s

- Perd6,

nostres problemes. l si servir de dinar als altres no é.s problema~ Ja
em diràs Gala, amb tots eJ.s respectes, de què en dius problemes tu.
- Em penso que val més que tornem a parlar de l' amor lliure - xiula

Llarga.
- Doncs mira, Alta,

tervé

e s1 jo em t.inc

pCB sr a

d1~ta.

d'enciamI - in-

~ità.

poc a poc, menut - diu Gros -, qt» jo, 1 peso més que ..la meitat de
tots a cop, 9uc passar del segle i no provo altres vitamines que les
berb~cies.

Vull dir que això de no poder menjar verd•••

o amb tu no vull cridar, però que no ho veus que ai jo em <1eC1i.co
he:rbejar m'hauran de donar per inútil d'anèmic que em tomaré! l no
sóc jo so).. Carai, que parli la gent d'urpes! Tu, Rat.llat, Canils, So-

..

litari, Xato, UllpT1vat! Tu, Llarga 1 tu mateixa Gala i aquestes ales
serioses aue et volten •••
- Per

8

mi, i em penso que per t.ota nnrsaltres, és

COLl

ai no bagu6s dit

res aquest Coll d'Abastar-Nius. Fins acl podr:1am arribar! QUè et sembla, Gala, si tu hsguéasls de menjar eom un conill
E1 senyor conill, al sentir-se .sl.lud1t, inte"'vé:
- Amb nosaltres, s'hi veu en cor tothom. Els, homes ens perdigonegeD, i

ens couen: "Conill al

J a9 1ft

anuncien els restaurants, i quan no ho fan

els hanes ho fan, d'entre vosa1t.res, els partidaris de la caro entre
els que

8

'hi compten ales'1.luatres. Vu11 dir qne nosaltnr

8

d'una ma-

nera o altra hem de :fer .mala :fi. Ara., camarada Ratllat,. tamb6- t'haig
de dir que bo i menjant berba,encara que hàgim de menj ar depresaa per
mor de la mo1ta gent que ens ve al darrera, tenim unes f'aCllJ.tats repro

ductives fora de J1'l8su:ra. Sort d' això.

~1

no :fos pel

ve~tarlaJ1iane,

en :farla d'anys que els gossos haurien perdut la pet.xa dels conills!

qu
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- A mi em diuen Orellut. :no me'n Queixo d'anaT' pel món amb

aque~:te.a

orelles. Les t.inguéssin molts sords! Entre ela homes, sóc el !DiralJ.
dels

que BUtllen mslam en t i dels que e s deixen enredar. J o Ge ixo di r.

No us penseu que tots siguin savis els homes. l>Pbi ha molts com jC?, i,
òevegades 'toquen la fiwta i s'enfilen qui sap a on ••• Doncs-

no tinc massa

bé~

Jo <;¡U8

bona anomenada, sóc el que us proposo que, p~scindfnt

de les eleccions que fan els bomes, les fem nosaltres. l les fem per
a decidir si som vegetarians o no. Si fallen, sempre podreu dir que la

proposta la vaig

f~r

jo.

ireu que aquest no sap de llegir! - diu Imitador.
-

.'Tn

és hora de aeguir fent monades, ara, mig mIM! diu AJ.ta -.Això

va de debó. S'han de fer eleccions? Fem-les, doncs. l jo suposo ql1e l

pregunta serà: Vegeta.rians?

l!oméa s'ha de contestar si, o no.

- A v8W"e, Gala, toquem de peus a terra. - din, Capità -. Com han d'anar
aquestes eleec1ons .... ?Si han d'anar per vots, ós just que jo tingui un
vot com el canari '1
Gros detensa el poder del vot:
~nut,

- Bê t

que jo no faré escarafalls de compia r igual que una granota.

b~(no

hi anem (lepresea

!l

t'er coses que després poden ser de mal

arreg1ar. A mis, ja saben qui les ha proposades aquestes elecciom ,sabeu?

llarin~a

va portant parts parcials a la gent d'aigua, i ens cal

la seva opinió. A la mar s'accepta, de fa molta anys, que el peix gro
es men.ia al pet.it, veureu!
Mentr~

Mar115 ra fa la consuI ta i s'espera resposta, hi ha gran en :renou

al' assemblea. Els de l' l-1el'ba estan

se~rs

que són mèa que

ris de ls cam. Aquests tenen un petit i pi cat consell i
sor~ir

la

t'or9~•••

Tornen l1arinera i resposta:
- El peix gros està al costat dels detractors de l'herba!

anyat f - f'a F.atllat.

ls partida--

s parla de f eí'
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- Pas encara, amic - conte sta Alta -. A

~ hi ha

molt més peix petit.

, hi ha la futura aliment, ació

que gJ"os. l,a mar, ho han dit els ho
1 món en fo. d'espècies vegetals.

>

arl- és ~

o us la creieu, els homes D0016s mengen peix a J.8 brasa,de

la

nOVa

•

sortida d'Imitador.

- No en feu cas. Jo el conec de temps ° •• - diu Farina-.E:ll diu que està

ea

nt.re-f'~i1ia 8cb

reu-lo,

8:1"8

han.;s 1 n~ _fa ni diu més ~ue tavema~~ades. Mi-

qoe li hm dit que no hi

haur.~~

baixes i es creu segur dalt

d'aqueU arbre, distrreu els companys de branques f'en't pam i pipa i allò
diuen botifarra. Ea

Wl

in-eaoonsabl.el

8ut:JarI •••

o us l'escolteu!

}~u

veure que no el sentiu••• -recomana Farina.

ora que si hi ha

m~ oria

de vege'barinas i no puc -rel" l a pau amb aqueat

microbi! - rondina CEpità.

Atenci6. Parla GaLa.

- Vo't.em l'e r grup s.
tació, sigui ou!'

a, arr'b la condició d' 8ccep'tar el resultat de la VO-'
guiJ

s va d'lm lloc a l'altre

l cada grup podrà, ai ·v01, explicar el seu vot.
f'~nt,

tanteigs.

se~n

amb promeses i amenasses.' Hi han elements que

es passen, can

~arina)el

fan amb bmes
~a

paraul~o,

s'havien coaligat., i

qual malgrat essent animal d'urpa, es deixà

convéncer pe!" Gros que li deia que can la mel ~ un bon niu de f~~i~e
no hi ha res. A les ales refractàries a l'herba: "Podeu menjar

cire~s,

donf9s1" els deia. Capità no demanava vots, els exigia. S'escolten fra-.
88S:

"Ela homes mengen cam i no s'B n entès mail". "No hi ha hagut cap
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v~_p.oder

Premi Nobel vegetarià.!". l1Recordeu-vos dels negresI Aix1 qt¿E!

menj

cern van esdevenir camiions de boxa dels

anys i anys I I l . l'Menj

80S.

,/

t'elmes
durant
- .
~

~

caro vol dir que hi ha hagut una baixa d' algú

de nosaltres! te ••• ,

Gros explica el vot dels herbívors de D8S:
- Si no e s fa tr

yarem nosaltl"'9S.

Ja sé que els homes de cada .

iuan que guanyaran ells. No ens hi f'iqu

part!t abans d

ò també estic tip de sent.ir

amb això amb às homeg,

1ft

dir aJ.s més fa-

mosos metges recamam nt plats de verdura. La. cam, estimats assemblei &tes, porta. al

coleat9ro~. Sabe~,

camarades, quina

~osa

6s el colesterol?

Tenir-lo al ~etge, al ronyó i a les glàndules suprarenals és allò que
1.s hot'les bo coneixen com tenir mala pe98 al. :teler. l els que diguin

que menjar verdura és t'er op.o81cions a que una ventada se'la
&mUnt, que em mirin a mi!

t:res metres d'alt.

ta

serveis?

empor~i

cel

sabeu quan peso? Tones i ton¡ s i faig vora

i ês, avui, que manj Ql t ca~, pot p reGentar aq!les-

in oomicer pot exhibir lma lÍDia com Lleugera?

camicer pot of9.rir una recuits com els de la senyora Mamelluda?

Jo us vine a demanar el vot amb la cara de sempre. No sóc

c~ n~~

gut ni avui sóc diferent d'ahir. Jo sóc un veR:etarià de tota la vida•.
No, a la carn! No, al colesterol! Votar contra els vegetarians ~s votar
t.~.

S

grans plata d

m es troben

e

els €!l'ans capitalistes I

Votar ve~tarià és votar par anar de ventre bé, és votar eVitant tomes
de bicarbonat i lavatives. Vosaltres sabeu, camarades, quina cosa són
les lavati'W 81 I

Llarga

conSUQ

l càstig de la

el seu torn '.1"'8¡.tresentan t

- En primer lloc,· jo vull

carregat de parlar j

s han posat al d
d

la p<X:Ja.

nt gras

•••

e~ B'1~up

ris i rept11s:

rai!' 1. 'honor que m' han :fet els

q~le

m'han en-

que :fOFa d'ac! sempre hem ~ingut mala premsa.

unt el sac beneit d'haver intervinmlt en l'epissod1

clar que jo

aig.~ir

quatre

parau~~~'a

tingut ganes de p ome. i tampoc

D' ha.gu

a dona·,
però
si
_.
tingut l'home,

2

dient, que nOI ho tenien tot arreglat. Se'ns ha posat a

l~esqu~.

la

~ra

leta de l'amor lliure. No. On era l'amor lliure s1 nom6a eren
doa:
.
.

'

"-

ell i ella? Això, apart de que jo en continui essent partidaris. Si jo.

no inta rvinc, potser al m6n només hi hauria ~os element 8, i on sería el
progrès, els p8r~it8 pol1tlos, les immobiliàries .i el Merc.at. CaDú?
Inj sr fruita? L,a

~ruita

només fa pr.ot'l t despr6a d'lm bon repàs. l és

un bon repàs un p;tat d'espà:rregs o \ma rega d'espinacs?} Jo ja se que

a més d'aquella wama11eta de 1& poma ens hem de sent.ir que som agents
de la porfidia. Es un adjeotiu mal aolicat.. Tothom té les seves tàctiqt:.es i s' 'hi guanya la vida.

QUè és

lm

tocador de manxeta? Quin govern

s'ha atrevit mai a dir quw governa malament per malament que govemi1
~uin

davanter-centre no ha procurat. enl"8dar a un defensa-central?

le us creieu que

tm

home treu coloms d'1m mocador de but.xaca i se-

rra una noia pel mig? Que jo preparo els àpats sUenoiosament? Què voleu, que :faci la crida abans? Qui no dissimula en aquest món"i Jo Ja s6
que t.inc en cont.ra una part dels assistents, però parlo pels dubtosos,
pels indecisos. Jo ja sé que pue dinar de molt s de vosaltres i que cap
se'm pot menjar a mi, però n'hi ha mOJ.ts

que tant poden ser menjats

com poden menjaT'-se ells a d'altres. Es a n'aquests que em dirigeixo,

's

a n'aqnests que vinc a demanar' el vot. Viure a costa dels altnts és
,

llei de vida. La cosa que no és llei de vida és viure d'aigua de :fari-

goJ.a o de fulle s de parra. s1 t a la c arn I
Gala, per tal de poder expJ.icar el seu vot, delega la presidència al
company voJ.tor.

- C8U18rades: ¡mtre la societat de les ales hi ha e:Ls compa'JYs d'.ala
forta com les mev.es, que som

part.~daris

de

~a c~rn.

A casa

menJ~~.

caro

•

arribem a centenàrii s i podem emportal'-nos un vedell oel. emun t, cOst.
que est.8tl segurs que no podriem fer fent repassos amb bròquil. l a la
societat de les ales hi ha, també, els socis d'ala :flaca que no en són
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partidaris de 1. ca,rn. l jo no podi

en Jus'ticia atr1buir-

!w

rep,~

sentació de tot el món alat Gota el contrasentit
de defensar . 1 .contra.
~

dir a la vegada la mateixa cosa.

Perxò s'ha dacidi t concedir una ex-

plicaci6 de vot a l" ala petita. Bé, deslligada de p1"8sentar-me davant
vostre amb dues cares, cosa que segons a on està molt de moda aVUi,va1g

a parJ.ar pels de la treva ala i pels de les

r.JeV8s

afeccions a. l'hora

deIa menús. No podem anar, pe!' lògica, contra 1a, raó ra tursl. Ha de ma-

nar, companys, am1cs i camarades, qui ha de manar. Jo s6c la
le8 aus, com Capità ~s re1

8

re~a

d

la sElllva. Ambdós som abonats a la cam.

Votar carn és votar monarquia. D'en9à que sJ. món hi ha repúbliques que

el món Va malament. Uai cap rei ha Mtat vegetarià, almenys cap 'rei

com cal. Al.g(l ea pot imaginar

t.ln8

taula reial amb bledes i grana de ca-

pellà?l Una reina es deixa matar abans d'enredar a ningú. l jo us reco-

mano de donar llum verda

la ca.m. Moltes gràcies.

El món d'ales petites es fa !"9presentar pe!' la veu d'or de la coll a:

rossinyol, ,el

mil~or re~ilador

seva intervenció
- Canta molt

s1,

b~,

ten~t

de tois els temps, el qual fa tota la

la música de :fons de les

8US

canores.

però 6s dels altres•••- se sent a les files carb1vores.

però dóna gust sentir-lo. Has

aquell animl d'Imitador ha qua-

dat retratat.
- ••• i trobem canaris i caderneres engabiats cantant lea' caD90ns tri
tes dels 9Mo 1"8 son ats , i els homes

què t&n8J:J una gàbia amb

e

ensen que canten de contents p~

barrots llampants, un esgronxador, quatre grans

de mill, un pinyó i un~ ~ulla d'escarola. Han :fet cantar a tots, els ho-

mes. l quan els pobres parents no n'h::n tingut ganes, els b

cremat

. ,\

els ulls perquè cantessin. Nanés amb els de la nostra t'SIlilia no se n'han
orti;;"
de vaca.

i això que ens han ofert farina de mill amb rovell <.l'ou 1 cor
)Kai

b'

un rossinyol-rossinyol ha cantat dins una gàbi Se Si ha dit

quelcom no ha passat de queixar-se i insultar als emp

onaria. l de la
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mateixa manera que proclamem la nostra victòria damunt l' opresso~ humà, la proclamem damunt els envalentonats carnissers. Va, tenors, tots
a cop: Visquen els part.idaris del doct.or Ferrandizll lt
Canit.à no vol intervenir. Ell no pot sof'rir que se l'interrompi quan parla i sap que si .ho fa l'Icitador, ell faria un disbarat. Delega a Ratllat. el qual, de fet, és més (t.gressiu que ell. Quan aquest es disposa a
parlar, U1lprivat l'anima eix!:
o afluixis, Ratllat. Fort, fort.l l si ens hem de batre ens batrem!
s semble iste s

comen9a Rat.llat-: Jo no ebc un element literari ni mu-

sica1.. Jo i els meus quan tenim gana si podem ens la :fem passar. Rep el
primer que se'ns posa al davant i devegades no podem triar. No hi ha re8taul"anta al bosc, com a les viles que et porten una carta amb plats va-

riats. El senyor Gros ens ha fet. passar, perquè mengElll carn, com si :fóssim elemen te de d.eta. A darrera hora re suI tarà que som feixistes nosalt.res! l jo us puc dir, tocant als homes, que si

:pE),~t~m

al veg9tarià

" de la inteci6 del senyor
m's recalcitrant, el qual segons es despren

Gros és un element d'esquerra, un plat de costelles a la brasa, si no el
veu nlng6 no deixarà ni els oa90s.

Que la carn duu colesterol? AiJCÒ és

un mot :inventat pels metges per a fer viure ela farmacèutica. Colest.e-

rol••• l els fosfats de

po~

s1, 1 el

fe~60,

i el sodi, 1 el cobalt., 1 els

milers de productes nitrogenats que duu la carn, no és res tot això? l '
Si entre els homes, els que mengen bona carn són de dretes, dom s t~b
ho som nosaltres. l quèl

Menjant verd la senyora Gros triga dos anya a

deslliurar. Es que s'ha de pennetre que per no menjar caro una t'emella ...
passi dos anys embarassada? Eh? Jo m'hi t'aig allò anb tots els veget.ariEDS
Val m's morir d'un tip de cam que mal viure menj'8Dt. herl» s i cocos.
l prou!

Es preveuen di t'I cuItats , ja que votant Per grups i amb el sist.ema que
proposà l'ase, no és massa clar qui s'emportarà el gat a l'aigua. l no
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ho Its perquè el resultat de la votació és el siguent:
Personal alat:

Carn, 1 vot.

Urpes:

Carn, 1 vot.

Verd, 1 vot.

Verd, 1 vot.

Peungles;
Peix:

Carns, l vot

Verd, I vot.

Amfibis:

Carn,

1 vot

Verd, 1 vot.

st.!
Gala: - S'accepta el resultat de la votació?

- Ep, ep, ep! - diu Imitador a tota veu.

- Què vol ars aquest ximple?
_ Hi ha democràcia o no hi ha democràcia?

A mi no se m'ha inclòs a cap

grup!

_ Si m'hagúessiu deixat que me'l carregults, no l'hauriem d'escoltar!-

. diu (1.api tà.
Gala: - S'ha de deixar dir. 'T'é raó.
Capità: Es que

eDS

pot tirar l'empat a rodar, que per a nosaltres ja

ens anava bé.
Camils: - No t'hi amainis, Capità. Qui sap per on es despenjarà. Ni ell
mateix ho deu saber.
:1'10 o no parlo? O per a pa'!'"lar s'han de pesar m's de dues tones, o
-

te 11'

wWmetres de llargada, den1.8de mig pam o s'ha de parlar a cOOlpàs de
tres per quatre?
Gala: - Té raó,

té raó ••• n'havíem prescindit. Parla, Imitador, però

cura anb el què dius.
- Tots heu parlat dels hanes. I, digueu-me, què té que veure amb ells

.

el senyor Gros, la senyora Llarga, el senyor Dentista, el senyor
Ra1i.
llat o la prima-dona rossinyol la qual pel nom no se sap s1 és mascle
o femella?

Qui, llevat del pobre senyor Farina i encara obligat sota

l'amenas8a d'un pal, pot caminar amb dues cames com nosaltres? JTh?
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qui ban fet tants llib1'e s, de tots plegat.s, com

nosaltres? I què

vol dir tot això?
Gala: - :Dm permeto recordar al senyor assembleista que la dU' ació dels

parlamen't.s és 1im!tada..
- Vol dir que nosaltres som parents dels homes, o ells nostres, Ciue hi
ba dues v9J'"sions en l'afer. Es que sabeu que ,als primers que de

~osa¡

tres ensenyaren en parcs púbJ.ics se' n digué que eren homes saJ.vdtages
que deilliaren la selva per a no ten1r de treballar? Res, no sabeu. Com

tampoc sabeu que

~1

senyor Darwin, el primer que hi va tocar parlant d

nos al. tres, va posar ls 8 seves teori-e9 en vers i. no

Va

ser prou consi-

rat pels anglesos del. seu temps_, Els angleSA, s1 no són versos del
senyor Shakespeare, no en llegeixen
cap. Sabien que
.
.~

W1a

mona triga

~.

igual. a portar un mico al món que una dama de França o del Japó? No

res no sabeu. Sóu uns ases ••• l ara
Hi ha un si,le:nei. Caàa grup

8S

Va

al meu vot. Per a qui votax9?

pensa que votarà per l'altre.

- A qui donar' el vot.? Entre els meus parents hi ha partidari s dels
plats de carn, i partidaris de la mongeta tQndra, no?
- Doncs vota pe r la. mongeta, ja I - diu Gros.
Vota per la oam, que ela homes en mengen més que de ~ongetes, i no
contis OOs històr1Q s I - rondina Xato.
- Teniu pressa, eh? Ja veieu que puc votar a uns o a altres. Fins ara
m'heu esvalotat i m'heu dit de tot, eh? l ara el

tl'8

u vot pot. decidir.

Si l'home ha :fet la seVa ~lei pel !Dón, jo, que hi sóc emparentat i més
de la vora que la gent es pensa, la

faré acl. Voto? !fo voto?

Çapità: - Si em deixen fer a mi votis o no votis te'n rico:rearàsI
- Me'n recordar', eh? I si vot.o vegetarià, que no em podràs tocar?
- Et. to car' de tota manera I

:eclamo prote ccló, senyora Gala. l impm1i tat parlamentaria voti a qui
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voti. S'han acabat les dictadures, o no?
votar6 ••• a qui votar6, cama:rades?
dels sive&s de senglar?

Som demòcrates o no?

Don es

Us agradaria que votés als amants

O potser als encomiàstics d'arròs amb pat.antr

8? ••

La Llarga, silenciosament, s'ha anat acostant a l'arbre on lmitador
/

te part de l'assemblea amb l'ai al cor.
oleu votar, voleu fer com els homes, i no en sabeu. No sabeu ni fer
tranma com els meus oncles o els meus

n~ote.

l la presidència tenIa la

solució a les mans, però no la sap. Què en sap, la IX' esidència de l'article 29? Tampoc sabeu que els homes compren els vots, j a ho veigl

capità s'acosi:a a Gros:
- Escolta, Gros, tu et

pens~s

que això es .pot aguantar?

- Jo diria que no, però la llei l'ampars.

- Que no ho Veus que aquest. sj està fotent de la llei?
- Va, camarades, qui en dóna més?
Què vols? - pregunta Camila
- Ara ens

aDEIn

.-

posant a la raó. l m'agrada que hagis ..stat tu, en n~ deJs

ue qro fan més por, qui hagi iniciat les negociacions. Els vegetari

no me'n :fan tanta de por•••
- veuràs) et :foti un cop de trompa!
- No ens precipitem, senyor Gros, que encara no m' he decidit. Els v_e~e-

tarians no em fan tanta por com els al tres, però no sóc home de trompades tampoc••••
- Què vols, i no xerr'is mésl - diu Camils.

ré modest. Vull l'autonomia.
L'autonomIa?

- sl.Vull-l'aut.onom.1a per a mi i pels meus, que ara s'han posat de moda.

Tothom en demana fina els que han estat mai autonomia.. s. Vull que a la
eva demarcació no se m'hi fiqui ningú. Ens :fa!"em le.s nostres lleis 1
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les hSlI'è d'acatar tothom que s'estableixi
.
. a easa nostra. r seran .
.

e~e-

nts vos'tres els que cuidaran de fer complir aquestes lleis per ia
t'or~a

si oonvé ••••

CaniIa: - Jo, capità, anb l'ordre públic no hi passaria.
-

,

proposar-me aquest se1mes6 anar-li a fer de policia?

A mi

- O hi ha Estatut. amb ordre, púb~ic, o voto. pe~ a.l't-resl l si voto peJ..s

altres vull les mateixes condi: ions. Senyor

~~t.~,

senyor Gros, deci-

diu-vos! L'un o l'altre :formareu part de la meva guàrdia 1nrperic.&..
L'lm o l'a1'tre •••

No pogu' acabar. Uarga el :feu desaparèixer dins una col.1ecció d'anelles. No se sap ai ho feu per a espantar-lo o per qualcOO1 més •••

l l'empat subsistí. Farina comentaria:

- Ara.

m

mig vist, am penso, què 's allò de la Matarrunguet.a i la Ra-

·moneta.

- Camarades - diu Gala-, acabem la festa en pau. L'home petit. ha dit
molts disbarats, però sempre hi ha coses a tenir en compte. Ha parlat
d'aut.onOOl!es. Potser ens hi hnuriem de pensar, no ho sé •••
Gros: - Ara els homes faran eleccions i les autonomies seran un dels

cavalls de batalla. segons can se 'n surtin ells podem fer nosal1r es •••
Ratllat: - Jo dels homes r-o en vull cap d'autona:nla! Jo vull la independència!

~' I

- Esperem, _canar8da, esperam, no siguem impacients - contesta Gala-. Esperem a veure què volen dir 0118 quan parlen d'autonomies. Uns les demanen i els altres les hm de donar••• OUi ssp .•• I, mentrestant, que
tothom faci el què pugui. S'aixeca la sessió.

ls assembleista s s'acomiaden amistosament•. Era quart-minvant aquella
nit, més tma lluna nova, 1"resca, plena i lluminosa va obrint canino.

Els parlamentaris es miren una mica so:rpresos. La cosa curiosa ss
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que aquella nit. de lluna no la veié n1ng\Í més que ells. AlgÚ la

de~é

fer sortir en honor d'aquelles ele cciona. La lluna, per al.tra part,
tampoc surt a gust per la gent que es queda a casa mirant J.es coses de
la televisió.
Els del mateix grup fan comentaris dels debats. }!ar enllà els dofins
omp~enen

l'aigua d'escuma. Les aua alub nota t.enen una intervenció

gant i volen damtmt els cetacis engeRant un devassall de notes.

e~e

.Per

primera vegada les ales t'or te s vetllen aquell Yol- concert,. Els de terra ho Cfltemplen \IDa mica tocats. La lltma brilla més que mai; i a la
seva discutida mena de rostre, els més inpressionables dirien que s'hi
dibuixa un somriure giaeondès.

- Tot 6s molt bonic - diu capità a Gros -, però demà hOOl de menj art
- Verdura?
- No f'tia •••
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