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quell
da

8 enyor
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a contar
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del follet Francisco:
Amor de Balneari
El cas d'Adela i Piu, espíes diplomats

6 Planes

29

"

:lla t'ollets t.enen :fama d'informals. Es diu que es riuen de tothom,

nomês

de nit.s, com els vIgiJ.akt8, Que

Val'

tiren t.erra

Ei;

lEts o-

11ea, que tnmen les crineres dels cavalla, que espanten les vaques,
llen~ole d~18

Que estiren els

,

QU e

t'en por

la

Mes a aeshC\ra, qua obren les portA; s' de les cledes

nt t.ocant e

perquè

llIts de lea d

els xais surtin al de:fonr a ••• S1 ep surten ro as-sa

i no paren :rin

ue han t'et tornar a entrer els xai 9 que n' hl:W1 fI'l sor-

tit. Aquesta ot>eració de la tornada dels xais la va

V-ml'8

més d'lm

. pastor malgrat que no va detectar 'la presència del follet, si bé

la

va donar per entesa. Amb gent aix! ela follets hi treball
gust, i era quan vetJ.laven su:fregits i perltirtaven, mentrea dormien,
les noie

ue

n al 111't sen

"A1"1tar el

les1ó d

.-ls :t'ollat.s, al principi, tenfen 1

lato.
O't1A'rflA:r"

el

talls

preciosos de l'interior de la terra, 1, posats dins un sanó forra-t

de pèl

r de88pa~è1xer.l'amo del

, tenien le virtut de

'5i aquest alguna vegada

veia perse

sarr6

te

:folle-ts·, com· de <m'ta alt.ra cosa que va pel món d'una marJera o

tra,

tl'

deu haver de tots. Si tonim mosquits i elefants, crissan-

tems i oliveres,

guiles :1 balen es, t

s i IDalnlts, eomun1

i

tA~~8tinents,

ne & 1 transstlànti es, met~ent

oue

i 1Mn t oue com-

, contrabandistes i. carrabiners, esquivats i calmosos, beats

1

donjoans, descobridors i descoberts,

a i primeres Virtuts, rics

i pobres,

1 grassos, treballada- 8 i

botine~s

e

Da dre'ljS,

R

u ha"ero

:rAn

t7'1Ul'l'\'tJ"l:l

1

just

llets que
leccions i

l tar.rJb' n.l hi deu have r
vO'rcfs :1

t'en 'Dit

llets n'hi hagin de tote
~tes,

•

que 8Y'r..glen casoris, que

ajudat a invents.r sigues de Colònicu

recomanat. inquisicions, guerrea, à1!"minats àrbi tres de futbol.

2

,

lta, l'ot

pp.l seu tamany, són uns grans

de la gSlt m...-

da..
ls follets,

,

lt

les

~m

~a

gent en parli, deuen bs'\e r ex1stl t, un temps o

els fant

b~1xes,

tt='. penall'....

ció humana. Dels

a8, 1 l,

n t seriosa 8'

s'han dit de

l~s

ls silils. Cos-

siguin al t"-a cosa que :frui t

let"

UP

dels

s, lea sirenes i

ar~ at

de creure.!

bo

parlem de

8lC?1te gen t ser1o~e8

coses

que

bruixes 1 de les seva s famoses reunions dels dissab-

tes a la nit t>r.egIdièles 'DeJ. mateix dIable en f"orma de boc. La gent de
i18tres diu oue a.oue8te s retmioD s 1&8 convocaVa eL aimoni per les do-

ljeS j a fetes i s1 podia ser

amargades d' haver de vesU r sants a pel-

e'tuitet, i se'ls donava carta blanea pe!" a :rer disbarats en gran.
ou~

re
l~~n t

zaVa

nes

hi ha dones ne1 m1e', alguna bruixa entenia les coses

1 en lloc dI! fer disbara.t s proteRia les collites i

festejades.
~1 t~t

I qui pot eontrad1 r que

no eren mig dones 1 mig

,sentit canta!' en nits

ixi pe,..' 1.p

.,,~

d~

p~ix?

1GB

done 8, abans de ser cl0-

Quants mariners no hEll

lluna mar endins. QUi és que canta en nits

'3i no s6n les sirenes? A.Jgú s' ha errat presentant

t'orma de les sirenes .. ja

QU"

s'ha llegit que e-s presenten de mig cos

in avall: COC1 si :rosam r-arda1s i de

balduf'e,s. <:;1, com 1R majo!'ia ee

mi~

p~nsa.,

cos en amunt ensenyant les

es P8Ssp.R'en

le, aecet>tant l'ensenY8da de

un t til"l ~lin
~ue

ners

i"OY"al8

les si!"

he

de peix de mig cos en avall.

l'escolten de

s ,eanteD e

mala mar o no

la msr, és més

dut' es de m1Q:

C08

en

'.rambé s' ha llegi t

iS'Dosen d'l.ma veu encantedora que ea»tive els mar i-

1 cs:lnt, '!ll

.n

or~S1i 't-

VOl"

C"

scu11s on la. mar hi romp i, Que sedui ta
M~l1'

t'i. No és cert.. ?~m4ltr-, 1~8 airenes

its de lluna plena, i, segon, els marinera auan hi
911

mouen de casa o es guarden pla bé d'acostar-s

,n llocs plens d'esculla.

cos

ne ea veri tat és la bon a veu oue

3
f'irene~.

en le9

Però l'amb1lilnt ce

s sirenes'é
,

:ull 1 no pod8n, pe-r-

t.re del
,~ PO~UI:?A

s han

bit, les

que s'hi b

IV

r

sirenes, un
t>O~se~

lm

tA9mps hi han

~

,.. oue 1

u

T'COS

19u1n d'i molt

'Vol

t h

l veure
'iJB

t.roba sutj..
'1'"

41 ,plovia

t

T..UU

de. mêna ba

,

91·

.fa emunt

la Va estar donada

ix! que

q

stres i xeméneieet.

,

alg6 els

veJiZ'adea, quan

1 sutja eY'8 la proVa que un :follet s'bavi a 88eaS88 q

8

te.

l

..,nt no se'la ha volgut creur&

8~a1f'1ent

els doneveD

C¡ucm

bon~,.

" pagqs on el personal semp'!'e ha cregut en la seVa

existènci... ,

et la. seva afeceió

'8

lps viles .;a oua

tréàJ)fIs sers

t.es, hi

• l a 81.-

. :rollats cusn donen mals conselle 9S que estan empr--

tjats

trobem

llets,

xet':1f}neifJS, la gent diu que plrorà. Pot.-

diu ou

8'

x1stit

ls nomes no poden fer, entre

enp

9'

,.

t f'ant.asmes, bruixes i

odien tenir l' a19ad

pr~.

són els r08s1nyols

t.

l têmDs que els homes

e

elles,

;~9

t1~-les ~ntar,

e:for9' el fa 80breagu t Cosa ep. no se

.' tot el drêt.

gl1ns, j

la

1renfJS, segon a diuen

"os81ny01 b

l ai es dón per bo que

i

oost

b:ren8esen, ee'

p que

vellS aue s'han acostat al cant

t la f'ortuna d& llurs enroressr1s. l diem, i dia

tinmlt la sort de

de 1':1

en tinguin,

:nt.ar en SOMsts tea.treiJ es farta

re dies. Totes l

de les 81r

qu

o el Hetropol1tan de Nova York. Si

:i...-.n

lionari en q

",ls aua

LiCêU

s gane

mar, el.J.es

act.uar

6

muntanya, alguna

ells~ ~ntN

altres coses,

esbal.

una d.JI aquost

Viles visit

pels follets. Com a mol-

oonvi1atans que viuen de trebell&r la terra, al trea tenen

, hi he. estancs, un banc, tres :fàbriques i unes places amb,
'h!'l88 dessota els quals 18 gent 8 l'estiu hi para la fresca i hi pre

4

durin mécu

hgQ\ldes refrescants armats de palla perquè

. vila té ntma1 el qual aviS8 a cops de trompeta que s'ha) de pagar
les contribucions, Que no es reguin els carrers perquè hi ha manc
d'aigua., que es 1"a bill de ram o que s,'hen de pI8sent.ar a medi!"-se
a l ' Ajuntement els auintos de

Vista

De I

carrers

~, oU.Y.

la gent sembla que no tenen problema de cap classe.

Les dones Van a pla9a

i regategen, Que en sab

:fè pels ve1ns pres!onalt,..lo

~r1 ta •

A.J.g6 ve

sa ca". rica a .....

lleu-

r per mor de fer tard Que :fa estona que ha to6at el com. Una eon-

vilatana s'ha 6198t. avi&t i réga el carrer <iel davant CIe case. sev
19rat l'avis del nunci que es va escàs d'aigua. Ls dona ha regat
ueU eSDa! tota la vida

i serlA donar--li un disgust que ho deixés

de fer. Lea autn"itate ho saben 1 diuen al:) agut.zils que (.¡uan p

pel davant la dona que rega mirin enlaire. Uns c8!!làlics segueixen, en
COll.8,

\ma carreta plena de f'ardells de pes. Se. sent

tot sol anant Del csrrel'. p.ctiv1ta.t. oue 2mb el modernisme ha anat

C188a-

-pareixent. La gent d' araarJo x:f.uJ.a o elmer.,ys no xiula tant cau any

endarrera. Xiular Pllssan t, pela carrers no ha estat

en l'actualitat

t1e era una cose que no costava res 1 que

1'1

16 podIa :ter tothom. Pot

una Den

S'seos

é

no

d'acos'tum

rò els

l'he

prohibit, però

u

modernament la gent s'ha tingut

ne no xiula

cron1~tes

no ten

altre r

r tal de no gestar bu:f.

i!;S

constància

d'anar El estudi, i 8S veuen colles de ·'ailets amb dA-l

vantals ratllats i oaps

a~an

e v.

caml,

lla, de la casa del

5

que el senyor mestre els farà pregun-

:tir, ,ja que la m"tiori.a sab

11ib~e

seva se' ls ha vist

i bé :'\ essa

no pod:r31l

b les mans el

oh.:.'"'

tenien aquest

C:RI'),

111~ó

ra a estudi portant la

gin a saber a on.

clenxa ben triada i

sa que del compte,. se'ls
a11'-9 de sooÍ!tri(\J"i tat. S"

inmt

la

p

i êl

l'esco-

l senyor mestre fa sortir quan

ue el que e

lea.

l mateix no pot veure

ua el

rl

l

..

oues
ren(1!'

rt.

obr

:f'an t unes

s nrimel'e

poc

l' 8scola.

gsnxaetea

de nOR

darrere l

p~nssments

de patir molt, els seny
mes petit.

darMl

:t'alta d

o

Q

s

'm.

sabent que

lm reeollido

~enan

ea llurs, aJ"·b aouells

+·"t8. A l

olt.

Mi

1 neral'

t

e els quels :fen

la. vila hi

dentv

00'

_

inants

re

V1stos P

ne~o,

q"

ta convinguts.

.~tes

ba

da Dels
ya:lo ...~,

aCOi

&-

'·1ren tranctrll~H

'''''ixequen amb el oau

:a&Q hi

A

i engeguen plora c

va,

C

el.
C'WSl'

8

i no

a~'n

surt. Si el p

a'\inale s bures.

1 acab

a

atar.

s hagu6saiD

amb bom

estudi

o

..

reeultets nos1t1
"9~atan:1

de contest
saber
d'

'1U8

d'

mb mela c

s1 el

,..

088tS 8

m~8tre

nt. Aixà hi

l

D~O

sl, però
els 'fa un

rebre. l ells no entenen

de la muntanya més alta del
'f':r'

-

lAl'ltof"ej ant-lo. l

10,..8 s! - di

8

el

u
~

que per
'ho

1a noca menudalla oue ho entenguês.

ixen
li

1

no

6

rodó, cue fos una cosa tan mel vis-

-'aM"""\oc entenien els afeccionats
1 senyor mtt8tre i

l'esplendoroaitat d'un

Ml Dau i aner-s'8 'n contenta per :fi8J9'S o

1 deixe!' la ge ometrl
. al r1e!'al

apro~iter

peres

D6

:1 navie moltes coses que 1

:fore. vil

d~

•

uitxa11a no n'entenia la p6camu1ositat: anar a la pedreg'f-da, fer

có!'rer les noies amb pedres fogue:nes,

toea~

'tlmbres a

~es

e

ep

tenien i plantar llufes plé's Innocents a l'esQuena de la
ue e1.l8 eren els

tlen Dlora11e

liat, els :follets de bon cer feien e

s

\

la

enjoga9uta.

priu~

per algunes d'aquestes entremaliadures
..

et

t e,.en els 'foll4Jts oui et' COOlanA.Ven

T'er

•

t mu-

m~.muts

contaven contea <11t dalt.. del coin.

i,
CC'Dt.ar

f"o11iJt

uest'

la avis aue els
8

llets acudien .

e

088va

,

er la ea

have!' sent! t

U<:r,

f

el.

in conte s. Als avi s, aquut

o~n

un comprOtnla, però llavors els 'lo-

ux11.i dels vells i ela avis enc6rtav

l

que els n'te volIen sen1¡,1r.
'-t'

~ollets

en

també es :ficav

1J

portar

pentinaven

oi!

:feste1~a

obretot

a bon.

ment~e

o en' E:\qu elJ.e s

atirat l1en901a úni

8

de riu!.v.

del t'ollet Fr'ancisco t un :follet àe tota la vi-

! 6s qu

da. l el follet F!-anciseo ssn Que ls bruixa Tomasa, una brUixa qu

s'estava ala

ta, :1

a:for~s

de 1e vila en una aahsna de mal teulat 1 mala por-

vivia de f'r111ta i :rosegons d

aneta. l e-ll

QU&

sl,

QUI!

a, mal. viur

s'arribÀ al domicili de la bruixa

la noia
'¡'«llasa.

,via vist portar sempre el mateix sac i 1$8 mate1~B f'aldll1es. anaVa m&e aviat esnerrucBd8, mOCAdor negra &1 cap, nas

caigut. damW'lt el llavi de dalt, una. sola. dent vista i t.ota plena d'

1, la

brt11x~

Tomasa, Qu~n

9:t'P.

so~a

a esea

r és que a la bruixa Tomasa el ten1t" quartos l

7

l aspect

1

g

b aixava

El

de pa farots),

,

e~la

vil

u

,

ò

l s dita ~8 oua tenia

veni.en

e

~a

roase~aot

un peu,

donava quel..

b~t.,

,

l

tenla m

ixes,

qu'

quell

por'tes

ques
~O

s

•

baixav

'e.ee-l

rava

e

aíMUardant,

tal

ñ, la

Ult.ra

ai

l'
'U9

Ib

e~f'ol~et

n efectiu

trobar-n' hi més que el dia tiba

b

e

1a

ho

Sal),

.A'rVAnc1ons lea cob ..

d'

Gabi

i

l

b

To-

usl

e qUo

'ensenyar- l' ofioi.
vol

osar-hi

l"tav

ovo-

din

·,ell

vegades e

lien
c

creure, l i deien au

1

ro

d

ò, tant

8

bas perdut l'humor?
1 puc nerclre.
RraI

l'

e puc fer 6s fer- te tor-

s

•

..o ne,..
- No

ltres c

t

00169a, qu

'tic p

8

ufadl

- N

al~?

it.1a't

t:

•

t., no 't'en:f"aY.l.r.h

--

el rodal et mira ro
'tot.'

ona can

••• Algú

Fill, si un

'o............ ,

he donat

•

t. mol ta dieb

Ò tamb8

t

vi

tret més d'un

t, ne?

•

ja no seria bruixa. A m's a més

f'

'h

aire

vilf

•

•

-

l~o,

tu

d'alt

us

d'

e1seo. E1s h

1xò ebn coses del.s hom es ,
8

p ~l.a.nt do no

r>...--idide

la

nred

:falòrines,
bUvxaca •

VUll dir.

s'la n empescat

r un boc

10m

11101-

unions
_

cript~rs

l la cu -

8

t alJlÒ

l'tres.

1

én

•

•• , ro'1

h

tre costat., no

a

• l això oue

C8Va1J. d'tms

tret di

de llet,.a m8'Ouda. del
mai

o no hi he

,

s,

reuniona,
com s'hi

'ora, herb&-m01'8, cicut.a 1

ungt1ent

un

• l jo no Ïle fet se:r-

.,... altra cos

a escombrar. Et pen
sabEl} tantes coses no n' nau.uns dels dissabtes"

tot.,

ma

diti

l et pen Ma

tratat aparells
l

9

,.

combra?

~,

o deus ser una bruixa

o

l

s h

ò

Sçt

0001

iguals. Ni l

don

•

t a parl.ar.

,

enamorat à' al
8

tots

e s

t

iS

dones que he vi'

tes coses. Ars, si

les alt.res.

cisco

ta molt

un tracte amb mi pots

ut per aoue...-

jo et pugui f"er crèixer.

'bes de tota mana.

rebost hi tinc

bromes

estic

a t'he dit nue avui

asa.

{)..1in

conte et por-

s amb la noia Cemnanete?
1

- Ju,

-.. Tomasa,
t&

ue t'hi

dent

l'a1

uivem, Franciseo, no

qui

!

••• L

ot

qu

•

ho he t'ef.. l tu hau}'"i

,

fil

aIlGta? -

s.

l

~BmDanet,

f·

oi

i.

jo

he 1mp

, j

o veuo.

perdre
d

ls seus ossets••• Es c

are,

~

Campaneta no ve!
l'H$r8u això.

lO

iràs t:'iudeda i tindràs dona do :t'er feines a cc;aga.,
jo et

~aré

per a tu
, ••• l f . "Hereu,

Hel~u",
.

que li vaig dir jo, t1 d'lma

ruixa mudada ningú no en f'3.t'ia cas. ¡Jo si "tinc de sep.uir essent

b ru i

Xli....."u='

.!t't, 'DUC

r un passsmeIit H •

r èt"1. rar , Tamasa, i

Ulli

bOll

,"
61.

pS8ssmen t l-iereu,

no vòls pleVd r et nuc
tUl

bon passam8'l t, perauè

jo ara ja no puc oanviar d'ofici". "Entesos, un bon pas8atYlentll em v
, si cc m' ~u&"tes Campanota, noh! ha p&8Samen t. l far"

s,

Ol:l"-è

a ls gan't- dels vila que .ets

Ull a

mala bruixa i, com que j

__ nt que et mira m::U.2ffient potse!" paSS81'Q!1 de mil'al"t .•• H

de fe)' jo,

~'rancisco1

Vaig í'er beure aigua dEl .febres al pa-

re òe CampflIlet-a i a la floia 11 vaig pNpflrar unes harb
163" dia i nit amb l , Rereu Escamna••• Ho em 1'otis el negoci per
Ft~cisco 2.1'8

que la cosa està

te-

end9ft~l

•
-

lUXO

es

Ull?

aolueió de bruixa,. no és Ulla 801uei6 de follet •
•

- Ah, donc.s que lo aigui.

casar flI!)b Joanot, :f. el

tJaY"&

ds la. noia h

:onducta;t a les fe1:Jr eD.
Franciscol
-- De 1n-ttixes ja en queàen pOQues. A la vila nomêa se Sat') oue en al-

ia t.u. I, de follets, encara que la gell'\:, no ens vegi, som a m11tJJo'C'.

11
-,

passament que t'ha deixat l'Hereu serà
at. L'aiguardent potser ja

comen~a

com si no te l'hagués dei-

a tenir mal gust ••• I, si l'Hereu

t va amenassar dient que escampar,1a per la vila. _que eres una mala
bruixa, potser alguns dels meus companys j a ho han escampat. QUè

et

sembla?
_ Francisco, Francisco, una cosa és gue tu i jo pensem diferent, i l'altra que m'esguerris lm negoci. Jo poc m'hi fico amb

~

s vostres coses.

La noia Campaneta pot seguir festejant el Joanot, però que es casi

amb l'altre.
- Això és un negoci brut, i els follets no hi passem. Si et desdiu s
del pacte fet amb l'Hereu et portarem clients.

~arquistes•••

- D'aquests ja n'estic tipa de veure' n •• No :faran mai res. N'hi ha pel'
mol,ta anys que pel m6n s'hi vegi una majorí.a anarquista per anarquista s que hi hagin.

- Et portarem gent que no volen pagar la contribució.
- l què

vo~s

que li digui jo a n'aquesta gl?nt,

qu~

no paguin? Si ja ho

fan ••• Una vegada que una té un negoci bonic•••
- Et portarem l'avi Ventós, que diu que la dona no n'hi endevina cap.
>'

- L'avi Ventós és dels primers que em va veni.r a veure. Em

Va pr~gun-

tar si pstruscant la dona n'hi endevinaria a.lgtma. l vaig ser jo, vaig
ser jo qui

li vaig treure del cap les petruscadea. Li vaig recomen'ar

que en lloc de fer-s'hi a plantofades que cridés perquè ho sentis tot
"-

el barri que la dona li feia les coses malament. Sóc una bruixa de
clientela jo. l no arn feu venir la carnissera nova" aquella de la pla~a

que té aquells davants tan endavant. Es un consell meu qus_ si es vol

casar es presenti a la carnisseria ben escotada. Ni em feu venir la civi1.a Hortènsia, que j a ha vingut. Si al seu civil li agrada més passar
la nit :fent el canari que passar-la &mb la civila, jo contra la febre
del joc no disposo pas d'herbes. Pel jugado!'-jugador no hi ha remei,

1

et,

reT,()t si perd sempre.
tre ha de gu

ia o

aquest

n

ti-joc i això oue n'hi h'

r tot

ls sants com guts, pel'O

hi

s~s

:lo

~leq

quines fesomies tragirl

re:f'er nassos i

r

t-se de auè

,

nua portavl:i.
r

",

'tía~

curteB i

•

at!. Aouestes v

venir

v
v

,

el

ua

tampoc
r

e

8,

¡r un un 8Dt

dem

errar d'an'

tih

ossos i uns ulls m6s peti ta. En canVi, ho
la dona de l'agutzil

con

if'tleü.rà, senyo

l'OrB

ullo.

lltlSn

e,",

miler

t jugador, i oue uerdé.....

8

feu venir los noies del

'.

vicia pensSDt.-s'ho. Cautr

es pas

rb--

o

,

i

'Sl",

'di, es pensa qu

:r v9ga:1es

~,

Va

venir

tzil no li t'aia el cas Que n' hi "b-a-.¡i a de fer.

uio

cani8~a

Jaumet. na

ormir oorta vostè1 lt •

e

l:i.argue& i gru1xuéies tal com li

'lia

v

ir

recomanar

s

Jo li 'vaig dir que es posés cam1-

d'evit,a:p re:f)·vdar-se.

fines, i que quan entrés l'agutzi:L li res un

p~ell

de

iaes. l la dona de l' egutzil no t6 més bo-

...

Cú

llogr-m~.

aue naY"

l

i'i

la llistfi dall oue no em feu venir hi poseu

va veuil.' !:iconaultar què podria :ter jo

..

(

ell volia. Jo l i vaig demanar s1

-

ls i'eoaral~. .Bill

Va

dir aue eren

DOCS

però Que al tres

t.
nI::: ;l;CIo.

Oïr

v

in~ú
~t1'3. 8

.

1 cruè

'ort:t,·

no precisarien la inte:r:"'Venci6
que no ho
D6DSl'1Ven

os. Ell volia sabar si jo em
'er els R'enera1 S si mai tomes

úblic9 Que ell
ò:SJ.HU~ • • •

.
o

al'

i

. -",-.

Ve-

i:xò, la veritat, per bruir què poden t'er el s gene raJ.s, p~_

{IDa G' ho t'

un

.l,

-

~~ç~(sst\, 110

:l

'Cl"

1 (Jua

!li' a:¡QIlJGni

a C:llerJ"te. Deixa en 'Oau

Camp met

í.

orta mol

9S

barbes

oue 1.1 va!
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,~

'tidot. •••

i t,.rolla r un

nlUtarem bt$.

és que J.' 'Hereu Escampa?

tsar si, ja veus!
,

8uras,

anctsco, si és així •••

- AMb una condici6, però. No cobraràs que Campaneta no faci el tcrnb.
TO

volan romaTl90 s nosaltres.

- Això és manca de

confien~a.

- Ant1do't, o un exèrcit nostre va da casa en e

:amDaIl t

aue tota

ón obra teVa.

les coses d olen tes Que han passat per la vil

- Francisco, para el carro! Que ,;0 no s6 res del foc de la f'àbric

ova, ni de la calabruixonada Que

V.l?

veima:ro les, vinyes aba."'ls de temptll,

ni de l'apagada de llums la nit de la TÒIDbola benèfi ca. durant la. <pal.

van desanarèixar la meitat dels regals expesats, ni amb el pet

q~e

va

del Centre Recreatiu mentre es lle-

deixsr anar el senyor prtlsti ent

ai. de la senyora Juli'

g1.P l'acta de la reuni6 anterior, ,ni

l d

trobar un convidat desconf7roJ.t

cos de mànegues

ell

Do

l'1:abi'taci6 de

la seva :t'illa Estrella. l Rixà Que 1", noia, quan la mare va truc

a 1e pcrta

pr8g'1mt~ant~

sj es pod!s entrar, va,

di.r~

"Ai, mamà, no entris 1

erò la senyora tTullà no va voler creure ••• ~Jo tot és cul"a d9 les brui-

xea

~es

coses de mpJ. ey.pliC'al' oue succeeixen

:ficar com vo

la

p

er-

11 o ent.rAr per :t'mostres ro

.tre

tes. Jo sóc una bruix

,

rn i ossos.

, de

o

'herbes i ccn-

lls a casa en troba.ràs tants Que vulgui S,

t'

1t, nue nosal t:ree s

ctuem, damunt e
fem al què vol

•

ixò, b

colxlns dels

m fet guanyar elecciO'!)s, h

trobar lea noies guapes"

caure II

oltg, i, ult

p~am •••

n,
r

,vingut,;;;.

la

~nt

'lat c.ssoris, f,

nn t.enim :iur:J...sdicció

èS

s, ni. en què .als tren!=! a.rribin en retràs. l si et fem

,p

l

"'s::r l.a gent contra tu•••
reixf.trien les

, F1'pnciaeo, no. Ja havem quedat que p~Slt des

de

1 que la noia seguiria pensant b

e
Canari.

,ue t"h1 va la earrera si. no llaures dret.
dret..,

016 CI') ,

Jo:

llauraré dret •••
b la br-ú.i-

guenyat.
~

-

p
tl~a

i ts

er.:titN~a

t

..,

<1e l' Hej'E:u

&,

s~rà'ciefl

~

i. ox;t r

"L

nits

all -

ta,

a

SL-nJinistr~

~

~wper~E:n,a

l'rar.,

~:rcb

,..... 'i un

la

v::~

.uc16

ten-t r m/ts

trob

Q'~

di

somriu'!"
ot ..u.aV!1 bé. l

t

I.:>

v€lure e.

a'"

r ....,

"a

I

ne l' 1=I\"Jz'au
v~lnn-!~at

:1. Que CUan S$' 1 eontr

torn8I'-11
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ers. l A'estava pensant

si els hi tornaria tots o no.

Obres tu o trenco la p~ta?! - diu l'Hereu impacientant-se.
No, no, ja obro ••• Entra Hereu, entra••• Hi ha vegades que les cose
no surten com una vol••• ~t puc tornar diners •••
imer, qui 6s aquest Francisco! Segon, què

vol dir qur tu bes

tre ba.llat bé?

..

eurss,

,reu, el Francisco no és qui et pen.es •••

- A la vila hi ha molta gent que va endarrera de cremar una bruixa,

i, si jo atio a la gent, ja pots pensar la fi que t'espera•

.e reu, Hereu, no posie mala sang. gt dic que et tornaré diners.
- No hi ha diners Que valguin, ara. Què hi ha de Canpaneta, serà la
meVa dona o no serà

la meva dona?

-- Ho t'esvaris, encara ho pot ser ••• To és questi6 d' h9rbes.
- Et cremarem a tu i a les herbes. Però abSls de cremar, Qui 6s

quest

a.-

~ancisco?

- Oh, si m'has de cremer no ho sabràs aui és.
-

~s

que vaa co'b'!"Br poc? Si

~s de

é8

as de bo emb Canpaneta te 'n pu e donar

diners. Podràs viure com troa senyora, però abans, aui dimoni

aquest FranciscoI
s •••

home

petit,

lm

h

et Que ben poe

n t ha vist. Nanés el

pue veure jo.
- Això són ceses de bruixes. Què hi té a veure aquest hàntilnet

amb

Campaneta, va de pressa, Toma
- Es
bé

lm

aliA-t d'ella. Im' ha premè s molts quartos

amb

Jo~not

Canari.

6s 'te'n donaré

jo si la noia arriba bé

amb mi.

,.ira, si els quartos ho han d'arreglar, jo

- De tot

ne~oci

jugaria a -ravor teu.

nera Quan et pensaves que et. visitava aquest Francisco,

has dit que tu havia

- r.n.

si Csnpaneta arriba

és el n

treballat

be.

oci, Hereu, 1 Ri ara hi

'8

ne~oc1 •••

16
ueste noia em té trastocat. i la vull al cost que sigui, i això
o has d'arreglar tu ja que ella està per aquest pela-canyes d'En
oanot.. l me'n té tant de t.rastocat que si hi ha d'intervenir el dioni

QUe

hi inte~vingui, .11\ veue ouil

et. di c.

+' he Vist mai

Hereu, Hereu; que j o al dimoni ni

ni hi be tin 81t

i tract.es. Jo nom' 8 en tanc amb herbes •••

s igual, jo et. donaré tots els diners que vulguis. Ara, cobraràs
quan Campaneta em digui que s1, 1 s1 em diu que no, cr*maràs, TomaSa,
cJ'8msrès. són les meves darreres paraules.
l l'Hereu Escampa S9 n'anà.

La bruixa

8' anà

Tanasa

posant nerviosa. L' Hereu li havia t'et po r. Ella

havIa de parlAr amb el follet

~ancisoo pe~

tal d'arribar a una aolu-

ci6 de compromís, pe~ò com s' ho fariA perquè tingués lloc aquest.
conversa?

Ellià, 1l8vat de ser tèmica en herbes, ben POQues 1nf'luèa-

cies tenia en alt.res coses. l una de les coses aue de tant en tant
li t'eien por era preeisement el dimoni. Al seu ent.endre el dimoni
8'-'8

lm

elem8l'lt. oue treballava despitat per baver volgut. malar m'

ue els alt.res 1 tenta

Ulla

t\111a de serveis plena de

ments. l t.ornà a pensar amb les

se~

desvergonyi-

s especialitat.s, les herbaa •••

Si, hi havia la :t'lor de t.e.rong1na per la qual els t'ollets :feien el

camí dos cops.

l

escampà la flor des del domicili de la noia Cam-

paneta a la seVa cabana. Potser el follet. Francisco en tendrla l'avIs.
l el :follet Francisoo l'entenguI.. Es cosa sabuda que, de nita, l'a-

roma de la flor de t:n-ongina és més intensa quede dies, i
les activitats

~ls

-rollete

8et"1l'!"8

c~

qUe

solSl ser nocturn., e), :tollet

. Francisco, seguint el cemt de la flor

8S

presentà a la cabana de l

bruixa Tomasa. l truoà a la porta. La dona, com que en mot.iu d'tros
t.rucada anterior havi& fet tma ,[l'ran planxa, es volgué assegurar de
ui trucava.
-

~i

hi ha?

17

jo• .!Sn Franciaco.
parlar.

1, refet, quina sort que hagin vingut. Hi
t'et aJ.gun disbarat.

,

i no e
B

q l lSI1 ha e

or

1

f'e8tei~

t

da la noi

e
1

cremar, i si es des--

desfà em farà

8

i

està qu Et bufa
ot Canari. Si no

donarà tants diners que

vulfinl1. l jo....

- Veuràs" Tomasa, això de que l'Hereu et faoi oremar també ho podem
fer nosaltres.

- mla

ouest.ió dels diners, F!'ancisoo ••• Es que no sé oom sortll'-me'n.

- Però no ets bruixa, 'tu?

1,.. s!, ho

d1,u~.

em tl"'obo davant un eomprcm1s grOS

t, no sé què tino de t'er.
ones nosalnres si Que aabem la cosa que havem de t'er.• Aquesta facultat Que se'ns va d 00 sr que s1 volem els homes no ens poden

veu~e,

ja <l'Je podem fer oose9 <pe no podeu 1.'e r, ea veu,

VO-

s81t:r'e8 ma1m"at la vostra anomenl1da. Nosel tres podem donar consella

el t.empf; Que caJ.Jnlide dalt d'un ooixi .. donar-los
nosaltres a cada orella.
de donar oonsells. A

EnCS1"S

l'P.e~eu

t1"8S

o auatre de

no ens ha fallat mai aquesta mmer
eiXl:\'l pel'" nosaltres.

Esc

- Ai, Franoisco, rei&t, vols dir?
o has eseampa1l

-

~1,

91, et vol!

f~or

de taromina

sure i

Ja. m'ho peneav

ldec8Ps ••• Franicsco, reiet, vole b

uests

la

o,

~

l'H"....u i n

ue tu em t mur1es d'

dent?
9sftfltm tenir sJ. cap

cla'¿-.
~

ja me l'haveu fet tornar

- Pas en

a~e?

, Tomasa. Ja hi baurà t
orti~an

Franoisco, reiet?

si les coses nC!) 81rrten bit.

18

si,

i hi guanyaràs quartos. L'Hereu et pagarà per endavant, i, quan

s cobrat la millor cosa

que nodries f.er 'seria mudar d'aires aban s

no et cremin la casa amb tu a dins.
- Ai si, si,
~ls

~ancisco,

es

:rollets

el' les

t1n~stres

gú. Es :f":iqu

~an

reiet•••
invisibles solen entrar per les xemeneies,

obertes o p

la porta principal quan entra o surt

on volen :t poden esper

ho :fe:rtm els més espavilats de

i. l aix1

l'estona qu

1~equ1p

a casa l'Rereu

'~8campa. ~spe

raren pacients, que l'home aga:rés el son, que l'agafà pensant amb l
noia.

~aneta"

i, a tres per orella seguiren el pla previst pel fo-

llet Francisco que es veu qua era un follet molt principal.
'\AUDU~en

per dir a l'Hereu a cadascuna <1e les dues oreU

masa era tma br1iixa de paraula, pêrò

8

Que To-

que si no la pagava a la bes-

treta la dona no li podria pas donar el cop de mà esperat snb la noi
ane'ta. quan la gent sap fer coses dóna gust tenir-hi tractes, i 1
nt del follet Franoisco treballà a la perf"eooió, tant., que l'ende ..

mate-ix L' Hereu portà quartos llargs a la bruih

Tomasa. Aquest.a

S8-

.int les recOt!tanaeinn e del t'ollet. 1Tanoisco. p""engué els diners 1·

dies, i l'Hereu Escampa al veure que la
~egula

n~ia Campanet~

festejant amb Joenot Canari com aquell que res"

agafà un senyor

.brot. Creient que la bruixa Tomasa l'havia enredat una vegada mes,
•

anà, trucant de porta en porta a la de le8 forces vives de la pobla016 dient oue tots els m~1s que pilla la vila, les pedrgades, la manc
de llum, l'escaseeig d'aigua, el mal 8St6t de les carreteres, la mal

llet de les vooues i la cont1nuitat de- l'alealde anti-clerical, eren
coses aela bruixa Tomasa, la qual 'tamb6 havia actuat. deoisivanent en

1 seu

~

stei'!' mb

1~

noia CBmPaneta. l a t.othOlll

Va

dir Que

la vila,

qUé t.eni a bruixa.
t el servei èle bomb
8

eomptav~

,

i

bruix

8

que a' bavi

cremava res,

inau.ea fol"-'

cremar coses i decidiren anar a cremar

àe

bruixa Tomasa. 3:nC6r

la

~à

que d'

feia tempa que no

B

darrera

,ven

vives n'

~om

ún:lc a 8a-

r

càsllig exemplar, ja que la '-U

, havia de re T'O

mr.b convilataD8 que hi tenien

:reina imoecable.

ne sta t'eren un

no en qUédà més Que un piló àe O8n-

cm

una vegada llest el foc s*hi presentà el nou

• De tota

rvai de bomber!::-!erò 1

nt del t"ollet Franeisco enca'-s t'eu més co.aes.. Veien t que

er

I ' H~!'9U no- naraVl:

:1

ls carrera, port

can

uesta no 'fe

Canpane"ta qu
ml

java

a canpanya des del coix! d

'ho-

carnasse.i&t sermonejsn'to-li eop i recop que la noia de la vila que
.:feia més per-

8

f'l~qu.r

ell era una de les noies del

e que portava un lla

di

Pon set.i, 18

811a~gat

gran,

que del

cornptv ••••

,
ira,

l això et

-

tal

pe!"

reu ... l i

e

revenjar-

ien 'tres follets

aneta. la qu

e8 don

cada orell a- ,
,
.1"Wn'f'\

+~ de1 e a-

,-1, que

esta reconvenció,

~nQ~1da

ultats, com, efeetiv

L'

't,

nit darrer

i'to havia de donar bons

re-

donà.

casà el mateix dia que Canpaneta. llitja vila fou

convideda al e

ue l.i ·tan8v
dels

ori

ge l' Hereu. La núvia 'Portava un

ta la

00,..8.

follet~,

dia del

ir
qua~s

L'Hereu, malgrat

e~s

~rao

vel blan e

repetits conseUa

si bé tenis un bon nas, Que

ei

, 1 tE.pés tant com pogUés.. La Vila no l'entengui

les

aqui!J.l casori. i léS oonV11ataDea de ne.

t 11

n

el" ai s'ha-

s movien

casa, oomen'98ren a

1r

gués posat de moda anar

8

passeig amb un nas més llarg que ela de

20

altres noi
cnsori

•
ICl'nnA1"'Ieta no hi havia més que cinc persones. Els pares

oanot. Canari" estanouers, el p~re de Campaneta i els dos nnvia.

31 cape llà, p

u l1:seampa, enlles'ti ràpidament el ca-

rdre de l'

sori Canpaneta-Canari

e'l""'

l follet Franciseo 4sco111 els de m

bona veu de la colla els quals entaforats en els racons mlJ,s ama.gats
de l'església amenit.zaren l'acte amb Iee millors can90ns del seu re-

pertori. Tant bé ho feren que, malgrat el rebi de l'Hereu, el convit
,

del seu casament reculà església. endins a escoltar aqueU s magn1f"1c
ta1~es descone~ts.

l també foren els follets de Francisco ela

ue, al sortir la parella Cam:>anetM-

ari de l'esg16sia organitzaren

una tritllejada que la vila no ba sentit ma:!. més. Com que no ea

Va

veure Cap cantaire al 1ierr.ple ni cap tritllejado,. campanar l'munt, 81g6.

les forces v:1'fes no es va pode

star de dir:

- Voleu dir que la vam cremar bé la bruixa Tanasa1

A veure sort.ir els dos casoris hi havia molts gent i, a primera t'ila,
stbaur1a dit que hi havia le pròpie broixa Tomasa s1 no fos que l
aenyo,.~

de p,.1me'l""a t'118 anaVA. molt mudads. AlgÚ, mig entè s en bruixes

'feia es'tona que se la mirava e,sperant el momen t que la dona r16s per
tal de contemplar

lleUa sols dent qur presentav

Però la

da de p,.imer

trenar,

és

11a potser hi b

s del'! sti t. tma den'tPdura en

Tomasa

qUal

1a.

la v1nmlt
tells d

casoris

perquè la dent única no se li va veure. per anll.oc. iU mig entes en

eosea de bruixes no va 'poder fel'" altre deducció que la que la senyora mudada de- Drireera fila que
una mggn

tot b6, hauria p01tUt sentir

~i8

•

eatona que in sp eccionav a, portav,
~i

ultra. bave,..

t., h!'gue8

quella sanyo

que ni ela més entesos en coses d'aauesta no hav1a vist:
- l"'T"ancfsco, reiet, ho bas srre.v.lat molt bé això •••

001-

19ú

21
s~oaament ~oltes

deenit de sentir-los parlar
ts

8.

la t'i sempre feien

COS8S

vegades, ela fo-

per tal de riure' sd' sJ.gú. Al p r1n-

Sm

101 ja s'ba deixat constància de la seva iJlt'ormalitat.
.'

T AS

u1txall
ntre

em~.,

de la

enY8t tots els jocs que ela llS'1uts fan. I,

la Qual

8l~e8

ns

l'er això oue són ro ajo:rm.ent un s

1nfo:rmaJ.s

es de riure a tothom. Ja aab

activitats,encomanen

ue hi ha gent que no riu mai, però és tracta de gent Que ela t'olleta
no hi ban volgut saber mai

comen~ren

tenia oue riuré. l els follets
nuCia.

s, al veure riure

.s

una tempor

gent altr

'. De primer

decapa

a fer riU" e a la gent me-

Duts, acabaren rient eUs. 1

eien grans i petits. Es reia al pescar, al c89ar, al

veure sort.ir el Bol. al venir- l

uan algú ínventav

imavera, al

a,

'un a nlanta, quan algú Emsopegava o quan

algú li oueien lea calces
va (furaT molt de temps.

ública. Aquest ritre general
que vingueren les

IJ.avors només reien ela
e els altres. lills f't'llet

rrea i la monec1«:s.

~

yaven 1 els que tenien m's diners

aSfJaTten un 'temDs aoe només es Atien _b

not menu:1Q.

e

bomes havien estat. un temp

llets, el

gnoms,

trets del

d1s

Ib

qUèls

f'lOT'S,

bai

ls nens i els

l:fia-.

Tots ell

d'edat, han

t'or,
d

n,6vol's,

no tenen n1ng6 a '18 vora se' ls Dot veu

paD.
ib

catl't8r

ur
lm

moltes

qon
r l

ori ol,
'Ve~des

dels venta, de les

ls rius 1 de la

mo.

1

d-'un magnoli fent,.la petar

oncert d'un rossinyol el qual
l

de pretenciosos e

seolt:rn. Alm;m

lea propietats

t embles car-

1 "ai
AnrtlA8

ue no foren

conse~ t

l).enRUatfl'e

dels ocel1o,

ti

els fo-

pel

Ue'to.
ls ross1.n.yols -c

re

pecat

n perqUè ells els

nd1n s per tal
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n'tir con cert. de caSa estant. però "n;>s8inyol gàbia no vol tt, 1

rribn

cantar en C&P't1v'1tat.. desatin~. ~l$ homea, vefèn t que e18

8

inYols s' esmOl'te..ixen peT" les gàbies, s' han deoanttat llols eanat'le
i acueS't'e, ne,.. un t>lnyò i une fulla d'eSCbrOl.a

aonant..-S8

acaOEl1

filant. AiY.Ò és, cantell Der 8 m1allyar-se la vida. S'ha intent
invols els QUaJ.a en llibertat. vivien de mosQuit.s, i D8r
i ro'V&ll

1 òe terl1,.-los conter.t s se' ls rregsls amb t'a,.in::i de mill

d'ou cuit, passant per cor de vaca o de xa! tr:ttnrets i amani
ous dusos, o sigui que s9'ls tl'ac:rt.a a oos de re1, però els rossinyols

eantencom a-uan ho
Q~"'CVW

l'aire lliure.

,oL'

cantar e

•

semnla

ban vi

~19

cSDaris j

die

J

oc

d

i canten

d'omolener el guié,

de patir cada dla

ualsevol h

l'tal

i el seu, si a di

tit oue si

e fer

vilr

la v1dP'\. Hi

graUS.
- Ells pensen que
ten 1 'l'

o

:ò, per a tenir

per

canti, oue e18 hooes

dins un

no

}lla

a

~bla

uest patir. "Els homes volen que cantem? Denes si

,enjar perc::'.uè Mnt.em, cantarem i tothom content"..

s'

:t

rossinyol
11iu

8''10

• .,!;1

cana~l

e

lat mlra

rossinyol

tat.,

,
'~

1 sent

di80eaer.

ué Xiula anant pel bosc,

cantant. Vel demostrar

t.a àonen t gràe1es

8

Qui el manU.

enrora.
nt (te

que en

qUI

Ib 1a

a81!0!l.

1 e

:n
111.·b9~

ri es d1verteix

l i nosa a l

ort.6 oberta, o

'J

1.

d·

'ns v

la gm1a,

1 t'ellar-li

P:f.nYODCh

del
l'ocell
tomat a

r
en~biar-~,

s:1 no hi torna

t

mo

un :follet ho

ò

qu

i que ultra això algun con h

córrer àe 111berar can aris. 1à1
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d'm r()ssln,yol engabiat.•.

fi

vi. , si nel" 'tal

11911

uits l i

.

OUEt
fD

ro

tat i

o

UN

f"ollets,a'=a, aban

.8

r1 ja li pregunten:

o vo1e

rt11'

vòls q

1

p

d'obrir la norta
- Vol

erò la llibe!'tat

amtm

enJ'!')

sl,

11 feien 1 to

l-ro8sin..vol ha preferit menj

oVélls dJou

....

yo~at.

o3s:1nyol hi ha tornat.

).'hi h

Ro!"'ti

t diflUir Ac! no

St

i amb els canaris aue

ortlssim d

hi ha Del món s1 t.ot.

cada. di

. dif1ci.l.....

follet.s pro

·,-ls agrada t'er

ixen els DardaJ.

18 follats, ouan

din

eolli

~i

panta-ocells pels

~l

grall' al P aP:è

l

osie16.

C8IIlp

ta de nou, però au

Ib el te'

¡l'lV,

dit.

pas'ts ja prova de po sar ea-

no saben

pen sa que els
els follets b

Gue

ls esoant.e-oeells nt,) es mouen mai del mateix lloc

omar com ,8j.

i

'r-se de

~a?

tl()

hi fossin ••

Ja prou mala :f:1

nsant-se que va1ar

8

•

f9

va en

ela

~ollet,s

s

po-

no ps....en t'ille Que conven-

DSasos de desf'e'r-l.o 8 can atl.2.d98.

t~'l"ten9A

bon fer•••
fan els follet.".

sos al sa'be" qu
e~s

fi hal de fer els paro.aJ.a,

tan el sortir de nmt ab 818 d' bora

o t.ot són en1iremaliadu

cell

libretea d'es-

l'e 8

C't

tot

poai

par

s si fa una bo-

pardal com que

•

Ivi ni

ue

ho ent.en això. Per t.al d'en-

110

oe&r al lloc del p

tendre-ho s' hauri
Da

els t>8J:;esos aue aemlren ela

veUerl

bona part de gra. El psàs

p~sos.

,'i altres,

t mosqu1 t·g i

l

Hi ha p

.dar

v

te·

que la geo t via1;,JR"

comanar als

~escind1nt

in els revol

la maner&

!a f
tal
,-

ho :eessin ba:r:ooers. I j si mnlm'at ~, av1

qU$

1tjo""

, e

ho

AS

erièna18~

!}'v:1s d'

banG

,

v

ir
in ~1-1st!ci

volien

et sorti

l

ta pe

8 AJl,.

r

ren qui

toca r

CI

t

1 no

•

val m's nue quan s' acabe:-¡ ,

:b ganes e

,

1 Ca'r'rtM

càwt1g et.,

:'t~T'Vfl}n~16

naurrag1s, Quadrel:.f,

'1'.

d,.ls t'ollet

pals tres dies

ssm f'et
teD
b

t

m

.",n

IlO

,·ne va creu re l'orà
du

.;:0.
()

bombo i

,f:f!Uêssm durat més.

Carne8t.olt.es,
l'estr

lm

,.. a ell

clar,

e vora de auaren

tres die 8 de

"-8

feet.a per

~I

seva,

oltes vel!ades,si no

coets\!

'ho. aeb.1en acabar, 1. c

co~a

al tantJ i ballant

r tal de que

9

gr

1"8r la

nt era

1

s acostava a 1

_

platets pels

I~-

r Cartleatoltes •

• Vam-

que la gent no ho s

brar

'ollets

Cat~ estoltes 8S ~e ien

featR, 1II}1s

CU!"

CBt'rer 8'

havem

di

l'

... quan en els paisos aV

la vicls

ha-

riallera, 1 auan d1cfrutav8n

.':llssostenlen

int en

cata

1

ronnnciat:1en te t'avorables.
~nt

s ror

n
i

'U'I"dnd,

rat

contundent i

rtot

'A"·lngue!"en

dvocats d
l'

ren ela p't'imars que qu

tots e

ceba cru

lls

•

ics

els nostY'e

via sortit tan

foren els follets

l t

Sego

h

inn,¿

l' emi ta mès propera

l"9stirli que

sis t

1

,

ansv

que os Dor+.As un ex-vot

que el bolc

de fuetades

el

-,.Amm

ts locala 6naren a 0918,baria

'ls h

, herències, desnon

i si a'ha2ués de consig8

d& creure a ells,

,.en

ntSt apagades de llum,

:5

nister:f.al

ste.iedes,

,rticles pe rlodistics, rebaixe

bateigs, campiooets de Lligll,
sen:vor

sol i &rroménga-

•

a som en temps d'eleccions, i ela t'ollets, els quals s'hal fet 1nfini tat de, t1Ds

iure veier1t le nolit:1ce de molts governe (ells decla-

ren oue molts .estirabots de ministres són

,r-ne. l en parlen

vi

n vist.

•

sev,a),

vouré oue la

tra cosa al cap, i

preS9nc

t s'e

h

COS8

ti

nélarrer

tic,

anp lF.m ~Va •

emès hi

ella v:J.la

qUI

'tin~

QUJ

v

~éA

ple

: han celebrat a la

sesco1t.adors de m1:fer un acte po11-

qui vin

baix,

;C).

ti de ·outaquea, i

ig i al fanlós galliner.
9':nc~a

poca. Ela follet

que una bona p.grt de la gent s'na

r-99

'.
ls l)o11tics~ que els hi lla girat

n"tit

!Unt

ml

'Orcaseguer 9 naotu::"Sloent !!l.en.iant

j

it.a.

o viu«l d' altra

'b

,rèQS8C

tr1bu1t

ql

r

,

u'

trob
,ben ou
~ls

'llits 'V

nmn:f.t.

:f'ol~et

n

.0.

QUi

c1alet. el foílet

'" s i no Penoras1e t

la

conve~sa

t i el :toUet Pancràs. S

.fc Pancràs t6veu de b

y\

és el :follet

ui encat

Cu.

salt
tan bé i

iu

,.-'

1 gue.nyen ell

irà malament.

QU

imat.- Jc he sentit a d

'J,

ue la pali ti ca a

que digui que no

'1

V,ot

ha

t

o

au!.

li[
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ei

·'~S

-

o

ue

dem~Tl8t

gent. no ela votarà.

.-

ÇiU

'ha

ha~t)

•

in..

i 11 i

. ..

,

""--1

stió es qu

1XO.

,;,f.t,e v-lil1cr. !t!J perouè

quants mes

1 poble, qu

•

ho h

e ràa.- .i::ls h

.!

aue

que t:r

Ui, qla

ñOW)s

&18

i

,
o,

J:&cin 'tots à; Lm m éj \Af .;u,

h

r eontr a

. i

din hi

¡C18CO. -

aul tar elerl te puguin di r

n

ho
~nt

hi ~

tants

t1t

~VemB'r.

bastó. ou

8

b

creuen

tot~.

ue

anci5CO.- Veuràs
.,

i; ha ~

.

ón

~b

as v

~"""'er-as.-

te

,t

delJ"l8Dat, 1 fins

:e no l'hai

n't. N'o n'bi ha h

t '1'

,m

,nt1t

oue tots el

u

v

1 reb

• Ara

ul-

ho f'otle

({'te

lacer;t, v'O:len "torn'lr

ua s·hanuêss!n
-

LnH T;wiott.-

Jo

he

s

.t9ixo "9

t!t

sn bi?

-tr qu

e~~~vi
'-!

rA. l

l'home

dir e

fe animal

veu

ensope-

a t'er el oro-

2"()vem.

i.

ra

5.800 ....
"R Eu~ba

-

Poo('!,..àn.- Oh, f'i11,

ieinals

•

'anci'às.- 1'10 hi

:f a

tothom.
l'hora

•
'ra

n fe'"

•

PAer.,.' V,

e

t

ltmel
1.00

rò

'Z7

teixos.
Frencisco.- No pot paa cobrar igual un metg9 per a 'fer una visita que
un

mal8~'t

'Per a fer-se Visitar. Ni pot cobrar igual un banquer,

qu~

t'lettrt., Que un escombriaire Que Va rosti't. QUe cobris tothom igual
seria la revolució de les revolucione. Potser un dia es faci, no ho
sabem. De moment s'ha de pagar, bi ha d'haver impostos, que cada dia

els governs n'inventen de nous, pe,.ò si no hi bagu'ss1n impostos

la gent que té càrrecs p6b1ics hauria de plegar. l han de cobrar el
rei, els ministres, els diputats i els senadors.
'anerès.- Vosaltres sabeu Què costa C'ida ple del Congrés. l cada ple
del

~8t.

que només tê feina

8

dir que el Congr's té ra6?

Jiloanc1Aco.- Home, Panarès, que vols dir que no cobren igual aquests
senyors es

~euneix1n

o no?

Pancràs.- També tens ral>, veus? Es clar, deuen cobrar igual.

,

u1met..- Es Que ara es cobra fins 1 tot pe,. aner
abm.8 aquests càrrecs

es feien per amor

Pan cràs.- Ara, :fiU, no es

~8

9

8

l'AjW1tement. l

l'art.

res de f'ranc. En aquest psi s

8' ha

co-

brat àdhuc per anar a votar.

hancieco.- Veurès, veuràs Pancràs. uns pagaVSl perquè ela altre
anessin

A

vota,.. T DJ'"OU emp1"at8 estaven els que havien de pagar ja

ue sabien Que els que

8D8VSl

a votar pagant ella, votarien pels &1-

tre8~

Pancràa.- Temps endarrera el vot.e es pageven a dur"..
Francieco.- Ui, què et penses que val ara mig jornal?
~imet.-

Pencràs.-

A mi m'agradaria sentir solucions.
Que

tothom cobJ'lés igual!

Francisco.- Hi ha d'baver di:ferències a l'bora de cobrar.

Pancràs.- Don es aQuestes diferències són les que port.en ls desigualtat entnt els homes.
Franciseo.-

Parle~ne

Pancràs. A totes les dones

deuria agradar tenir

~

abrics de pell a la seVa disposició. Per què només en poden portar

les don es de la gent de bon" calaix?
Psncràs.- La culpa 6s de qui va. fer els 81ima1s productors de pe lla.
&1 va ~er 'Docs. Aquests animals s'bavien d'baver :t'et mlts nombrosos,

com les formigues, les llagostes o els mosquits.
Francisco.- Tampoc hi he perles per cada mestressa de casa, ni
canta com la Teba1di, ni tothom pot
'8 un

mm

div~r8.

~er

to~om

els raigs Las.r. AqUest món

Hi ha òies de calma i ò1es de temporals, muntanyes

de bon pujar i mtmte.nyes de mal puj m-, dones guapes i dones que no en

són, savis i tarlandossos •.• La igualtat no existeix. Si fins els homes són· de colors diferents. Hi ha blancs, negres, groos , conren os •••
l els

colors separen. QUants negres hps Vist a la Casa Blanca? l

quan dic a la CA86 Bl8l1cs, no vull dir negres fent llits o cuinant,
vull dir manant-hi. l si els homes no són iguala de color, tampoc en
són de butxaca, llevat que un dia en siguin si es f a aquell a revolu-

ció"que deia.
P8l'lcràs.- Tot aixó ve d'rev(!r-se inventat els diners.
Franciaco.- Oh, noi, sense diners no es fa res ara. sense dim ra no
8

pot flner e Amèrica, tenir vinyes, case8, barret 1 samarretes_

Quimet.- Bé, nosaltres no ens hi podem :ficar amb els diners. Són ce88 dele home9 per tal de "':1mB!, nu:r-os de preu o t'e:r- anar lea dones

mudadea. Què t'em

en les eleccion 81 .

P8l'lcràs.- Que es m~1fest1 Mareialet que encera no li havem sentit la

veu.
cia1et.-

tJn

temps es

dei~

que tot hsvie de

se~

de' tots.

Pancràs.- QUe ets oomunista, tu?

arcia1et.- Jo, si tot hegués de ser de tots, aconsellaria votar comunista.
.

'

Quimet.- Els comunist&s d'ara ja no ebn els dO, abans.
ancràs.- JIo hi ha ning6 que sigui com abans. Ara tots volen governar
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se esouiv sr la

~ent.

ltJJ.s mateixos socialistes diuen que s"ón uns

oc1al1stes moderats. Ulò de fttr passar avall la propietat privada,
_... s de res.. Si guanyen e1s 6oo1al1stes hi tornaran
s de

~rreBJ de

8

haver propieta-

cases, de fàbriques •••'

'()teer serà de momen te Si de cop tre1éssin el s

propieta~

ris ••• Potser bo aniran provant a mida que governin.
ancr8s.- Així 'tu ets comunista o socialista
c1aletw- 51 els

soc'i~11stes

:rA ser dels uns com dels

han d'acabar que tòt sigui de tots,

tan

alt~8.

ancràsw- Però s1 els 8O-o1al1.6t98'

ds1xen la gent. de quartos, seran

ocialistes de dr6ta!
·arcia1et", - -Us deixaran de mom 9'1 t,

Pancrè~.

Quime't-.- El pals és m'e complicat que no us penseu.
Que s'hegués volgut agafar el Cttlgr6s

un

!fo

trob'8U eltrany

t.e1nps que manaven un a ~ue no

eren de dretes ni d'esquerres, i que no s' hagi agaf'st ara que manen
ls oue van
~8ne1.sc(\.-

8

jome.1?

A .1orn al, a jom-el ••• Veuràs, Quimet, Quin jorn al vols dir

'tu? Jo em oensoque ministres, diputats. senadors, governad()rs, dela-

ts, capitans-generala,

presiden~8

de leo diputacions i de le8 comu-

nitats aotêmanea deuen tenir un jornal distint del que vols dir tu,
'o no

im&t.-

~nsem

au& tota aou8sta

~nt

d'aqu!

à

quatre anys· DO cobrin

t.ot.s el què cob,.en avui. l l'en sem t.amb' que de tant en tant al pafs

.•

met algú que vol arreglar lea coses fent anar la gent a dormir aviat.
l la gent., de fa temps, tClI'ne anet' al llit tard••• En fi, C4uins consells
ereieu oue havem de donar?

La gent de dretes diu <Jle ai guanyen re-

ba1xar8Tl e ls impostoc,.
'ancrl!s.- QUe ets de dretes, tu?
1met.- Que no sents les dones, tu? Cada dia tornen

de p~a98 amb la

30

més llarga. l si aquests rebaixen els impostos i el preu de les
•••

ole-'t'hi jugar que

et

R

b~

vist les cartes que el senyor Fraga ha en-

,nes? - diu ~l follet Pancràs.

1

ancisco.- No

~

ort!r el senyor

Fr~

oue ja ha gouema t una ve-

da SJ1b aquells dela qnaran'ta anys.

-.

~W'CJt.-

J.a

A

veure, doncs, si

acla,..1m. HA de vote:r- o no h a de votar

~nt?

emtre:r-i.
ui ha de guanyar aconsellem als marits que t1n-

Frnncisco.- Si sab

, que J.i diguin que vetarà pela que po vol votar
, pel contre,.! Que serà el ous volia votar el marit.
I, a n'aquella vila, degu:t a la 1Dtervenció dels follets, el vot
eonsel1,·rt "els

ho~e

lien els homes que

mal

8 les rton98, feu guanyar les eleccions a qui vo-

~Yés.
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els homes, com si no t.in'(Uésain 'T'BS més a f'er. es comenea,.en
~erres.

cJ.arar

a

l fou al veure oue els bons consells no sort.ien ef'ec-

ue e18 :follets digueren:
arre~areu!

us

els homes, sense saber res que en un temps es don arIen premis a

natalitat, semblava que es desafiaven
1".l"'~U.,

8 v~ure

qui tindrls m's crie-

els follets s' eSfl8Y'R'nmel1aven dienT.:

Poseu-hi pa.__ ••
'T'Ò els homes no n' hi

poe~::l.nnH

ireu aue s1 seguiu airl

vir.td)-à un dia que

ael~.U

tr:8esa i no hi hsu-

ran ·oos'tel1es per a to'tbom I
ot. en

Provaren de dir

Ve.

via estat

disp(\sa~,

8

les dones que les criatures, segons ha-

Domés les podien tenir elles, però

nes se'ls cregueren. l 1'ou Quan sorti1 el

8e~nj:

t,mnpoc

ItJa us

les do-

arre~lareu!"

Aquesta locució es cansaren de dir-la. La repetiren ouan

8' inventaren

ls d1ll8,!,ca.

enseu

n t.indran i d'a1'tr

u

o sabeu pas els malde ce'
erò els homes, sobretot

u

no en tindran.

que us heveu busca"e ••

ls one .ia tenIen mes

r"t08 aue e

&ltre.,

'eren el sord al con sell.
~avls

El ·primer usurer conegut; el

dels

follets.
- Armilla, no fotis, home .. Ets

lm

abuB8dur.

- QUi vulgui diners, que els pagui! - va contestar

ArmiJ.l~u

t

El deml'nador de diners era el ciutadà. Pocombra, 1

11 es diri gf.ren

ls :t"olle,tCll.

- PocanbJ-a, home, aauest
li dat:Janes.

~Ti

s'an~of'ita~

de tu.

OU~

peixos ni pardals en necessiten de quartoD"

Z1 ciut.adà Poeombra no bo eabia que cSt> follet. li don6s e
per s1 els

:b el

hi donava algú que el podia sentir, va conte

sells, però
••
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1 peixos ni pardals bm de portar sabates, i jo tinc de e asar la
oia b6 1 necessit.o cèntims. l t.u, si31i8 qui siguis, et cuil 8a de tu.
- Ja t.'arreglaràs, Pocombraf
_é se sap alguna 1ntervenci6 Que fins ara no s'ha sabut.. QUan a Bo9S

va dir oue els capellans no s'havien de casse, un dels follets

de t.om va dir des de co1xin s eminent.!ss1ms:
_ Tindreu disgustos, ja ho veureu. Les dones són molt guaDes i :faran
t'er moltes encanyonades. Es podria 'ftr seguir tot....

_ Aixl s'ha acordat i eix! es farà. l s'ha decidit que les meJordon
sigt't1n ja. dones :ret.ea i que vagin
~

Ja us arreglareu, amb tota

118~gue8.

els rèsp4}ctes, - Va dir el follet de

t.orn.
Ol

:interv1n~eren

t'ort. els t'oIlets i se'n'anaren sortint, fou en acon-

sellar a les dones que no es deixéssin PQlssr sempre la mà per la care pels homes. l fou precisement el ~ollet Franciseo un dels que m~s
inf'1n1 damunt en sexe f'lui;x, i en el temps que les ébm s rebien.

El

t'ollet Francisco, Quan sabia que una dona haVia estat plltofe.jada, no
ho paia, i

t~mpoc

pa1a quan s'assabentava oue una dona havia rellia-

t., sobretot si la relliscada s'havia portat a cep desconeixent, l
relliseedo'rs, el resw:tBt no"'"tD81 de

l~s

'relliscsóe8. 1'70 6s que se n'

rreoenteix1 el follet Franciseo d'haver posat.. la primera pedra de
:reminisme, però ell mai s'hagués cregut.. que per obre. d'aquella sev

aet.uaei6 les don 98 hagu'ssin arribat. a

rem es,

governadores, minis-

tres, alcaldesses, senadores, caps de govern, passadores de modala,
demanadores de divorcis, metgesses, advocades, cantant.s d'òperes, po1ic1es, taxistes, sufragistes, lluitadores de karate i mestresses de
casa.
- Uts cosa - deia el follet Franeisco - és que no es deiXin enntdar
pels har.es els quals tota la vida han mirat d'enredar-les, que no re-
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~in i que no s'hagin de passar ls vida als t'ogona, i l'altra és que

van .entendre malament les

,n arribat on han arribat. Potser

dor» 8 •••

r un l3 torre flue arribés al cel, la t,orre dita de Ba-

bornes voli

bel. S4!~on8 ells no n'hi hav!~ per t.ant,. Aquella
~ribat

1, llevat que el 081 en 01 lloc on

mai al

pa,.len

d

8

no b~ hagué
intentà. t'er
ol t mal. p 1"0-

,,- tothan el co-

etó d' 60U e1.1 a tor

uItat. do la con

neix ~ pel món

8'

llocs, cosa d

¡és beix cue en al'"

aquella torN

var. I el

tOí"r0

parlant

i1 llengues, 1 els ho'

llEtngues diferent8 no' es podran en ten dre mai. Es clar que potser

8S

la intenci6 d'aquells paletes d'abms, però d'en~à de
olt més dolentes que aqueUs

s home
volien

q

les coses es podi

i

s;,...,..~,

sr, si hi h

que els t'oUets
ran to.

1)apar1ció de l'

tinweren
diuen oue

caJ.on s. l fou per tal de veu 19

t

i.

Bua08

p ..

no l'

què l' sprenentatSl:8 no

81~i

,ran

llA.,..

òBit de no dei

pau a tots ela m:!.nistr es: d' Ins~u

Xi

808. ve tot
seni't que

W'l8

eiS és un
a di

t, <!l S

,és hari.n de dir: "Ja us

escrit que havia vist un fol1&t f
af'i

e.J.s pa1-

1 t.g81n als t'ollets oue en

vegada

~i~ació

1eil

molt arriscada.
i., segon

" Ja
..
-"0 l)er-

no

s'b~i

uI"
ten,

• Avui aQuesta

imer, perquè als follets
,

reme

e els t'ollets han "nyit amb la Taba.calera. De pr!'

pot assegurar

, tenien les

3

u! ".

Diuen que el
er- de tern
tota tl1BD8t'e

el

into!' Picasso, ouan t'ei
~e

'P8't1..t. i

t'i:rmE-\V8

s.

~ls

qt

pintftva coc'} si tilJ

com ela altres i els

ti'ÏcaSs1.at'.lS

~t'

o

, tenia el
BllYS.

D

pod181 en

35

in

ti

,

quad:r:'es, deixa

e

s

aasoa, de pintar quadre

provat altres pintors, j

o

semblat

d'un cor de geni, h

efeetivament, t'ets de quit.xalla. FoIa secret, no sabem s1 es pot di r,' .

é. Que el senyor Picasso va comen9a.r pintant quadres com si mai la gués
s'tat criatu:ra •.

a

,

la _

S'ICo

e

s"

ce16,
cu

11

,

b

t.emus :nolt cofois d'

dels

~,.oh1

inst

T'à 1
a:rd

s i

fa sempl'8
d

..,.....'t'_alt}

se

erdane8. Fins i tot

1 r

d'altre

, que S'ren

'hi i."lst.a1.lat.

liat. inventà l

ren

'llUï 9

R'EW t

s d

'~-11s,.

mx9!'en un

sl,

gun follet entrema-

a.1oria fau un as bon
~t'H!r.')l"nm18

les q

d' ee1aga~. Füu

....

s en un

èxit
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vegades s'esdevenen coses que no s'acaben d'entendre. l un comen 9a
pensar en coses que mEli no havia pensat•. De feia dies que no pensaque la don A em deia Que :fftie. molt de tenms oue nor'tava ~a mateixa
oba, ni tenia al cap les sortides del diputat Carrillo quan deia que
uina cara volia. que t'es i amll

quin bon humor havia de sortir veien t

la cara Que 1:"eia el president del govem, tampoc m'entr&'tenfa

a pen-

sar amo el preu de la benzina, amb la mallca de traspass's de servei s,
ni

amb

l'escàndol que s'originaria quan es descobris un cremat que

'havia t'et en ple camal de calces, ni en s1 ,seria veritat que no
plouria mai més, ni què se n'havia fet de les monges de vetlla que
abans hi havia a la vila. De feia t.me dies pensava en coses dB quan
tenia pocs anys, de

qU8tJ

anava

8

estudi, del primer discurs que va! g

t'er en ocasió de la visita a l'escola del senyor bi ab e, en la virolla
de jocs infantils quan es podia jugaT' pels carrers, en pujar campanar
amunt
de

tritllej sr, en un viatge :frustrat al Pirineu amb un marrec

8.

POc~

anys com jo, agafats de la mà, en tma desastrosa venwa de pi-

nyons, per únic client

lm

veff7 amic de la fsmi11a,

en les ploralles

per anar a estudi quan veia que el meu germà m's gran hi anaVa 1 a mi
IlO

se m'hi deixava anar. Els plors van arriba r

8

orelles del senyor mes-

tre i el senyor ne st.re Va dir:

- Que

DO

plori. Deixeu-lo venir a estudi!

o ho entenia ben f>é
nut,

lm

tenir tots aquests pensaments de quan era me-

temps que unes calces valien una t'ortuna, els socialistes ha-

vien gl18tlyat unes eleceions, el senyor Ro08 volia ,.esuscitar el c_tre, el paper

aDRVa

m's car cada dIa, la gent no pagava lletres 1 els

ne governaven ara mantenien en peu un acord d'un govem dels altres

t> l'Estat de les Autonomies••• Potser tenia

tm

fo118t a p:rop, i em

vaig deixar seduir per aquesta idea. Tant, que vaig tenir la sort d
poder tenir una conversa amb el mateix follet Francisco en peraona~
Vaig sentir tma veu nelosa aue em deia bona nit arran d'orella, 1 em
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~

pen sar que era una vende follet. Ho v'aig endevin sr. Puc 8Sseguque no dormia, o m'ho semblava, veuran •••

ets el follet Frsnciseo?

:1. Com bo bas sabut?
e

008

f'e uns· dies

qU8

tinc el csp ple de t'olleta.

- Ja saps que per a parler amb nosaltree t'has de tomar menut?
- Fa d1es Que nomita penso

en eoses de Quan anava a estudi. Tinc tants

1s.
18' f'o11etJJ poden prendPe t'orme t'iaica. l si" vaig Veure el

ollet F'mnc1eco aaeegut damunt. el coid.. Era un elemEl11i Detit1ss1m.
ort.av& un a mene de casaca ve!'da qu 8 11 arrib FN a f'ins a genoll., cenyida per

lm

eintur.6 groc, 1 ensenyava unes

s MlIJl'lUdet9S

cargoled~e

tlli tgea blanQUes i unes

saba-

de la punta. Al cap hi !,ortBvB un a mena de

bSYTetina marron acabada amb tma bft;la del meteix

co~or.

I duia barbo,

tma barba blanca, molt bJ.anca i acabada linb punta. MostraVa uns ulls
diminuts, :1 mes oreUes 1MS aviat grosaee 'tenint .n compte la seVa

reduida estatura. Parlava somrient.
l auè wlgu1 s - va dir -. Ara, h

tils. Si no és' eixi, jo he dit m.oltes

v~ade

e ser pr eguntAt s 'infan-

t que rJo m'ha vol-

gut creure que ja s'arreglaria, saps?
- PoUet F!-ancisco, semPre haveu estat a1xf de menuts?
•

- st.

I tot anaVa b/...

n:fnt els d1sbara'ta. 1..'hane
una poms, 1

es Va voler fer l'home lilàs gran Val anar v--

QUe.n

8S

.
sempr1J' mes e'ha

va embolicar amb una ,•• rp,~ una dona i

emboli'cst. N08s1t1"8S, q.t8 ho prevèiem, no

ens vern voler tornar gnms i se'ns va èlonar permis per a quedar tal

eoo:r sf.n7 1 duT'8l' semT're. T' ho Cretls?

st.
- Si em vas creient ani:rem bé.
puc dir amic?

st.

'Pe?"ò

entre els h

. no 'te'n :t'iis dels aue et fan l'ami er.

Tu

3

de tornar-te manut com t'bas tornat ara, t'mv1es casat, no?

1.
- l tens la dona

~apa'1

1.
l els 8Il1ics oue tens 'te la miren molt?

- st..•
r te la minn i prou?
ò vols dir oue aQuesta no ês un a eonversa de gent gran'1

'bi penso.
Tens ri

des me'n descuido qUI) estic p sr¡an t amb

tens

nt. menuda.. Dispensa.

F!"ane:1aco, vosaltNs Vau

interv~ir

ls homes "' ~ 8 no sabien res de

:!'9RUnt.a. Quan van

ara

~e~

enS9nY8~

nosel

•

rr1piea. Els vam

-

guiu-ne dient
¡t.1 ts,

l

- Prime!'
El

fent menj sr torrades als homes?

fruita :1 la menjaven verda i tenien co-

t,...

rellen~t

la fru! ta s' ha de menj sr ma-

però

dit.

èS

~, Frane1sco1

\.'in J:!l1eren ela v

ja que a la gS'l t la van fer

va desoullat. Hi

~,

l'88tiu. Però quan va refrescar, homes i dones as

uele,

•

1 damunt... Prim

,

g!flon

lt1

:b pells

VS1

haver de posar

'animals que mata-

per t.81 de menj sr- cada dia. Déspria j.a deus haver vist que amb el
,t portant eeJ.9ote

camises, mitjons :1 sabates, i J.

.. Q

i

ur.1 t,

arretea, calces :1
S\ren

totes amb f'al-

dil1&s.·

r les torrades, . .

,

ci

,
o

'haguêss:1n fe

ai de torra&ls. El
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blat" com 81s_ cargo1s, les p4Jt'dius i el ponj.ol, ja 91 t.robar6n fet.
ls homes. Però no sabien què era ni par què servia. Forem noseltr'J8
~i

els vam acon seJ.lar amb allò de l'pel juny la t'Bl.,

al punY". Ela

vam ensenyar a segar, a moJldre, a fer farina, de la farin a pa" i del
pa torrades, entens?

l ara tma ecsa ara l'altra vsn ensenyar-los a

treure prof'it de tot9S les coses que produia la t.erra. Ells, però,són
molt quisqu11108QS .. S'bm ensuperbit molt i

8a

penseJI oue tot ho hS1

trobat ells. No ens han agra1t cap eons8111 això

qUA

ens havem atipat

de done,r,.lcs-en. l a vepdes no hem tingut més remei que
El

fregar, saps?

-

".S

en~.~1'-los

ve"1tat, Franc;:1sèo, oue venim de Paria?

1,..8, pots triar entre venir de Pa:r-is, que t.' hagi port.at l a cigonya
o que t'hagin trobat dessota. una col.
Però Francisco, com 's

QU8 8i

venim de Paris no msrJ.sn fran ..

ira, un temps s'be l'enSRva tanta

~nt

Pe.ris oue to-

oue veniem d

gent.

them l(aprenia el f'rancès. l ençBrs aVUi l'apren molt
- No m'has contestat la pregunta. Jo t'havi

er què no pal'-

,

làvem francès si venien de Paria.
-Venir de Paris avui val molts Quartos i ja no s'hi ve tant com t
endarrera.

~ia,.

a buscar cose8 a fora és molt ,complicat. S'hal de de-

manar llicències i segur que el govern si veiés que 'es demana una 111cència demanant crlat1r es no la concediria, saps? Es millol' que et pelsis que t'ha portat la cigonya.
- l si ens porta la cigonya. on ens deixa? Jo sempre
nius als campanars. Can ho saben

casa que

1.88

las c1gony

he vistes fer
!ns

~

ixar

dalt d'un campaner?
- De cigonyes n'hi

h~

de totes .. N'hi ha d'ensen:vad

munt del llit entrant per una :fine st'L-O.
- LlaVO,... sempre hi ha

d'hav~

uns :fim s't'ra oberta?

s molt saludable dormir amb la fim stra ober

•

deixen da-

1:t com se

ens hi deixen? l aui

•

.....,.""'..roa

t

oi t

?

ineo'tra tancada enc

00-

~""'cisc.....

nit 6ocni..
Vv..Lt!..tll.is

t

,

ll.iaa. ... t de

ass

H._
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s aquests darrers setanta anys i

les coses quw

pa~

o te'" n vagis emara. No tinc son i

vul~is.

ada parlar amb tu. l ja m'he

In

t,. esperant tornar a anar a estudi, que venim de París. Escolta,

cisco, tu creus que hi han tantes estrelles i que són
~s

'uen? ,I com s'aguanten? l

t~

lluny com

veritat que cauen de tant en tant •••

o sempre he vist les mateixes. l que són molt lluny ho prova que mai

.

ningÚ no hi, hagi an.at.

- Així tu no. creus que els l1ordamerica.ru:l harin desembarcat a la Lluna?
Ui, la Lluna és a mig camí!
\

\

Le~

estrelles són qui sap a on d'amunt.

\

.

l pobres de nosaltres si només ens en caigués una sola al dannuat. Si
d'on nosaltres som. l si en cau

en cau alguna passa de 11
er un;

tita

lt

Ferqu~

ja

t'~0

toixes. Els homes abans eo pensa
ero ara arn
is han vis

uest
ue no

~

es amb cordills,

ases que er.. diuen telescores. Si les

ixut i

ría de ser un cordill nolt

dit que jo veig 3erepre les

a.naven l l i

d'ulleres

el1l'l.

,

gu.na deu

b

aguant~ un

cordill hau-

aquestes ulleres que et dic es

veuria de sobres.
Per~

si no s'

.anten

cordills, com dimoni Rraguanten?

b

S'agLlanten soles. Tampoc la nostra Terra
unes fan aguantar
les altres. Es el
,

llieada amb cordilsl.Les

an invent de qui les va fer. l

•
moltes només són boles de fum que f3n claror.
l nerqu~ fan claror?

Unes en fan
fer

tUl

perqu~

sol ja que el

tenen
~el

bo~bete:3

prèpies. Altres

perqu~

ens n'hi fa

n'està ple de sols. l en fan sempre de ,claror,

ds díes i de nits. De díes no les veiem perquè fa sol. l Una estrella
apa~da

.

no serviría per a res. A nosaltres les estrelles també ens veuen

com una estrella

m~s.

'

Encara que no ho sembli, fem claror,, . i no única-

_ent de nits quan hi ha totes les llums enceses, ua.ps?
"

'\

"

- I, Francisco, tu creus que aqu,estes bombes que diuen s'arrib

tir
Aix~ja

no és

de

menut

s que els menuts també en parlen
d' aqv.e~tes bombes.
.
.
\

-

Ncs~ltres t~nim ~nt

a tots els llocs on hi ha

''''questes

.b

e no deixar-les tirar. Ara, si els homes no fan cas de sosaltr
....es tiren ••.• Altres dis barats han fet els homes que ningÚ, ni nosa1-

ha pogut impedir. Abans es batíen a cops de pal, però van veure
garrotades es fein poc mal i van inventar els canons. l es veu que
anos han trobat també que es feien pOques ba.ixes i per

aix~

van

aquestes bombes que dius. Els que en tenen més es pensen que si ells
"'n.... ~cen

a tirar-ne. ells quedaran i els al tres no.

e cop, Franciseo?

- l si les tiren tots dos

- Llavors sembla que no quedf?.rà. nin.c!'ú. S 'hau.ran acabat els mal
~nt

de

aç<.<:>.
l

c~ntims.

seno~

els

feina, el pagar lloguers

,
mon

~ '''''r.::.ur~

i

~emc

ts, 1
venint de

,
de tornar a

c~mença.t'.

Els savis, que són uns oenyorn que no
~itj6

recorden mai de fer-se tallar els cabells. Que porten un.

de cada

color, que dormen pensant i que no saben mai el dia que som, diuen que
tots nosaltres vam sor-¡;ir de 1 'aigua.

N'atur~lment,

no com som ara ja que

no hi ha ningú que al venir al món hi vingui sabent de nedar, sinó

un&. altra. forma. Els savis,

per~,

en

no s'acaben de posar d'acord respecte

a ai els futura posseidors de carnets d'identitat provenim de cabrots,

etixnes, curculles, llagostes, estrelles de mar o anguiles.

~s

per aiXb

que h:i. deu haver homes i dones de tota menê'. segons vinguin d'un o altre

d'aquests elements marins que foren primer que nosaltres i que amb el
temns es convertirien en

mico~,

bisbes, tiplen 11cugGres, carnissers,

enel'als, reines* ballarines. assaltadors de
detergents ••• Tot
anysenll~

aix~

ho

a~

Consres~oo

i

dels que foren primer que jo,

van ren.yir i es van i;ü.stal.1ar qui sap

va troAar el senyor Gulliver en un dels seus

més del lloc on anaren a parar.

S~poso

que de

8.

fabricants de
e~b

els qualS

on. Sembla que els

viat~eo i no s'h~ mo~t
vaile~

vas llegir aauest

anada de Gulliver al País dels Menuts. Són antica follets als quals els
homes poden veure cada dia, cosa que a nosaltres no ens ha succeit ja que
si volem la gent no ens veu.
l per què hi van anar a parar on els
No

s~

si t'ho puc

dir~

••

trob~

el senyor Gulliver?
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ie:ues-m'ho Francisco, home •••
ncs aquells follets volgueren fer com els homes. Casar-se.
dolent és casar-se?
-

~osaltres

ho tenim prohibit. Som homes sols i sempre som els mateixos.

ixi deveu ser molts, no?
...... _uan ens va.n f'3r. l si mai ens fal tt\ gent el
ï. . S e'n van ass e gura~
_~llet

rtir en follets els ceballets de la mar.

Gros pot fer con

~ns

ldeca'Ps sense dones. Podem
viure els anys que vo,.

stt2l.lviat molt·

em i no les havem de sentir 1'!lai Que ens demanin quartos. Doncs aquells
~ol1ets

es

an boie

d~una

va~

deixar endur pel follet

princesa, la princesa

Sise~

el qual es va enamorar com

Galtaf~a, UL~a

nit que se la va mi-

rar quan la prineesa se n'anava a dormir. La princesa Galtafina tema
.t:'.., ... .., de ge.a.pa i
ben feta, i la. ni v que el follet Siset se la mira.va. 1
oia feia postures davant un mirall, i més aviat lleup.era de roba. l
l'~ic

i

Siset no va viure mai

a la finestrn àe la
:tulu el""n
m~rie,

,

m~s tran~xll.

~rincesa Gal~afin2.

Ho va dir a altres follets,

no s'hi cabía••• Tots auedaren

'festaci6'PúblicB de 1

la pri

cridant que volien dones.

Arm~xen

ual es t

tal aldar.ull Que el Follet

Gros es va veure obligat a fer caR d.e la manifestació. Els va
r~)

dir~

ne-

que tindrien dona, més no com la princesa Galtafina, sinó unes del

ateix tam&ny d'ells. Feu convertir en folletes una colla de caba1leconfin~

tes de la mar, i

ver.

viuen

S" .
p

homes i

an~"'~llats,

ne

don~s

la majoria s'h
'esta~

gelosos, demanen uívorcis,
mor de les dones, s'ho

Viu

V2.

on els va trobar el senyor Gullí-

~a~ten

jvnts,

t per

tEÜ

trobat com ols homeo.
s'ospatv~èn

ello runb allo

de fer-les anar mudades •••

•

s veritat, Francisc

'l'~.

e:r..t d '~tres nons en 'renen a veure a

cavall de naus esuaci.als?
- Al

~òn. d'enc~

Que hi

h~n

homes i dones Que fan coses, unes bones i

altres dolentes, ja s'han explicat totes. Ja homes i dones, per

m~s

co-

ses que facin, es troben que les mateixes o molt semblants les han fet
llvIS

~redecessors.

l àdhuc la gent més fantasiosa es trob8 que la fan-
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"
ía perd arguments. l ara, amb

aix~

d'aquestes naus espacials, la

tasía ha obert nous camins als escriptors que n'anaven curts. l part
la gent afeccionada a creure en coses comnlicades ha trobat la seva.
I diuen que han vist aquests aparells i que han tingut converses amb
.urs tripulants.

Aix~

és el costat dolent de les democràcies quan diuen

defensen el dretd~opinió i de respectar la d'altri. Els llibres p
~et

t d'aquestes coses els homes els h
r fet quan tots ereu menuts i anaveu a

massa tard. Els havien d'ha-

e.~di.

M'entens?

- Així, de tot aix~, res de res Francisco?
S6n contes, com molts dels que s'han fet per a menuts com

~~

ara ets

en aquests moments.
l si no ho fossin?

-

erqu~

Jo em pensava que era questió

tots els que han parlat

r

vostra, ja veus,

b tals personatges diuen

qu~

eren mes

aviat petits.
d~aque$t

Nosaltres no ens llavem mogut mai
tres no som gent de

món. I, a més a

~és,

quines .• Nosaltres :o.i ha.vet::'! escr:i t mai
,i ca·

ni haV"em telefonat. ni havem pilotat

computadora, ni portem rellotgea

l

.,
e.V1. o,

nosalquina,

.
creiem a caDl. en

molt menys ens ficariem a cap m

quina d'aquestes que tu dius .. En tot cas quan les coses vagin molt malament potser ens ficariem a

~tna

màquina que fotés el camp d'aquest món.

Francisco!
Perdó, que marxés d'aquest món. De tot aixb, doncs, fantasia pura.
Quantes coses no haureu sentit p
vapors, de dracs que guardaven

lant de monstres que s-empassaven
inceses, que les illes d'Australia

provenen de que quan es feia el món el mal1.obre que portava el materiaJ.
va ensopegar i per aix

ustralia hi ha illes pel pare i

~er

la mare.

Tu creus que e.ls vents ~urten perqu~ hi ha un senyor que té t1.nes galtes

molt
el

~osses

~s

i els fa sortir bufant? Tv. creus que l'estrella Siri és

d'un gegant que no és altre que l'estrella Orio? Tu creus que -

rosada l'escampa una senyora que es diu Aurora

re~ant

plantes i flors

a cops de gerres plenes d'aigua? l que l'arc de Sant Martí és cosa
d'una senyora que es diu Iris i que va pel cel amb ales i un vestit a
mitja cama amb els set colors de l-arc.
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m~ho

aixb

creia quan era menut.

, valdría més que en fossim sempre de menuts. Llavors

e~creuriem

es moires són unes noies que regeixen els destins dels homes, als
~s

p?rten escrits en cartipassos i saben quina caxrera han d'estudiar,
caf~

marca de

de cas

s~han

prefereixen, a qui han de votar i la noia amb 1
•

_ que sOn lea moires, Francisco?
es filles de la Nit i d'algÚ que només va pel món quan és fosc •
.n d'un
el fil de la vida, donen la felicitat a qui els plau, i
c a l'altre

a.nbalança en la qual hi pesen els netes d'ho-

.b una

s i dones. Si pesen

$

de Tribunal Suprem. Ho

les

es converteixen en una ma-

les accionz

.
Ja

taures c que són uns elemen.ts mig cavo.ll i mig home, que ara
per~

a~&~

aue

n'hi hRvíen

en

de menats ens permetrie, creu.re

mOVIa 'ns

com~tàven

,

no s:e n

amb elements molt eSDavilat

ls qv.alp. agafaren molta anomenada donant consells a gent de -pes .... Doncs
es en la primera edat que us haurien d'haver parlat d'aquesta
da que ha Jlanait

~ent

menu-

t converses, venint d #un altl."e món, amb ciut

.nti

dans d'aquest ••• I~ au., ara a dormir" Ja t 'ha passat el

"èemps

de tenir

J?ocs a.nysp i ara ja hauriem de parlar d'altres cosege
Es aue no tinc son. I, si vols parldr de coses d"era.?
Tindrem raons, amiguet. Hauríem de parl!:ü:." de };reuc, de política i

la

set~ana

de

qu~~anta

hores. Coses, totes, de mal parI

de

•

osaltres aneu

oo?
J.aça" Fran
Hi anen a mirar i a escoltar. Nosaltres vivim de fruita i en necessitem

molt poca. 1, si anem a plaça hi anem per tal de veure finS on
els preus i

es-perar que vingui un moment que la gent digui que compri

qui VU1ati.
- Oh, no

~s

pas a plaça sol que els preus s'han disparat. Sap::3 quan v

len unes calcen, i lxna hora de paleta, i un diari,

i

ur.a tallada de c

bells.
Ja t 'he dit que si
h,

Es

h9.S

~lle

an

parl~ssim

estat tu qui ha

d'aquestes coses ens dis:e;usté'lríetue

comel~.çat

a pa.rl'3r

En aquest nón vostre t0t ho és

de

preus.

f~"enti6;de

preus. Si no pagv.es

6

ots fer ni un pet •
..'rancisco!
s que jo sé que a un sen;vor que va petar en públic se'l va multar.llo
lc per parlar. Aquell senyor de la multa es va enfadar molt. l a noaltres, que

ens

nfadar més, v
is multes més.

a~ada

pet

veure

~ent

enfadada, doncs per tal de fer-lo

cinc' o sis vegades i el senyor va haver de pagar

la darrera petada en va escanar

posava les multes i

l~hoBe

l

funcionari que

ol t atent, va -(¡ornar la darrera mul ta

senyor que havia petat primer.

al

è et pensaves, que perquè havien gua-

tels 30cialtstes len coses s'alJa:1xa¡"'íen?

'ets ·tu de soc:!.alistn$l Francisco?
.1'"
lítica, no fem política que ens eSQuivariem•••Mir
d'arre.crll
uen aue es reUL~~ixen els naisos rics per t
el món. Què

N

vols Que

arree~in

els paisos rics! Es els paisos pobres que s'henrien de

reunir. l. millor encara, pobres i rics. D'aquesta manera els rics sabríen del mal que pateixen els pobres. El món és ple de gent que no ha
portat mai sabates. Quants parells de sabates has

donat a ne'ls que no

en tenen?
- veura.s •••

Deixo, , t dc

~"eur~.s.

- Es c;u.c jo tinc p&"ents qV.e me n 'ha.n donats
l

i

de

pe~ells

de sabates.

tres m'han donat vestits ••• De tota manera jo tinc efit
que si s'heH~ssin de dnn:;¡:r
sabates i vestits a la F.ent que en va sense no es do-

narí:~

l'abast.

- No dieu q.u.e hi ha 'tanta gent que no té feina?
Ho diuen les estadístiques.
diable les as·l;adi'stiqu.es. No n'hi ha prou que ho di _ ir.l les estadistiques. La gent que va
que, en

parl~ssin

de8pu1~ada

l

n~

ent renyida

tindrieu la gent en attlr que teniu.

aix~ ~3

i~ual

sense

les es·i;ad!stiquE:s. l si tota aquesta gent parada que hi

ha es dediaués a vestir i calcar a la

potser

descalca hi anirí:a

cosa dels socialistes?

ls paisos rics nomes fan canons i bombes

sastreg i sabaters
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cisco, Francisc
s

si no en fessin el nombre de parats encara se-

•

tr"he dit que no ens entendríem parlant de coses drara. Es que tu et
es que és una bona cosa treballar fent bombes?
; ha coses que no les sabem prou bé
et diu que aquestes bombes es
terra i desnr6s poder donaE
o gent e

no~altres,

f~~

els poc assabentats.

per a fer-les scrvir

8

tir~~ 00-

~s

feina a la construcció que

on hi

tu.r?

ets un capitalista! Els paletes es podrien fer servir per
es per la.. gent q.ue no en

t~

B

fer

sense esperar que s 'ha.rin de tirar born-

s les quals es tiren precisament damunt on ja hi han cases fetes.
l qui les pa~ia aQuestes obres.
ai:1 que no saps el qu~ costa una guerra?! Les gue¡"res modernes caèB.

a s6n m.és ca..res .. Amb els di:a.ers que e~ van gasta!' en aquesta que se'n

u 1"- segona euer::.

'csti'
e

f~f?tes

ondi.al t tu

la. gent que s 'haeués po,gu:'ti calcar

ha.gués pogat tenj.r
i :rel' tres

r~rassos

e ets anarquü:::rt;o.,
~o

~~apo

pi~

p?l'"tic111ar. taverno. .. sGJ.

a pel":getuita ....

nclsco.

serveix lJer a x-es ser

an~quista.

Hi ha molts anarquistes a molts

llocs, perb no hi ha cap Estat anarquista. L'anarqu:La la predicaven uns
senvors oue ja fa e.nys que fan m9.lves. Ha passat de moda. Ara, pot tor-

nar a

~o~ar-o'hi

si pel m6n no acaben de sentir-s'hi els gemecs que s'hi
sentcn~ D'anarquistes sempre n'hi han que estan a punt, i si no es pos
n moltes coses e'hi pot to:rnar tothom d'ane..rquis-ca.
Xí tu aconselles quo
anarquiste~?
a ~illor cos~ Que pots fer 6s viure semure com si tineuéssis pocs mr~3.
A '00015 anvs la .:!0:3.t t~ hon cor i si hOiZU.és de donex sabates les donaría,
(nJ.e no e9 té quan el 'ha quintat i Illol. t menys ClUe-.Il tUl s 'ha. casat.
Creu~. ¿tones. que he ane,t malament eri casar-me?
Veuràs. qui me.na a casa teva?
La do4'..a. l no a casa me"l.Ta sol. mana

moltes ca.ses.

l vosaltres us hi aveniu?

- Oh, au
mida que

comencen la vida de casades les dones
1

·trimoni es

sol~n

a.n van deixal'lt de crev.re

e,

per~

~ue

a

acaben

8
::--'Tant en tbtum. l si són guapes enca.ra manen més. !ss veu. que quan un
es casa amb

\L~

dona v.uapa es va convertint en un zero a l'esque-

,larat que en el moment de casar-se la 'dona digui que sí de tot.
s endarrera els homes, oi volien canviar de dona, es divorciaven,
mOd~rl1ament

de portar les calces és

All~

ai~_a ~assada.

en abans de casar;,..sa. Es un avís perqu
casats,qui les

portar~.

ja

l

- elles volen, a. casa hi ha r

o. Ht?:.veu fet bé de auad
•
en

ls
Per~

si

ent

éS

c

ots són bons. Es

que hi

t

ue

amb ajun-

les

01.

ent

nes~les.

o'endevin~.

ten

bons cantanto d'ope

~a3~en

la vida fent-se

colli:lis. Hi.

de

~inó

toi;c:3 les bases,

ve~en

b esquella. De la mateixa mane-

no arquitectes,

"orq-u.estTa. i e"ltcel.1ent.

, e1 s
son

ue no

,

c~p?

Home. no tota els matrimonis

~e

que elles vo-

aquesta vinguda de nesples se sa.p, per qu.è es ca..c;t'l, la gent?

1 no se n'endevina

es

l

-"os f!oltors

- Per tal de veure si algun matrimoni

,.::¡

ve-

'fiquen en polit:Lca. Si no votes

es ·iJorta mol v.

,VL1.Ï

le~

mes sàpiguen. una

>.>

d.eveu. -treure de casar-1TOC -oerql'l..è hi h.

e¡1

ho

Les dones ara ja

e sembla qu.e

lb algú alt~e, cosa que

~

P,S

les dones que elo ho-

viure. l oi no fas

1

am':-. el dl

110

.0

m~o

els divorci el fan servir molt

h~.

~~ca,

d ' altr

directors
t:cim.onis que

complime~ts. Aque~ts

rimonis

-,

·~s

'I1la.trimonis

L

.'honor,

8,1'"
(U'\

~assen d'a~rovats

b:resortint ~.. mé:J arnb n·::>tabl es, molta m
~Xl

nombre amb un auspen9 -com una ce.sa

pal!~s.

•

- Doncs pensa que si cost
viure-hi en un mon au
quivada,

~ent

pau entre

viuI'e e

e tot

e

OS, què

,

no ha de costar

ant dolenta, gent es-

centrada •••

ta de centre, tu, Francisco?
No tornem a la polítiC&'9 no tOr"aem a la. política!

Perb ho ets o no ho ets?
:P

Y.l.ivel1

Perau~

ls, cl..re

ara la aent diu que troba a faltar un
1 ' eSQ.l'.erra. Aqv.es·

d.o fl extrems, j a s e
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_, quan un diu que sí, l'altre diu que no i vice-versa.
o i tots nosaltres som gent pacífica. La cosa que volem és que tothom
fent sense haver de cridar i que es facin tots els repassos. Nosals

un

temps vam aconsellar a la gent que votés centre per tal de tro-

la manera d'acabar amb aquells quaranta anys d'haver de dir sí, ser•

• erb ja veus com han acabat els centristes •.
p, ep, ep, que també vam desaconsellar qu es votéssin quan es va veuue anaven de gairell.
- l vau aconsellar que es votés socialista?
,
ncs 6J..
- l els vots del senyor Fraga, d'on van sortir Francisco?
,far rogall fent discursos es veu que encara és una bona cosa. l
uest senpor en va agafar més que molts socialistes.

La gent quan algú

ent discursos agafa ro·gall es pensa que té ra6 amb les coses que diu.
s que aquest senyor, que ara ja no té rogall, diu que les ryroperes
leccions les

guanyar~

ell.

- No crec que els socialistes, durant quatre anys, ho :facin tot malament.
esprés, tenim socialistes a França, a Portugal •••
- sí

per~

a França ens bolquen els camions per socialistes que siguin

ells i nosaltres, i els portuguesos no

ve~

que

anem a pescar al davant

de casa seva.
ix~,

fill, és politica

econ~miva.

Hi hagi el governs que hi hagin, en

questions de diners no estaran per romanços. l d'aquí a quatre anys ja
veurem a qui s 'haurà. de votar.
Potser a un ministeri de paletes, que faria obres.
Si ens agafem les cos!3s així i tenim terres ermes potser s"hauria de
fer un ministeri ple de pagesos. l si falten fàbriques, un ministeri de
fabricants.
- Que ets de drets tu, Francisco?
er

qu~

ho. dius?

Si no ets de centre, si no ets

co~ista

i no ets socialista, has de

ser de dretes. Ets del senyor Fraga?
- Es poden ser de moltes coses sense ser de dretes. Nosaltres som libe-
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•

i sou liberals, deureu ser catalanistes.
ja, ja hi som!
em diràs que s6u partidaris del'Estat de les Autonomíes! Ja ho deus
'-er que ha..l'l obliRat a la tt:ent a ser autonomista?
sabía jo que parlant de política arribariem aquí.
- ITn liberal com cal si la gent vol ser republicana ho ha d"aceptar, com
d'aceptar si vol ser autonomista o si vol passar de ser autonomistG.
ntràriament deixaría de ser liberal. Quantes vegades has cantat Els Sedors tu, Francisco?
ra, ja que has portat les coses on les has portades, et dir
e cantat

m~s

veeades que tu, ja veus. l no Els Segadors d'ara,

que els
ls Se-

ors d"abans, els de de""".
- Així, ets eenaratista?
Jo fa molts anys que sóc al País, i nosaltres hem anat sempre a favor
els que se l'han carregada. Quan tots vosaltres qui sap on

~reu,

nosal-

tres ja vam prendre part en aquell Corpus de Sang. l va.'Il descobrir on
robava el virrei, i

v~

portar flors al Fossar de les Moreres, i vam

deslli¡gar moltes ganivetes de tallar pa. l quan tot semblava perdut ve.m
inspirar poetes de pes parquè parlessin de les vostres coses i en la vostra llengua que era la única cosa que restava. Vam contribuir a la insmuració dels Jocs Florals malgrat que algÚ se'n fotés. l vam ajudar a prolanar la República, aquella de debó que feu venir corrents una colla de
'nistres de Madrid
Semnre oue la
i~.

~ent

~er

tal de que aquella República no tirés endavant.

ha fet coses pel País, nosaltres hi havem estat

pel

A les verdes i a les madures.

- l com haver

perm~s

la LOftPA dines?

La LOAPA fou votada per majoría. La majoría que encara té Dor del País •
Sempre n'ha feta de por el País. l ja ve de lluny

aix~.

Se,'n va te

uan un comte català es va casar amb una dama areveonesa veient que s'
va a fer tota una nau, se'n va tenir quan el rei Jaume agafava
i

Val~ncia •. Ens

~allorca

van fer trampa a Casp, i d'aquella trampa el Pa1s no se

n'ha refet mai més. l

perqu~

no es

ref~s

s'acordà el casori de la reina
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stella amb elrei
les

Am~riques.

d'Aragó. Per por no ens van deixar fer comerç

Per por van fer venir francesos a deixar el país en

de mànegues. Per por quan adí es feu arribar el tren a mataró, poen trens a tota la Península. l cada vegada que ha sortit algÚ de la
, que en diueu vosaltres, se l'ha carregada. Recorda't de la flada federal
.da

d'~

6 d'octubre, i d'un altre ó d'octubre, i de la vin-

de canons forasters el 36. D'ençà de Casp ells han estat més, i
uns són pocs i els altres

·e

~verns

m~s ••• L'Estat

anteriors, i la cosa curiosa

~s

de les Autonomies

éS

cosa

que el govern d'ara l'hag'

ntinguda. Segur que a molts socialistes el País

~ncara

els fa por i

ensen que aquesta autonomía general l'ha trobada estreta de pit i que
en voldria una de deb6 d'autonomia o passar de ser

aut~nom.

"No hi hau-

privilegis!" es va. dir quan es planejà aquest Estat de les Autono'es. l

perqu~

no n'hi hagués, i precisament de cara al País i de cara

al Nord, es van donar autonomies restringides a tort i a dret. l per
por ha vingut la LOAPA. l per por han portat tants milers d'immie:rants
a casa vostra, amb la segona intenci6, es diu, de que amb el temps siguin més que vosaltres ja que els nou vinguts es reprodueixen
ent, i els

na~als,

nyores llevadores. l
-

Per~ algv~s

pr~diga-

en canvi es miren molt a fer treballar les se-

aix~ '~s

nerillos.

d'aquests nou vinguts s'han adantat. Se senten de casa i

an coses com si en fóssin.
- Si el meu consell ha de valer, a n'aquests sempre haurieu de tenir
una barretada a punt. Perb són pocs, com els de la ceba.
t veisQ: pessimista,. Francisco.
Tant com havem narlat com a gent menuda, tot ha anat
avisat que parlant com la gent ¡;ran hi hauria

b~.

probleme~.

l quina soluci6 hi veus en aquests problemes. Francisco?
No n··hi ha d'altra que la revolució universal.
Carai, Francisco, no t'hi poses pac per poc!
ira-t'ho com t'ho miris no

n~hi

ha cap

l qui l'ha de fer aquesta revolució?
Tothom.

m~s.

Ja t'havia
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si la fa tothom, contra qui hauran d'anar els revolucionaris?
fa tothom no s

'haur~

d'anar contra ningÚ.

Francisco, no pot pas fer la mateixa revolució un element carree milions que un sense feina

cerre~t

de criatures.

ara les revolucions les han fetes els

pobre~

contra els rics, pe-

estat revolucions locals. La revolució total, la que volem nosal, encar·a

est~

per a fer. Els que diuen que han manat fins ara van

ts de fums. Sobretot els europeus els quals s'han pensat que han

t el timó del món. Venen dient que si ells no haguéssin desembarc
èrica i en altres llocs, al Perú encara hi hauris inques. a

Am~rica

s i a Australia cangurs. l ha passat el tren dels europeus. Ara els
e porten el timó del món són els nordamericans i els russos. Els dia_s,' la ràdio i la televisió estan pendents de les coses Que fan i es
en aquests dos paisos. l la nova revolució l'haurem de fer tots: poes, rics, americans i russos, i els que fa anys que s'esperen per
_er aquesta revolució.
- Per~ Francisco, una revolució com la que tu dius deuria ser la revoluvió dels follets.
xact~.

l

a~b
er~

Nosaltres no som ni pobres ni rics. ni nordamercians ni russos.

la nostra revolució cobrarà tothom igual.
com vols que un senyor de ,gran cartera es conformi a cobrar com

una dona de fer feina!
- Fill, en la nova revoluci6

hi haurà

V~

sou únic.

- La s:ent no se.guirà, Francisco. Quin incentiu vols QUe tin.eui a fer descobriments un inventor si cobra igual que un abocador de cafè?
ls que facin coses que els altres no facin tindran dret a monument i
totes les medalles que ,julguin. A n'aquests

tamb~

avui se'ls fan manu-

ents quan són morts, i malei.da la gràcia que els deu_ fer tênir monument
i

carrer a cada poble una vegada han fet malves.
Us ho veig malament, Francisco. Els quartos •••
Avui en corren massa de quartos, i tots van a determinades butxaques.

Se'n suprimiran de quartos. Hi hauran els justos. Segur que els que ara
disposen

de grans comptes-corrents s'emportaran un rabí,

per~

al

cap
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generacions tothom ho trobarà bé que els quartos va2in
.:"""1" ..;: onat

s•

escuides de les dones, Francisco. Les dones no s'hi avindran a no
dades.
dona guapa, porti el vestit que porti, sempre
~

ser~

guapa.

hi ha joies i pedres de preu que ajuden a que les dones en sis de guapes. Per cert, que vosaltres tenieu, he sentit a dir,la
de guardar terra endins aquestes pedres. Per

qU~

us les vau deixar

- ,.-.,+>",-?

et penses que un follet es pot batre amb una perforadora?

Han fet

tes coses els homes sense el nostre consentiment emprant la força.
, nosaltres a moltes d'aquestes pedres que ens han pres les hi havem
sat una maledicciò

al damunt, i mé's d'un se'n deu haver penedit

de

bar-nos el què era nostre.
Jo em penso que aquesta revolució serà com les altres, i que acabareu
rdent com la majoría de les que s'han fet. Encara si la fessiu en un
·s determinat •••
erò si no hi ha un pam de net en lloc, si tot està a punt ••• Mira, al
ón, quan va començar, tot era de tots. Es veritat o no?
- sí, és veritat.
Quan es va començar ningÚ no havia de pagar res en lloc. Tot era de
franc: fruita, peixos, ocells, dones ••• Fins que algÚ va comenCar a vendre préssecs, i ja va estar. Ja es va posar preu a tot. l va ser en va
que nosaltres ens canséssim dient que allò era una tavernaclada. Els hoes no ens van voler creure i ja veus com anem guarnits. Si el món

se-

gueix pel camí que va no té oli per mitja vetllada.
Oli, o petroli?
s igual,

s'acabar~'tot.

Els pagesos se senten mal tractats i cada día

n'hi ha més que es passen a fer de manobre. l si no hi ha pagesos ••• Es
per tot plegat que nosaltres volem recomanar la revoluci6 universal, una
revolució que la majoria la faci a gp.st.
- Però, Francisco, les revolucions fins ara s'han fet a plantofadGs

i

moltes vegades els plantofejats han estat els revolucionaris!
- La aue nosaltres propugnem ser~ incruenta. Ja se n~han fetes prous de

tres i no se n'ha tret res. De

qu~
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va servir a França que es taJ.les-

tants caps de gent mudada passat un temps ••• Sí, potser ara no hi ha
s marquesos com hi havía.

rb la gent de quartos encara pesa.
ixarà de pesar quan un gran propietari cobri mgual que un

cam~ic.

parlat de França, i de Rússia, que no en dius res?
ússia quan hi va haver la revolució eren tots pagesos. No han fet
reVOlució industrial i aixb que diuen que són marxistes. Quan a Rúshi hagin més industri.als que uagesos 'Potser la faran la revolució
e encara deuen.
- La

~ent

de diners tindrà la tropa al costat. Te n'has oblidat de la

Topa.
-

I~O

n'hi haurà de tropa en la nostra revolució. Si no hi ha tropa s'hauhi
an acabat les guerres. Qui és que les haurà de fer" si no ha generals,

canons, bombes ni escopetes? D'escopetes només s#autoritzaran les que
a~n amb

perdigons, a càrrec de les Societats de Caçadors, per tal d'e-

vitar un excés de conills. Amb les

m~quines

noves que els savis faran

sortir, la gent cada vegada haurà de treballar menys. l si ara es fa un
es de vacances, se'n podran arribar a fer tres o
de vacances amb les despeses

m~s.

l la gent anir

pa~des.

Francisco, Francisco, i qui pagarà,

veur~s!

La societat.
•
?
l.na.

- Darrera la revoluci6 mondial, es ftrà la Societat Mondial pel manteniment de la qual, aixb sí, haurà de pagar tothom. Està tot previst, amic.
A veure, Francisco ••• Suposem que aquesta revolució que dius es faci •••
No ho suposem, es farà si els homes ens escolten.
- Bé, ja tenim la revoluci6 que voleu. Si és una revolució que la fa
tothom, qui

manar~?

ls revolucionaris.
Perb no en serà tothom de revolucionari?
No hi ha

met~s

més metges que els altres que governen els hospitals,

no hi ha en,q:inyers que dirigeixen

les mines, no hi ha capitans de vai-
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que menen els transatlàntics, no hi ha bisbes que manegen cate6,

no hi. ha músics que dirigeixen orquestres, directors de

peri~

de cooperatives, de corals, de ministres i de cases de senyoreDoncs els revolucionaris més desperts dirigiran la revoluciv.
d'on la

diri~ran?

Si hi ha d'haver un

comit~

a cada país, a cad

c::::oarca, ens trobarem com ara. que tenim Congrés, Senat, Parlament, diptaci6, governador militar, civil, delegat del govern, alcaldes, reors ••• Hi ha molta gent a manar. Potser hi ha

m~s

manadors que ma-

s.

n moment, un moment. No hi haurà aquesta pluralitat de serveis perb la nostra revoluci6 s'hauran acabat les fronteres.

- Però no dei~ que vosaltres éreu catalanistes?
- No siguis impacient. Desapareixeran

l~s

fronteres i es fara una mena

e frlercat Comú, per?> no com aquest que hi ha ara que particularment
tots ens volen,.
[ercat

per~

que quan es reuneixen tots no lliguen caps, sin

Comú Mondial sense fronteres i sense duanes. sense

~

endannes, carabinieris ni

,

gu~-civils,

però que cada pais sera ca-

da país bsllant els seus balls, cantant les seves cancons i anant
llit a l'hora aue vulmli ••• Un
d'Europa,

v.~

altre àe les

comit~

d'Am~rica

model es cuidarà de les coses
del Nord. A

l'Am~rica

del Sud te-

nim previst pos&r-n'hi dos tenint en compte les coses que hi estan

suc-

ceint.Se'n posarh un altre a l'Asia, dos o tres a l'Africa que tampoc
s'entenen, i un de

m~s

reduït a OceClo.l.u.a..

l a l'Orient-Mig?
Comit~. conit~ ••• Aquí

es

començar~

per a treure els ministres de la

guerra dc cada pais, i, una vegada sense ministres de la guerra, se'ls
deixar~~sense
S'haur~

escopeta de cap mena, fins i tot sense les de perdigons.

acabat que la gent hagi de discutir les coses a canonades. l

amb aix~, si els homes no han perdut el seny del tot, hi ha. d"estar

d'acord tothom. O no?
,
,
S1., sJ.
s clar •••
s

e no e't pensis que s 'hl?..,ri de

conv~ncer

"-,olta gent per

tirar

endavant la nostra revo1uci6! Una part, la que treba11.a i cobra poc, la
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que no treballa

perqu~

no pot i la que no ha treballat mai i en té

nes, ja la tenim al costat a peu i a cavall.

l una vegada suportats per

quests, és questi6 de poques dotzenes de persones a cada país,

~.

cnacara

segons a quins paísos ja que en molts aquesta revolució elo vindra

com

l'anell al dit. l si nosaltres desplacem la nostra millor gent i durant
nits i més nits no ens movem dels coixins d'uns determinats senyors, tingp.in el càrrec que tinguin, repetint sempre la mateixa cosa, no sé
m'entens ••• Nosaltres quan volem una cosa np

si

admetem que s'assimilin

pessimismes. Treballem segurs i davant d'una revolució universal ja
de la manera que havem de

treball~.

sabe~

l a qui menys deixarem dormir ser

a n'aquests caps principals els quals donen ordres que es facin aquestes
bombes que es fan per tal de veure qui en

far~

més i les tirarà. més

lluny. Nosaltres, bo i essent solters, entenem que un home es deixi enlluernar i s'enlluerni per una dona de bon veure

perqu~

n'hi han que

fins a nosaltres ens encomanen rodaments de cap. Ara, en la cosa que
~o

passem, i que no hi hauria de passar ningÚ, és que hi hagi gentussa

que es dediqui a fer col.lecciÓ de bombes per bones bombes que siguin.
an els homes provaren el primer canó, ja es veia venir que acabarien
com han acabat. Ara, l'inventor del primer canó no va ser mai més altre. Li vam fer sentir l'espetec de les canonades fins que
No ens va servir de res

perqu~

pass~

avall.

es v'eu que els canons es van anar conver-

tint en els enamorats dels homes. Es diu que els primers que van fer
servir els canons foren els anglesos en la batalla de Crécy l'any 1343.
I, ja, el tenir canons, fou l'ambició imparable de la gent de tropa.
Cort~s

en feu servir a

M~xic

creure. Quan es parlava d "'un
•

per tal de fer creure als que'no volien
ex~rci t,

la primera cosa que es pree.u.ntava

era si tenia canons. Es diu que el rei Carles V feu fondre dotze

a'P~st<i.l!

per a convertir-los en canons. l ja en tenia tothom. Quan a Franca
fer la revolució que li ha donat més anomenada, el senyor Carnot

van
ja

l'utillA amb canons. l el senyor Napoleó, que primer de ser emperador
era revolucionari, i era un canoner nat, no

par~

fins que

tingu~

un

cos de canoners complet. Els primers canons s'havien de carreear per la
boca i els seus treballs tenien per a fer arribar les bales més
de mil metres. PerO els savis van veure que

~enir

enll~

canons era una bona
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que no treballa

perqu~

no pot i la que no ha treballat mai i en té

nes, ja la tenim al costat a peu i a cavall.
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~.
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bombes que es fan per tal de veure qui en

far~
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lluny. Nosaltres, bo i essent solters, entenem que un home es deixi enlluernar i s'enlluerni per una dona de bon veure

perqu~

n'hi han que

fins a nosaltres ens encomanen rodaments de cap. Ara, en la cosa que
~o

passem, i que no hi hauria de passar ningÚ, és que hi hagi gentussa

que es dediqui a fer col.lecciÓ de bombes per bones bombes que siguin.
an els homes provaren el primer canó, ja es veia venir que acabarien
com han acabat. Ara, l'inventor del primer canó no va ser mai més altre. Li vam fer sentir l'espetec de les canonades fins que
No ens va servir de res

perqu~

pass~

avall.

es v'eu que els canons es van anar conver-

tint en els enamorats dels homes. Es diu que els primers que van fer
servir els canons foren els anglesos en la batalla de Crécy l'any 1343.
I, ja, el tenir canons, fou l'ambició imparable de la gent de tropa.
Cort~s

en feu servir a

M~xic

creure. Quan es parlava d "'un
•

per tal de fer creure als que'no volien
ex~rci t,

la primera cosa que es pree.u.ntava

era si tenia canons. Es diu que el rei Carles V feu fondre dotze

a'P~st<i.l!

per a convertir-los en canons. l ja en tenia tothom. Quan a Franca
fer la revolució que li ha donat més anomenada, el senyor Carnot

van
ja

l'utillA amb canons. l el senyor Napoleó, que primer de ser emperador
era revolucionari, i era un canoner nat, no

par~

fins que

tingu~

un

cos de canoners complet. Els primers canons s'havien de carreear per la
boca i els seus treballs tenien per a fer arribar les bales més
de mil metres. PerO els savis van veure que

~enir

enll~

canons era una bona

pararen de perfeccionar-los de cara a cada nova

.0

als canons d'avui que són uns c

s arrio

és. l tu saps

qu~

costen aquests canons

homes es
stin els diners que es
__ 3 bomes que fan?
rancisco, a mi no em ssmola bé, i co

57
erra que es

ons que ja no es

~ot

.oderns? l et semble. bé

sten fent aquests canons i
mi tampoc ho sembla a mol-

t.
s

aix~

s'ha acabat i ho acabarem nosaltres! Si ens deixen fer. el

irà

m~s

canonades. Ja n'ha sentides prous i no ha servit ner

s. l no hi ha altra sortida que la revolució universal.
_ si la gent no us creu?
vegaêl.a hi tenim confiança.
cada
re?
-

~10

A

fa.vor nostre hi tenim la majoría.

erra que s'ha fet, la majoría no la volía fer. l si passa co
l

si els hoces no us creuen?

tenen més remei que creure "'ns. Que no ens creuràs, tu?

~u

creus, Francisco, que us podeu refi

dels jubilats per a fer aques-

revoluci6?
ho veia venir que parlant de coses de

J

ans acabariem

mal~.ment.

O

que tens son i vols dormir?
l"o. Amb e.ix?> de la revolució universal m"'ha passat 1.0. son.
Vols aue mil"i si t'adorms? En sabem molt de fer do:rmi.r la qui txa1la•••
ira. saps la guerra d'aquí •••
,
Francisco. que n 'ha parlat tothom d e la m¡erra d ..aauJ.!
Deixa'm dir. que aquesta no la saps. Tu sab!es que nosaltres si se"ns
osa dintre un
del s

fon"'at de pell de gat si volem fem

5

entre nosaltres hi

si~em

desapar~ixer

l'amo

dins?

Va de nanos altra vegada?'
De nanos i de grans. Tv. escolta i deixa'm dir
- Digue's, digue's •••
Doncs la

~J..e

ja saps com va anar, no?

Jo hi era pel mig, Francisco.
Ja sé que tothom la va fer a la
de mAquina d'escriure •••

se~

anera. l que tu la vas fer a cops

me la van ferir, l'altra me la van fer presonera, i la tercera
caure a un riu i es va

ne~.

Ho sabies?

sabies

l

que vaig passar

na·i que vaig córrer molt?
dius coses tu, o les dic jo!
o, no, tu
- :...0saltres
r~

tamb~

la vam. fer la guerra. Ens vam atip

de donar consells

els que ens havíen de creure no ens van creure.

havi em de fer

saltres si no se'ns volia creure? Doncs vam dir una vegada més:

«

Ja

eglareu! n. l ja veus quin arreglament hi va haver, un arreglament
portar tot a Can Pistraus.
• l

Per~ ~s

no em retopis, a veure si t'ado

d'una altra cosa que et vull
erra espanta a molta

s ••• La

ut, sobretot d'un temps a u-aquesta part. Abans fer de

~errer

era un

fici, i com que les guerres sovintejaven I ofici se sabia bé i un bon
ficial feia la guerra sense por. Ah,

yer~,

a mida que el món

pro~essa

, la guerra ja no era tenir l'enemic a quatre passes, mirar-li la cara
~

veure que es tractava d'una cara enemiga. El progrés, de la mateixa
era que va fer progressar les modes, el

tel~fon

i la calefacció central,

va fer progressar la manera de fer les gu.erres i la gent va començar a
far por. Ja no hi havia els guerrers d'ofici sinó guerrers obligats

els quals com que no teníen l'ofici ben

apr~s,

anaven a la guerra espan-

tats. Estar espantat és una condici6, un estat d'esperit que es presenta
. el que n'està no hi pot fer res. Es com agaf

mal de pedra. El que

l'aeafa, l'agafa. l el que té por, té por. l quan es té por les coses
es fan malament. Tant li fa treure una

pr~stata

com tirar una canonad

amholes. Si s'està espantat la pròstata es treurà malament,
canonada q'l.1.i sap on anirh a parar i jugant a caramboles es

parar~

un set a la ro'ba del billar. 20ta cosa que es faci espantat tindrà.

esu1
br~s,

ent

mals

s, sigui la que sigui, discursos, festejar, escriure
anar de ventre o badallar. l en la guerra vostra hi hagía molta
es~antada.

Una més Que l'altre, ja se sap,

da. Diuen que a vegades

w.ica

fent

e

hi ha

~ent

per~

dominava l'espanta-

ssats els primers combats la por cedeix una

que n.o es pot treure la por del d

que li toquin fer. Els espantats de deb6 n'est

t pel"'

scm-ore. En guer'

comba ü..>
o en

5

• Si un

~s

rioler, és rioler sempre, si un va coix, va coix sempre,

s mal sastador, malgasta sempre, si

ULn

s'embolica, s'embolic

re. Es el cas de l'espantat-espantat. N'està a perpetuïtat. l si en
hi ha

m~s

gent espantada en un

b~dol

que en l'altre, ja se

el bà..1'ldol que ha. de sortir guanyant •
.~~~tres, en principi, sentim una Rran

res~ecte

pels homes. Voldríem

e tots estéssin contents, no de tant en tant, sin6 sempre. Sentim que
tothom tregui la rifa, ens entristim quan algÚ es queixa que va flac
butxaca o que la dona li salti, admirem els valents, els inventor3
- un polític cada quatre anys, i ens posem al lloc dels aue estan espan.ts quan hi ha una guerra pel mig. Alguna vegada hem intentat don
s a n'aquests espantats

per~

si s6n espantats sense trampa, mai h

em conseauit treure'ls l'espant de dins.
la

~erra

vostra hi va anar, doncs, molta gent espantada. Naturalment

o podiem pas obtenir, per ganes que en

tingu~ssin,

que tots els espan-

tats es quedessin a casa ja que llavors ben poca guerra hi hagués hagut,
er~

sí que vam donar algun cop de

m~

a elements més espentats que del

compte. Concretament el vam donar en el cas de l'espantat Claudi.
Claudi, ja a estudi, no va prendre part mai en cap pedregada. La por de
rebre un cop de pedra el tenia apartat d'aquelles batalles. Perb és que
tenía por de tot. Sabía totes les lliçons,
les hi

pregv~tava,

per~

quan el senyor mestre

s'espantava i no en contestava cap de bé. l com cue

l'hora de donar punts el senyor mestre no en donava a l'estudiant
Claudi, el pare d'aquest es

present~

a l'escola a protestar.

- Veurà, senyor - que li va dir el senyor mestre-. El seu noi no em contesta bé cap de les

pre~tes

que li faig. Si les bones puntacions s'ha-

éssin de donar als que contesten malament, el seu fill sería el primer de la classe. Però, per ara, en aquesta escola les bones puntuacion
es donen a qui ciPtesta bé, sap?
s que a casa, senyor mestre, totes les preguntes que li pot fer vost~,

el noi les contesta bé.
s a estudi, senyor meu, que ha de contestar bé.

Per~

el pare de l'estudiant Claudi era un pare tossut, i propos... •..
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~~çor

i

mestre d'assistir darrera una cortina a casa l'estudiant Clau-

veuría com ell, el pare del noi, li faría tota mena de preguntes

es que portaven els llibres i Claudi les contestaría sense cap fade pe a pa.
í es feu. El senyor mestre va qued

convençut i d'ençà de llavo

puntuacions altíssimes a l'estudiant Claudi per malament que constés les preguntes que li feia.
clar,

all~

es va saber, els nois es cuidaren de dir-ho a llurs ca-

es, i una comissi6 de pares es presenth a l'escola protestant i pretant al senyor mestre per

qu~

en aquella escola es donaven puntua-

ions altes als que no sabien res.
Jo vaig intervenir personalment en l'afer. Em dolía que l'estudiant
laudi, per un complexa d'espantament no

contest~s b~

les preguntes

que sabía. l vaig suggerir al senyor mestre que junt amb le. comissió
de pares protestataris

s'arrib~s

a casa l'estudiant a fer la prova que

havia convençut al senyor mestre. l així es feu. l la comissi6 es convencé. l en aquella escola se seguí donant bones notes a les males
contestes de l'estudiant Claudi.
A mi em va caure bé aquell noi, malaventurat. Veia que la por el tenía
encamallat en tanta de manera que no hi havía res a fer. Però em vaie;
comprometre a ajudar-lo, precisement

perqu~

entenia tanta de por.

n aquest m6n hi ha elements que hi passen segurs, i tant poden

se-

duir dones, com fer créixer negocies o endevinar unes melodíes que es
cantin anys. l si

b~

l'amic Claudi interiorment feina unes grans con-

quistes, fundava fhbriques a desdir i pensava cançons extraordinaries,
quan veia noies no passva de tornar-se poderosament vermell i mirar
~
'"
" Sab~a com fer
a terra com si est~s
contemplant
1 emperador del Japo.
anar bé negocis, però a 1 'hora de fer-los anar, negoci que tocava negoei que no era negoci. En quan a les cançons, quan provava de pos
les en solfa, d'espantat li sortía una nota per altra. l ni conquistà, ni feu negoci, ni feu música. l tot això
Fou un de tants en una

f~brica

encara

l'espant~ més.

de sabates de la ciutat provinciaJ.en

la qual vivía. l era l'únic visitador del botiquí de la

f~brica.

Així
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.fava v.na sabata, pensava: "Ara em clavaré un cop de martell al
l tal pensava, tal slJ.cceía. Acabà. amb la nià que no tema el m
lena de sang-tra:í:ts. Canvi~ de mà agafant el martell amb la m
sang-traíts, i al cap de poc les ferides es veien a tots deu dits.
~

la guerra.' La por de Claudi

a. Com que primer hi anaren els

augment~

en proporcions fenome-

volunt~xis,

els valents de debó

quals deien que ells ho arreglarien tot, Claudi s 'hi'J va creure i
disminui una mica. Però els voluntaris sols no ho arreglaren, i es
encaren a demanar lleves. Claudi deia en públic i en privat que ell
le~

,Q.Uerra no hi aniria, que li feia por. Que ell, si era incapac de

,tar un pardal, molt menys capaç' seria de matar un home., l d'aquí no
e"l podia treure. Jo

vaig intentar

donar-li moral, dient-li

que

.quella guerra es feia perquè gent de tropa s 'havía alcat contra la
enública sense avisar, i que si tothom no hi posava el coll la 2Uerra
es podía donar per perduda. Tot això li deia del damunt del coixí hores i hores. Li deia que si mai festeg~s potser hauria de festejar
parlant castellà, que
veuria mai

m~s

se~pre

hauria d'anar en camises velles, que no

cap barretina, que no podría anar al llit tard ••• Jo no

crec que el noi s'adonés de qui li donava aquests consells, però com
si contestés a les meves indicacions, va dir:
-

Per~,

senyor, si a l'altre costat hi han els nois de cal sabater

Benet amb els quaJ.s vam anar a estudi junts! l voleu que jo tiri

una

canonada contra els nois de cal sabater Benet? Ni contra ells ni contra ningú! Jo no he nascut per tirar canonades. l abans de tirar-ne
sóc capaç de fer qualsevol disbarat!
Vaig creure'l prou disposat a fer-lo, i li vaig recomanar que el dia
de presentar-se amb la seva lleva agafés un sarró forrat de

p~l

de gat

i que ja se li indicaria el camí a seguir.
Com que el barri sabia que Claudi havia dit que no aniría a la e.uerra
i

que no es presentaría quan demanessin la seva lleva, altres llevats,

els quals deien que s'havia de llevar tothom, no es van m;oure

del

davant del domicili de Claudi.
Ja saus, o ho hauries de saber, qu\ succeeix quan nosaltres ens fiquem
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sarr6 forrat de

ULn

p~l

de gat. El qui porta el sarró passa des

cebut per gent que hi hagi al seu voltant.
~s

companys de lleva van veure sortir Claudi de casa seva portant a-

ell sarr6. El seguiren i, al tombar la cantonada l'home desaparegutS.
debades que es mirés el barri casa per casa. Intervingué el soma, la guàrdia-vivil, els serens i els companys de lleva. Res a fer.
_~udi

no es

trob~.

Es

baix~

a pous i cisternes, amb resultats nega-

ius, s'escorcollaren dues cases de senyoretes, l'assil de vells,

la

ectoria ••• ni rastre de l'amic Claudi
-

Per~

si fa deu minuts que l'he vist sortir de casa seva! - deia algÚ

que, efectivament, l'havia vist sortir del seu domicili.
- Ah. doncs, mira, no és en lloc. S'ha fos,

qu~

hi voleu fer •••

Jo· no crec que la guerra es perdés perquè l'amic Claudi no hi hagués
anat. Es més, ell .l'hagués feta
. malament la guerra i fins i tot potser
l'hagu~s

feta

a~

revés. sí, ja sé que no hi

an~

tothom

per~

al meu en-

tendre val més que tots els que es van amagar no hi haguéssin anat ja
que qui sap com 1 "'haguéssin feta la guerra.

Per~

ara ja s'ha fet i s'1B

fet de la manera que es va fer, i no en treuriem res de dir com s'havía d'haver fet •••
BtS, i l'amic Olaudi?
- Ah. no dorms encara?
- No.
/'

tinguerem amagat a la barraca de la Vinya

Espatllada, i jo i una

colla de follets li procuravem manteniment. Al veure que la

~ent

deix

de buscar-lo, el tornàrem visible amb la recomanació que no es treiés
mai del damunt aquell sarró. I·••
l

qu~?

Doncs que en temps de guerra les coses van com van i a vegades
compliquen.

es

Una parella va escollir per anar-hi a festejar la barraca

de la Vinya Espatllada, i tu ne sé si saps de quina manera es festejava en temps de guerra!

Ràpidament un de no saltres es ficà sarró en-

dins recomanant a Olaudi que sortís que hi havía perill. Sabiem que el
noi s'espantaría de debó al contemplar una feste jada de temps de i!Ue-
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que u1tra la forma de festejar quan hi ha canonades, el noi no
festejat mat. El

tingu~rem

de mudar de domicili ja que aquella

lla escampà que en aquella barraca s'hi festejava molt bé i

all~

n dóna-me'n-dónaame'n.
s'acaba la p.:uerra, una nova por

s'apoder~

de Claudi. La por que
/

éssin els que l'havien guanyada. En tinguerem un sac a lligar amb
or d'aquell homel El portàrem a un lloc més solitari,
erra les parelles
_5

seguí~

quals es veu que tenen

per~

acabada

anant a festejar a llocs poc transitats

prefer~ncia

damunt dels públics. Un temps

estejava pels carrers. Ara les barraques de vinya han agafat molt
e prestigi. La por el tema tan agafat que mai va preguntar qui el manenía ni qui li portava roba.

Qui

sap com s 'ho hagués

pres si he.gtlés

but que erem els follets els que el teníem sota la nostra protecció.
- Perb ara on

~s?

Ja

~s

com els altres?

- Quan al país hi va haver més tranquil.litat va tornar a casa seva.
Per~

a casa seva, tot aquest temps •••

Nosaltres ens

cuid~vem

de dir que estava bé.

- Francisco, Francisco, ••• aquesta histbria

é~

de grans o de petits?

- Tu ets un incr~dul! No tens a casa cap sarró forrat de ~~l de eat?

Potser sí, l'avi era pastor•••
l,sí, a les golfes hi havía un sarró forrat de

p~l

de gat.

- Ací el iens , Francisco.
1

follet es

fic~

d'un salt sarró endins.

Ara posa't el sarró a l'espatlla••• I ara mira't al mirall ••• Qu~ veus?
es •.
l'ara, la creus o no la creus la
•

hist~ria

Sí, no tinc més remei que creure-la. l

qu~

de l'amic Claudi?
se n'ha fet de Claudi?

Ara toca el fiscorn a la cobla del barri. Diu que el va aprendre a
Franca quan hi va passar acabada la guerra. Hi va passar tanta eent
acabada. la guerra a França que el barri es creu que Claudi hi va aprendre a tocar el fiscorn.
l no l'hi va aprendre?
Al nostre sindicat hi ha de tot. Fa tants anys que ens belluguem en-

64
s homes, que en sabem totes les coses. Comptem amb metges, jutadvocats, modistes, músics t rellotgers,

in·tors, polítics, mestres

es, comediants, revolucionaris •••
ro, Francisco, un fiscorn per un follet.,••
tre nosaltres hi ha també gent de galtes poderoses, i un d'aquests
el que recomana a Claudi que

toqu~s

el fiscorn.

~s

la Unica cosa

no li ha fet por. l ara pot tocar totes aquelles cançons que de temps
a al cap. Potser no li surten tan
l fet de saber que ha

apr~s

• Ací trobo que admireu tot
- Oh, ací tinc
-han

apr~s

ent~s

mai~

com e 11 voldria, per?> ací, pel

a tocar el fiscron a França!li troben tot
all~

que ve de fora.

que fa segles que hi ve gent

fo~terap

i semnre

coses cp.e no se sabíen. Els grecs ens ensenyaren a regatej

s' romans, dret! els
e

b~

,

a regar les hortes, els francesos, el 2

~rabs

i a tocar el fiscorn, les turistes d'ensenyar els davants a

es platges, i els sooialistes d'anar en cos de mhnegues •••M'has mirat
ament quan he esmentat els socialistes. l també ens van venir de foa. Es pot dir que abans del senyor Pau Iglésias el socialisme del

p~

era ben poca cosa.
- Vas errat. De socialistes,
1

qu~

passa

~s

com pertot

reu n'hi han hagut sempre.

<Ille no ho sabien que ho fossin. Quan es va trobar el nom,

aquella gent que n'era sense sabe·r-ho va dir: tlJo sóc

e.ix~,

socialista!"

La diferència de classe fa molts anys que existeixen, com els mals. A
mida que els metges inventaren noms de malalties, no les malalties, q'
són velles com el món, els sociblegs inventaren noms de partits polítics
i apolítics. L'anarquia

t~

segles, com les pulmonies. l ser d'esquerra

o de dreta es perd en la pols del temps. Tot estava previst quan van
comencar el m6n. Des de

l~invent

dels Stradivarius, al de les cremes

que fan tornar guapes a les dones, des del Pol Nord a les ml!quines d'
criure,

des de les autopistes a l'adveniment del senyor Lerroux, des

de les botifarres de Derol a l'Esquerra Republicana de Catalunya. En el
món hi ha de tot per a fer-ho tot. Les variants de

comñose~

sió i les bombes de neutrons, hi han estat sempre. El
no s'han trobat sinó a

c~pia

d'anys. Si ja els primers

qu~

la televi-

passe.

~s

hagu.~ssin

que

anat

en cotxe, vist la televisió i portat barret de copa, ara potser nosal-
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_es nintaríem cavalls per les coves i portaríem fulles de parra per

stit. l dic
~

aix~ perqu~

totes les civilitzacions quan han arribat al

d'amunt, han vingut a menys. l potser ara toca a la que tenim/de fer
fi. La gent prova i més prova de reunir-se i no acaba d'entendre'$.
a~e

ja no hi són a temps parlen de fer uns estats units a Europa,

sa que ja volgueren fer els romans i no se'n sortiren.
-

Per~

els romans havíen d'anar a molts llocs a peu. Potser ara que te-

avions,

tel~grafs,

telexs •••

- Cada país vol el seu govern, els seus pressupostos generals, les sees lleis. el seu idioma, el seu
el seu

ex~rcit,

Congr~s,

la seva manera de treballar,

la seva bandera, els seus diaris i la seva manera de

entinar-se. l fer un sol estat de tota aquesta gent!
per anar contra els russos,

per~

sí, s~han

aliat

els canons costen molt i ja hi ha

aliats que diuen que ells han de pagar massa. Hi ha gent que diu
uropa ha marcat sempre

que

al món el camí que havia de seguir, per~

questa gent s'oblida que els europeus s'han fet guerres ells amb ells
durant tota la vida. Com vols que portin el

m~n

una gent que aquest da-

rrer temps han fet dues guerres que ho han espantat tot? Ara potser se
n'avergonyeixen d'haver-les fetes, i

~s

quan parlen d'uns estats units,

estats units que no s'acaben de tirar endavant. La primera guerra mondial porta els bolxevics, ja veurem quina cosa

portar~

la segona. Pot-

ser la por de la tercera els porti aquests estats units, que sería la
solució. Ara es diu que

s~ha

descobert que la diversitat fa la unió.

Doncs unim-nos tots conservant la diversitat.
Per~

aixb Francisco serís. el món de les autonomíes!

Dones fem e1 món de les autonomíes, si ha. d'anar
Així,

all~

m~s

bv.

de la revolució universal •••

Ja vindrb., ja vindrà.,. després del m6n de les autonomies. Només
questio'de temps. l

vindr~

~s

quan tothom porti sabates i quan tothom tre-

baI1i. Si quan tothom treballi es fa una vaga general, els que manin
s 'hauran de donar. Ara les vagues ni a6n generals, ni es fan -pertot
eu. wan un paí.s veu que la gent d "un altre fa una vaga, riu per so-

ta el nas. Si aquest país que fa aquesta mena de riure fabrica

automèbil~
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o té vagues, i un altre que també en fa té vaguistes, els
1 país que fa vagues sortiran

m~s

autom~bil:a

alts de preu. A casa vostra d'un

s a n'aquesta part s'hi veu en cor tothom-de fer vagues: els baners, els metges, les

pa~esos,

els minaires, els

catedr~tics,

els

licíes i els estudiants. Si a un estudiant la carrera li costa cara
e resultes de les vagues que ha fet, quan s'estableixi de metge, d'adocat o d'enginyer de camine, ports i canals, una vioita, un plet, un
ort i una carretera costaran un ull de la cara,

perqu~

ja deus saber

finaJ. qui les paga les vagues, no? Les pagueu vosaltres, els conaix~

tribuents! l

només es not arreglar quan s'estableixi el jornal

únic, universal i limitat. Amb aquesta mena de jornal no hi haura. cap
ge. que s 'hi guanyi la vida. Les vagues, amb la s6lució que .propugnem

nosaltres, desapareixeran com han desaparegut els barrets de copa i les
casaques de ministre. l aquesta soluci6
practica. A

n~oaltres,

no ha de trigar a posar-se en

follets, no ens ve d'un any,

Der~

el món se n'

d'adonar aviat si no vol que qui l'hagi de fer no tiDgV.i res a veure
amb l'home d'avui que es passeja amb coll i corbata•••Potser que la
solució

l'ha~n

d'implantar uns

és que a la mar hi queda res

~ssers

despre~

primaris sortits de la mar. si

del cataclisme que diuen que s'a-

costa••• Dorms?
- tqo, no, -però és que jo estic que .•••
- Ja t'havia dit que parlant de coses d'ara no ens entendriem. Tornem
a parlar de quan et pensaves que veníe - de Paris .•
Que no, Francisco!
Que si, dic jo! Mira, una vegada era un rei •• '.
Jo diria que vaig dormir'tota la nit, per~ no deixava de sentir el follet Francisco contant-me contes. Eren contes que jo mai no havia sentit i es veu que el follet estava en el seu centre contant-los. l a
cada conte hi
sa rossa i

h~via

premi per l'heroi, premi que solia ser una prince-

~.apíssima.

El primer parlava d'un drac colossal, el qual,

per una questi6 d'encantament, tenia una princesa d'aquelles guardada
que només podía lliurar al guanyador d'un torneig a llança entre els
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tindr~

llers més batissers de la comarca. Jo no sé si

la traça

de

els contes d'aquella nit de la manera que els deia el follet
cisco,

per~ tamb~

em sabría greu que aquelles contades no les hagués

..tides ningtl més que jo •••
ell torneig tingué lloc, amb un preambuJ.de tocada de timbaJ.s i tromtes. Uns heralds molt ben vestits anunciaren que al vencedor l-esperauna aRradabilíssima sorpresa si guanyava al cavaller vestit de neg
1 qual., avisaren, era de molt mal v~ncer.

s 'oresentaren deu cavallers a la recerca de l "agrad.abi1íssima sorore-

sa. Es lluita en dos camps, i cada vencedor té dret a seeuir lluitant
i bar a la final.
p de la dreta actua el cavaller vestit de negre,

.b cavall del

,teix color, que va tombant adversaris. Al camp de l'esquerra s 'hi
veu un cavaller ve9tit de vermell,

a~b

cavall roig, que tamb'

t nunts. La gent espera que la final sieui entre en cavaller vestit de naRre i el vestit de vermell. l ho
ha fet
si no
sense

descav~c

riben a fe

d 'un .gran

endev~na.

CadasctU1 dels dos

cOP de llança a quatre adversaris els quals

sortir els escuts a teJps haurien resultat foradats

contempl8~cions.

s demana als cavallers que han de fer la final a quin camn volen actuar. Tots dos diuen que ho volen fer en camp propi. Un jurat arres:l.a
la cosa treient l'estacada que separava els dos camps i queda un camp
unic.
1 cavaller vestit de negre canvia de llança i n'a

sa<3.a.. i fa dir al. seu contrincant que, si vol,
escut protector. La. resposta de l'adversari
La general aplaudeix. Es veu que est

~s

cn

a una de

s pe-

CO":lbat e's farà sense
s~l.

11encar l#escut al

·sposada a pasar-ho

preveu una foradada doble. Es felicita xardorosament als or

b~

ja que
tzadors

del torneit"...
s col.loca una cavaller a cada cap de camp, i un trompetaire dóna
senval de llibertat
a

qua~re

d~envestida,

Els cavalls passen del trot, al

la

~~o

peus junts. Al primer contacte no té lloc l'esperada foradada

doble. AlgÚ. ja s "havia tapat els ulls per tal de no verure-la. El veí.
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digué:
'ls hauràs de tornar a tapar. Només hi ha ha,gut envestida de lla.ncavalls es tornen a nosar en línia. l aquesta vegada ja surten
op. Al cavall negre, portant la llança

m~s

pesada, no va. tan lleu.!rer

el cavall roie:, i, unes fraccions de segon

resulten fatals pel

ller vestit de fosc. Si bé la llança enemiga no el forada, nomes
é temps, ja que era un cavaller molt hàbil, a deoviar la punta de

a d'entrar-li per llocs vitals. En canvi

reb~

de ple el poderos

del llarg mànec en plena. pitrera i caigllé' malparat del cavaJ..l. El
cavaller vestit de vermell feu mitja volta carreeat d'intencions

de

~oradar.

- J:l

pot obrir els ulls - digu6 a.quell

ciutad~,

al veí que se 'ls havia

tornat a tapar -.Per ara no hi ha hagut foradada,
vermell. Potser el

forada¡~à

per~

ha guanyat

el

ora que té l'enemic a terra••• No, no el

foradé;l> • ••
fectivament, quan el vencedor tenia la llança a

pu.~t,

el vencut va

dir:
- Un moment, un moment ••• A canvi de no foradar-me tinc

U~

secret a

dir-vos ••• Veig que he escollit una llança massa pesada. No s'hi pot
anar pel m6n amb un excés de pes.

,

Doncs vinga el secret •
.!Jl::\

la gran sorpresa ammciada pel jurat. L'haver-me vençut a mi, que

garid~.

m~i,

us dóna dret a deslliurar la princesa Marla qual, per cosa d'un encantament, la té ¡;ma.rdada un drac a 1

encara no havia perdut
Cova del Mal Vent. Ací

~eniu

un

pl~ol

d'on es troba la cova i el e

mí d'anar-hi.
l aquest drac, qu~?

b la vostra

vict~ria,

que encara no me'n sé avenir, és tot arrealat.

Veureu, a mi m'agrada fer les coses ben fetes. Vos vindreu amb mi i
aquesta vegada desarmat. l si havieu tingut la intenció a#enredar-me
no podreu enredar mai més a ningÚ...
Jo us he dit la veritat.
Passo per l'encantament perqu~ ara estan de moda, per~ per qu~ hi ha

6
~er

un drac pel mig?

re que hi ha encantaments es fa necessari que hi hagi. un drac que
di les coses encantades. Altrament ser:íende molbt bon trobar.
qui la va encantar a la princesa

b~rgarida?

La princesa no va voler festejar amb el comte Palau el qual malP.Tat
isposar d'una gran fortuna passava de l'edat. l va dir que abans de
tejar amb el comte preferiría que alro1 l'encantés. l alm1 ext>ert

en

....cantaments tt que sempre estan a punt quan hi han princeses que no es
len casar.

l~va

agafar pel mot i la va encantar. l l:t va dir que la

esencantaría un cavaller de la seva edat si podía véncer a un altre
.valler el qual es guanyava la vida llancejant adversaris. ·'\quest caaller sóc jo. l li va dir t8.r..1bé que entre tant la guardaria un drac
,",ue ~ia molta por, perb que tenia prohibi'i; fer-ne a e11o..
l quan fa que la princesa és a la cova d'aquest

Sis mesos.
l vol~u dir que no em sortirA encantada aquesta princesv?

Jo em penso aue no.
Pel que pugui succeir vos m'acompanyareu en aqv.est viatge.
cavalleT vencedor no volia orgv.es es veu i feu

l

vencut·lli~t

se~ir

el cavaller

a la cua del cavall roig.

l arribats que foren a la cova del drac,

~l

cavaller vestit de vermell

va pree:untar:
s ací que hi ha la princesa

sí,

qui la demana? -

responeu~

.?

de cova endins una veu de drac.

Jo, que l'he guanyada en el torneig dels de
.J:IS

veu aue el drac dubtava perquê trig-

.vallers •

dir:

l aui ro rho assep'v.am. qu~ aixè que dius 6s veritat?

Un cavaller vestit de negre al qual he vençut, que
bava la cova, què hi havia a dins i al qual porto lli

a dit on es tro8J

lGl_ cua del

u caVBl1 per si m'havia enredat.

l drac surt de la cova, i malgrat el seu paorós aspecte al presentar
tres cars i aquatre cues, s'expressa
Identifica

a~b u~a

veu manyaga a

el cavaller vestit de negre, i diu:

m~s

no poder.
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Ja veip. que és així. L

rincesa és teva. LIargarid8., :fes el favor de

-rtir.
cavaller vestit de

al veure el comportament del drac no e

~ermell,

t estar de dir:
- Jo. la veritat, em pensava que un drac era tU1a altra cosa.
Calla. calla••• Aquesta vegada la princesa m'ha encantat a mi! Aixo no
'havía vist mai ••• Ja la ,rauràs. Mira, ací la tens.
princesa

~argarida,

la qual en veritat era formosíssima, i, endemés,

d'ulls blaus i trena llarma i rossa, al veure dos homes, pre2Unta:
Quin

és el meu?

l que va a cavall - diu el drac.
- Ai, ja m'agrada - que digué la

questa és potser la darrera

prince~~.

hist~ria d€

ir de llavors moltes princeses

s~han

dracs i encemtaments. A

casat amb 2ent de quartos sense

que el T!lari t hagués de desfer cap encantEl.ment.

l avui és ,gairebt1 1m.

ossible trobar dracs de tres caps i quatre cues, i
s trobar cap drac

enC9~ltat

enc~~a

més difícil

per haver conviscut amb una princesa molt

bufon.....

l

1)0

ter1'a v
.b ells,

os es

enja al petit. Es llei de vi.da.

venir un oment que els homes deixaren
18. mar 1

cosa seRUeix com sempre.

~s
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que no hi ha altra solució. Si v.n té escrúpols a empassar-se se¡,,ants, fa mala fi. Tothom passa gana a la mar. l és per

~a

aue l

joría de peixos piquen hams i es fiquen dina nances, salabrells i
bines.

Xàvegues, sonseres i armaiades agafen peixos que baden,

'e són molts. l que els peixos són de bon enredar ho proven els que
_oteres o anant a la flvixa.
OP ~spígol

decidí canviar d'aigues. Feia molts anys ja que

anava

per la mar i es volgué retirax en aigues tranquil.les. No volía maldecaps a la seva edat. Tres veRades es veié embolicat en les xarxes que
els homes
fu~rcn

el non

tir~.ven Ci

corrents

Espí~ol~

la mar

§

perb era tan gros aue els homes al veure'l

amb les barques deixant les xarxes abandonades. l
es va adonar aue era un element que feia por. "Val més

fer por qtte pas que els altres te'n facin n pensava el por Espígol. l
~és

per~

d'una ve,gada en feu de por als homes,

Alguna vegada se n 'hi

ne~

no pasava de fer-los-en.

algun al embolicar-lo

amb una de les se-

ves llar,2:t1issimes cames, i malgrat que ell 1 'havia embolicat només que
er o. jugar-hi una mica,
tro~/passar

V'l

comprendre que els homes no podien, de bon

a sota-aigua les estones que hi passava ell. l ja no en

m~c.

El canvi d'aigues l i provava al pop Espígol, i feia vida en una cov
lena d'ostres perleres. Quan tenía

~ana

sortía per peix, i sovint se'l

podía veure a la porta de la seva cova parant la fresca. Passar-hi
vora era. perillós quan el pop Espígol

estava dejú. Ara, quan paí

dc cova el peix sabía que hi podía circular segv.r i fins i tot
ola més

a~sarats

li estiraven les

pv~tes

de les cames, que les tení

tes vuit ja aue cap morena
es veié mai en cor de mossegar-n'hi
,.
l les

eil~es

a les quals

s'an~

Ca.IJ.

a retirar el pop EspíP.Ol eren les ei-

es on actuava Fontanals, el petit pescador de perles ••• Espígol
ja havia contemplat alguna vegada les cap-bussades del pescador Fontanals, i al veure que el seu ofici era treure mol.luscs de la mar per
al de veure si hi havíen perles, que no sempre n'hi hav1en, !lens
dir a Fontanals aue la seva CGva n'era plena i que eren ostres amb
premi.

Per~

com s'ho faría per a dir-li-ho si

seml~~mp.~+,

aquell

'let

coneixía el

llen~atge
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dels peixos. Perquè els Deixos ells amb ells

...;enen mal4lrat que no disposin d'orelles vistes. l si els savls diuen
i dofins criden. per

~enes

qu~

no han de cridar pops i rascasses,

lagostes.
ml?nera o altro. va pensar Espígol dir a Fontanals que ell tenia
la cova plena de mareperles. Li va caure simphtic aquell jovenet
~"eure

que el seu ofici era passa.r

m~s

estones dessota l"aigua que al

l.llt

uell dia. per la mala cara que feia el peocador, Espígol va veure q
fa~ía

,

un jornal molt petit, i va decidir intervenir. Ell ja sabía que

els homes

s'espanta~en

molt al veure'l,

per~

potser el pescador Fontaai~a

ls acostumat a passar tantes estones a sota

no s'espantar!

tant. I$ carregat de bones intencios, sortí de la. cova. EIG pops
en

l'aventat~e

Esní~l

de moure's per l'aigua sense fer soroll de cap mena, i

s'acostà silenciosament

naIs. amb el

desi~

a la zona de les capbussades de Font

d'indic9x al nescador el mannà

es feu una

- Aauest

c...-

escador per tal d'

e pessigolles al clatell del
tenci6. Per?> aQuest, enfeinat

d'ostres, ni

d'ostres Que tenía

e les se"!es 11

casa seva. Frimer,
treure la. sev

te-

b la seva recollida

d'aquell pessigollei Q •

i est

per la feina! - va dir Esp'

I

-. L'avisar~

d'un;

al-

tra maner.....
l ell que sí, que l'embolica pel ventre amb mitja cama amb
sit de portar-lo fins a casa seva.
na~s s'adon~

de la

pres~ncia

Llavor~

el sa pro-

sí que el pescador

del pop Espigol, i, per la

Font~

~ixària

de

la cama deduí Que es tractava d'un pop de proporcions insospitades. l
mentalment pensà que se 1.'hav.ri3. de doru:.T de baixa de l·ofici. Per
també pensà que pretenía festejar la filla del senyor bar6, a la Qual
mes d'una vegada llaví!? regall?t

perles d'amagat. El noi pensava ràpi-

dament i veia que si se 1. 'havia de donar à.e baixa de l'ofici ta.'Ilbê se
e donar del seu

pret~s festei~.

ot arribar a fer un festejador

l ja se saben les coses que

e~ pot~ncia.

Fontanals

ned~

contra di-

recció a la cama del pop i arribà a desempalleRar-se'n. Ja ho trob6.

3
y que la cosa li hagués costat tan poc esforç. Es clar, ell desles bones intencions d'Espígol. l intentà guanyar la superfí-e de l'aigua. Espigol

pens~

que aquell vailet veient amb qui se les

:via d'haver no s'acostaria més a treure ostr'es d'aquell rodal, la qui

osa el disgustaría molt, i disposat a donar una bona oportunitat
etit perler es preparà

~

llençar

m~e

al

cames sense intenció maligne da-

Fontanals. Aquest s'ho veié malament, perb nedf!.dor expert, apro-

t

t el poc aire que li quedava feu una sota i es plantà damunt ol cespígol, pensant-se que el noi
cgp.ir el joc. Perb

s'esdevingu~

teniL~ Etanes

do :iuJ!o.T. deci.dí

el drama. L'ostraire, amb la filla

1 bar6 al cap,- va tretu"e's la daga de pescador dfl perles i l'enfons

opiosa i z&petxüHrnewX
-

I

J.

i ull .. Prou anava dient Espígol que no l 'havía entès, però Fonta-

4~8.1s
'.

rabiosament al tal6 d'Aquiles del pop, entre

seguÍs. apu..""lYalant sense parar la part mortal del pobre Esp!gol

quest, a la fi,

deix~

anar

Ull

seguit de paraulotes i enoara tingu

tempo de dir:
- Una

ve~ada

que vull fer un favor a un amic, ja veieu co

l'ostrer ja sabem que no entema el llengu.atee dels

erò

~arava

de ferir. Espígol s'hi volgué tornar ja disposat

forces l'enganyaren. No va poder fer altra cosa aue dei
la tinp que tema.

El pescador sortí a respirar, i segur que havía causat la baixa de l'enem:i.c 'torna a sota aigua a comprovar-ho. La mar era una mar de tinta.
entes cirà de trobar el monstre. No li'n fou nossible. sort!
d'aGuel~a

zona entintada, i va veure el pon arran de la seva cova. A1de vida devía tenir encara perquè mal¡Q,'t'at el

ma~

tracte re1>ut

dues cames senyalant en direcei6 a la cova. El nescanor
ja~

~on·car~~s

tu entrà i trobà aquell magatzem d'ostreo due el bon

d'Espígol tenía pensat ensenyar-li.
a d'haver veneut aquell popàs, i la gent el porta
eren uns dies exposat, amb un

ue sembli estrany, aquest pop tan gros el

r~tol

mat~

en

que deia: "l!.incara

el pescador Fontanals"

Les ostres de la cova del pop Espígol feren la fortuna del pescador, .

e hi

trob~

7
perles com cigrons i si una tenia orient l'altra en ten!a

s. Alev.nes anaren a parar al. coll de la filla del baró,i, en"tre aix

la seva victbria damunt el pop, li valgu~ le m~ de la formosa filla
17 ¿, / t2-el ~. l el pescador Fontanals va viure molts anys millor que el se¿J

or bar6.
~ls

darrers moments del pop Espígol foren de pens

11

mig de les pu-

1ades rebudes: "Ja m'està bé, per burro ••• "
La cosa de

teni~

fronteres amb altres pa!sos, a vegades és bo i a vega

des no. Quan dos paisos tenen frontera comú i s'enfaden, la frontera
o serveix 'Per res. I, sovint, àdhuc reben altl:'es paísos que mantenen
frontera amb els dos que s'han enfadat. A la Peníns'Ula "cenim tres fronteres: la

fr~ncesa,

la portuguesa i

l'a~g1e3a.

La portuguesa, i

aix~

ex;~

ue un temps no exist!a, és una frontera d'anys la qual d'ençà quo

teix ni portuguesos ni espanyols l'han trobada malament. La frontera
anitl.esa, aquí s 'ha dit sempre que és una mala :frontera,

per~

els angle-

sos, tinguin el govern que tinguin, sempre han dit que la frontera estava bé. Algun cop es

prov~

de treure-la a canonades. però els canons

no se'n sortiren. Davant d'aixb, es vol treure parlant-ne cosa que per
ara ha fallat govern's qui governés tant a casa nostra com a Anglaterra. Si no s"'arregla amb l'Estat de les Autonomíes sembla qu.e les converses duraran sempre

m~s.

Queda la frontera fl"ancesa. Un temps,

rontera era molt França endins,
i es va decid1.r

~ue

per~

diuen que va faJ.tar mà esquerra

la millor cosa era que els Pirineus, que són une

a.nyes molt altes,fessin de frontera.
frw~ccsos

la

Per~

bo i aquest acord

els

han pre3cindit dels Pirineus, i quan no ens han fet ciutatu

immoI'tals ens han bolcat

cam~ons

a la frontera. l

aix~

que la gent de

casa. qu.an va a estudi la primera. llengua estrangera que apren és la
"'rancesa. Els francesos, de s:!I!lpre, ens tenen enlluernats. A :França hi
ís amb la torre Eifiel, de França ens venen les modes, s'hi feu
la Revolució, d6nen la Legió d'Honor, s'hi parla

franc~s.

s'hi ball

can-can, s'hi aprenia a pintar, tingueren el senyor Voltaire, el
cantant Chevalier i les cames de la

~istinguet•••

l malgrat Gstar enamorats dels francesos. un día ells es presontara!

perqu~

pais per tal d'anar a dir bon dia als portUgLleSOS
ics dels anglesos. Com que la cosa

"

a

volgu~

ve~~a

de França, també

anar a dir bon dia a Portugal. Els anglES>s,
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eren mass
~ent

per~"

de

mantin-

eren l'amistat portuguesa a canonades i, amb el temps, el bon día
'entrada es converti en un bonl:'. tarda de sortida. l els francesos sí,
que ja tenien soldats a la Penineu1a, s'hi quedaren. l no en tineren prou en quedar-s'hi, que veient com anaven les cosen del país
aren

un germa del senyor Napoleó, el qual era rei a fora de Fran-

ca 7 i el feren rei d'Espanya. l s'emportaren a França

al

rei pare

arles IV, i al rei fill Ferran VII. Els francesos en feren de totes
durant la seva estMcia a casa nostra, i llevat d'uns qUaJ.'lts afrancesats (al país sempre

hi ha hagut gent dels aJ.tres),"a la majoria de

llocs s'establí la resistència molt abans d'haver-se inventat durant
la sel!ona ,e;merra mondia1. EJJJJ francesos en tingv.eren un bull, i fou
quan feren ciutats immortals. A més a més s'ho havien de fer contra
els anglesos els
c~s.

~~als

es veu que no podíen sofrir sentir parlar fran-

l encara, endemés de les ciutats UMaortals i dels anglesos, hi

havia els gL\erri1lers els quals
francesos.

Cost~

GS

guanyaven la vida enforquillant

gairebé sis anys que els francesos deixéssin del tot

el país. Hi ha a1.roí que diu que snt que el senyor Napoleó tingué
feina a tirar canonades en un altre lloc" ja que era un senyor que
sense tirar canonades no estava tranquil.
en contra ell

m~s

Per~

aquella vegada s'aple-

canons que del compte i el senyor Napole6 es veié

obligat a dir prou. Si el senyor Napoleó s 'hagu.~s quedat
país, potser sí que encara parlariem tots

~ranc~s

m~3

temps sJ.

i aqueots contes

que t-estic contant te'ls hauria de contar amb l'idioma del senyor
DJ.ér'iot. l

aix~

que el senyor Napoleó ens vol!a

ajud~"

Senpre hi ha

hagut algÚ que ens vol!a ajudar" perb per una cosa o '!ler l'altra ens
han fallat els

~~?~esos.

els austríacs i el

nyor Napoleó fins i tot va fer un edicte en

carde~-al

cataJ.~.

Richelieu. El se-

Els de la ceb

diuen que si aquest senyor no hagu6s tingut ò.e marxar de pressa, aui
p si avui no seriem un país independent •• wDel temps aue els francesos feien tota mena de disbarats e casa, tu deus haver sentit a parlar
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~es

o~?

batalles del Bruc, no? l del famós timbaler,

Doncs aquell

~nbaler toc~

aconsellat pels follets. Ell no podía tocar el t~bal de
"=C';vp"'sos llocs a la vegada, per~ el. tochrem nos·altres. NingÚ no ho ha
t mai que una bona part d'aquell concert de

t~bal

era cosa nost

ho saps tu. Al sentir tantes timbalades els francesos no sabíen per
girar-s'e. Semblava que lea gestes delBruc i d'altres havíen de tenir
remi d'anar Der nosaltres sols. No ha estat així. Es veu que no es
,1 de cap manera que anem sols. l em penso que aixb ni els follets ho
dem arreglar. Si fÓssim homes com vosaltres i tots fóssin com jo, poter encara hi posaríem un pedaç,

~erb

brar molt i fins els de la ceba
e els nacionalistes són

~nt

nA

la

~ent

ara vol treballar poc

i

t,enen la ceba d "abans. Ara diuen

de dretes. l tant com de nacionalistes

o en siguin els de la dreta i els de l'esquerra, malament rai •••
l Follet Gros va convocar reunió. Hi erem
amb follets que la feien en els llocs

gaireb~

m~s

tots. Ens vam tro-

distants, ja que

nosalt~s

sí, sí, no-

tenim gent pertot arreu. l quan ens trobem parlem esperanto.

saltres vam donar la idea al senyor Zamenof. Es una vergonya que quan
es troba gent de diversos paisos no s'entenguin ells amb ells. No tothom
sap

l'angl~s,

ni tothom sap el

els llenguatges

m~s

franc~s,

ni tothom sap l'espanyol que són

parlats. Hi ha gent que amb el

franc~s

no hi vol sa-

ber res d'ençà. que a França van fer la revolució., Altra que no vol p
lar l

'a.ngl~s perqu~

diu que

~s

un idioma de

col~nies

i

perqu~

els a.ng1(e-

sos sempre s'han pensat que tot el món acabaria parlant com la senyora
Thatcher. l n'hi ha que no volen aprendre l'espanyol

perqu~

diuen que

un pais que es va deixar perdre un imperi en el qual segons un rei que
•

van tenir deia que no s 'hi poma

mai el sol, no es mereix que es parli

castellh.
Doncs nosaltres vam tenir la reunió parlant esperanto. l el Follet Gr
va dir que ell tema
eis

perqu~ nom~s

un gran disgust cada vegada que s'acostaven els

estaven contents els vailets

de casa que teníen mi-

nyona. l aixb que els altres menuts feien unes grans cartes als Reis
demanant

to~a

mena de coses. A l'hora de la veritat,

per~,

hi havía un

·fer~ncia
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entre el balcó d'un noi ric i el balc6 d'un noi pobre.

es dels menuts rics mai havien de donar cap excusa a llurs fil
egada passats els Reis, cosa que havien de· fer els pares dels

na-

obres dient que potser els Reis havien acabat els quartos, o que
ell any s 'havien descuidat de passar per llurs cases. Es clar, aix?>
de mal entendre pels nois pobres , sobretot pels que pensant en 1
de Reis havien passat ben bé un parell de setmanes

sabent les lli-

, sense trencar vidres ni estirant les cues de les noies. l sovint
atins de Reis eren uns matins de ploralles.
ts vam coincidir que la cosa no estava gens bé i que

s'havia d'arre-

, ja que nosaltres quan vèiem plorar un menut ens revoltava. Ara,
,m s 'ha d'arreglar?, es corri.enç~ a preguntar.
~l

Follet Gros va donar carta blanca a la

~eneral perqu~

la cosa

s'ar~

és com li semblés. l va dir també que es consolava poc als menuts q
loraven per la passada de llarg dels Reis.
e què va succeir? Ui, ui, les coses
acordat un pla de treball previ

port~

~e

van succeir! El no haver-se

maldecaps en gran. A segons qui

llocs, uns follets, la nit de Reis, van treure coses del balc6 dels nois
rics i les posaren al balc6 dels nois pobres. En altres llocs, els follets es ficaren pels escaparates plens de joguines i, sense permís de
ningú, en sortiren carregats destí els balcons dels nois pobres. Fou un
any que fins els pares, trobant aquell bé de Déu al balcó, es pensaren
que era de deb6 que els Reis no havien passat de llarg....
Per~

els follets es donaren compte que per més esforços que feien hi

havía molts nois pobres que el dia de Reis ploraven.

l van veure que

al món hi havía moltíssims més pobres que rics. l fou al veure que era
impossible contentar tots els menuts que volíen juguets i no en podien
tenir malgrat llarguíssimes cextes als Reis, que començarem a nensar
en la revolució universal. "O té juguets tothom o no en té

ningÚI" • l

encara, abans de donar-se del tot, quan es troba quelcom en un balc6 el
matí de Reis, un balcó d'inquilins de butxaca fluixa, sempre hi ha

un

follet al darrera. l sempre igl.la1ment hi ha un follet consolant al petit que no

t~

festa de Reis, contant-li contes com aquests que jo t'es-

tic contant a tu.
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per~

r-ell rei del començament tenía una filla,

la filla d'aquell rei

era una filla que no reia mai com la filla d'un altre rei. Era una
_illa de rei que

reia sempre. Tot li donava per riure, tant si plovia

si feia sol. Reia si tenia por i si no en tenia , reia si brodant
s punxava a.mb una agulla,: reia ballant i anant a peu clot, reia quan
enj ava , cosa ben difícil tanmateix, i reia dormint encara més difíCil,
i reia estudiant i matant mosques que ja no n"és tant de difícil.Rei

ant i per qualseVUlga cosa, que ja se li deia la Princesa Rialla. ElJ.a
es deia Beneta. Tant com la noia fou menor d'edat, el rei, son pare,
ri~s

fins i tot n'estava content que la filla li

per~

sempre,

quan Be-

eta es convertí de nena en senyoreta i seguía fent-la riure tot, el
rei es començrt a anguniejar. l no trobava massa ajut en la reina, la
qual quan el rei li parlava de

l'exc~s

de rialles de Beneta, la reina

li contestava que valía més que rigués que pas que plorés.
1 rei,

per~,

reuní els ministres i els

expos~

la seva preocupació per

la manca de serietat de la princesa. Els ministres manifestaren que ells
impo~tos

de planejar carreteres i de posar

en sabíen molt, perb que en

fer deixar de riure a la gent no hi enteníen res. El rei en fou molt
disgustat de la contesta dels ministres, ja que ell els ministres els
tenía per a fer-los servir en casos de compromís

perqu~

en tals casos

sempre hi havia un ministre que apuntava una solució, bona o dolenta,
perb solució a la fi. l el rei,

~e

ho podia fer,

canvi~

de ministres i

va dir als nous que en seguiríen essent si trobaven la manera que la
princesa Beneta

deix~s

d'agafar-se les coses de com se les agafava. Si

no, no. Es clar, de ministre no en pot pas ser tothom, i menys en aquell
re~e

que els ministres

nou ministeri

pos~

erena~

en prrtctica un

que cobraven més del país. l sí, el
pro~ama.

s feu anar a palau el pintor Timorat el qual només pintava drames, i
Beneta es va riure del pintor i de tots els seus quadres.
e prova, seguint el consell
Valler

ministerie~,

de fer-la festejar amb el c

Ataulf, propietari d'una barba poderosa i

d~una

cara amb la

qual portava espantades infinitat de criatures de tan seriosa com era.

rincesa Beneta feu una trena de la
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an barba del cavaller Ataulf,

feu servir per a fer-li pessigolles i acabaren rient tots dos. El
~V<..l..Ller

ostà

Ataul!, el qual no havia rülgut mai, es .sent:! avergonyit i no
m~s

a palau.

rova de combatre el riure amb el riure i es portà a

palau un

joc

bufons escollits. l els cap-girells i bromes dels bufons no feren
cosa que fer rmure

.

m~s

a la princesa la qual deia amb tota

havía de fer jo, davant l'actuació

d~aquesta

gent que

t~

la

l'ofi-

i de fer riure els altres?

1 ministre de Justicia es

jug~

la darrera carta. Proposà fer sortir

fantasma. De fantasmes no n'hi han pas a pertot, ja se sap. l fou
~ossible
Per~

trobar-ne un d'autèntic. Potser no es busch

b~,

qui sap •••

el ministre de Justicia suggerí que si no hi havia fantasma de de-

bó, que s'hi vestía algÚ. S'enllençolà el germà del rei, i no es cai
en el detall que l'home anava coix. Al punt de la mitja nit l'home es
resentà a la cambra de Beneta arrossegant cadenes. l fos que l'home
ortés el llençol malament, fos que la noia s'adonés de la coixera del
fantasma, la cosa certa és que els que espèraven al defora sentiren
una B:".t"an rialla seguida d'un:
-

Per~

qui t'ha enredat, oncle Tristany!

Nou canvi de ministres. Un d'ells era el ministre Bogatell el qual
el rei comprà al pa:!s veí per haver sentit a dir que

l~esmentat

minis-

tre havent trobat el país desarreglat l'arreglà del tot.
·nistre Bogatell - li va dir el rei-, m'has costat molts quartos,
per~

jo tinc una filla atacada del mal de riure, i he pensat que si tu

vas fer anar bé el teu país posant impostos nous, em pots solucionar
el riure de la noia.
- Veuràs, rei, jo posant impostos s6c una xeixa, ara amb riures de
princeses ••• Si jo li pogués posar un impost perquè r..éiu massa •••
- La princesa és la meva filla, i la filla d'un rei si ja riu per qualsevu~ga

cosa

m~s

riuría si sabés que per a fer-ho ha de pagax.

- Haveu provat que festegi i fer-la renyir amb el xicot?
Sí, i s'ho va agafar rient.

80

Li haveu fet por?
Sí, i va riure.
Sap nedar?
sí, i no es pot pensar en tirar-la a l'aigua per tal de veure si
s'espanta i deixa de riure.
A mi també em sap greu que t 'hagis gastat diners amb el meu traspàs
i

em costi reso1dre't aquest problema,

Llavors no saltres donhrem un cop de

m~

per~ •••

al ministre Bogatell. Veuràs

totsegu.it com.
- •••1i haveu ensenyat cant,

per~

cant fort? Amb aquesta mena de cant

no es pot riure.
l es

port~

davant la princesa Beneta el professor de cant suggerit pel

ministre Bogatell. De bell antuvi, els noms de les notes musicals
feren una gràcia immensa a la princesa,

per~

a l'hora de cantar-les

ho havia de fer sense riure. El ministre havia tingut raó. No es pot
riure cantant la classe de cants recomanats per Bogatell. l la princesa canvià la ploma. No va riure, perb canth sempre més. Festja cantant, es

cas~

cantant i tingué princesetes cantant •••

l f'ou llavors que els homes, que sempre es pensen que ho han inventat
tot, inventaren les

~peres.

l ja veus, si nosaltres no haguéssim in-

fluenciat el ministre Bogatell que llogués un professor de cant per
la princesa Beneta, Wagner i Bizet, Puccini i Verdi, rnassenet i Falla,
Donizetti i Rossini, Arrieta i Cavallo seríen uns desconeguts, semnre
que no haguéssin excel.lit en altres activitats fora de fabricar seifusea i dos de pit.
1 campaner Fènix ja tenía apys, i, comcp.e en feia molts que era ca.mpaner, no era cap boll parti t, la veri tat. l no pass
a algun solter del poble li passava l'edat del casori
dir que sería igual que el campaner
l aixè que a cap edat el campaner

sabía,

per~,

de solter. l quan
la e:ent solí

F~nix.

ensaliv~va

veien passar noies. Ell

que amb l'ofici que tenia no passaria de fer ensalivades.

Ja ho pxovà més d'una vegada de proposar relacions amb noies del
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ble,

per~

ues~es

conscient del

relacions a noies

oc atraient de l'ofici de campaner,
m~s

propos~,

aviat passades de moda. Perb ni amb les

sades de moda pogué lligar caps.
e feia vida en un recambró que tenia dessota del campanar, i quan
l trobem ja portava anys a coll. Els anys i les poc ameb1es contestes
e les noies consultades' l'havien tornat
e mai se li

vei~s

d'al1~ m~s

seriós i era rar

ni una aproximació de somriure en públic. La gent

bé el sonsiderava com a prototip de la serietat:i quan a algú li cos~
tava de riure, e'hav!a de sentir:
- Ai, noi, ets
ixb sí,

F~nix

m~s

seriós que el campaner

F~nix!

era un gran campaner que tenía el do de fer parlar les

campanes quan s'acostaven festes i s'havía de tritllejar.

All~

donava

et de' sentir. Feia la pau de la seva manca de prestigi amb les dones,
tocant campanes. l no era tritllejant sol que era admirat, no. Toqués
la cosa
al~

~e volgu~s

les campanes teníen un so distint de quan les toca-

altre. Si tocava a albat, el toc era tan trist que els escol-

tadors no es podíen

~gu.antar

les llà.grimes •• Si tocava a peix, mals:rat

fer actuar la mateixa campana, el tocar era viu, convidador,

i

dixava

endevinar aue el peix era fresquíssima Quan tocava a foc, el toc er
una repdroducció exacta del

qu~

estava succeint. Si tocava a temps,

hom li semblava que de dalt del campanar en baixaven llamps i trons.
Poques vegades tocà. e Sometent, però les poques que ho feu, ja la gent
a les primeres campandes sortí al carrer amb escopetes.

(~an

hi havia

batei,gs, nou-nats, padrins, pares i llevadores havien d'acabar aplaudint
a tot aplaudir.
A.qaf~

tanta fama tocant campanes el campaner

una altra eS.2:lésia. El fet

origin~

F~nix

que se'l lloP."J. a

una gran protesta dels convilatans,

i manifestacions davant la casa rectoral. A l'hora de protestar, com

assa sovint, hi va haver gent que

proteot~

per altres coses.

que protestaven hi havia gent de missa diària, de

mi~sa

setmanal, 1

ateus, i personal que a l'església hi estaven dos cops: al

n~ixer

i

morir. Encapçalant la manifestació hi havia "..na gran pancarta dient:
ItA.·e torni

F~nix!",

mo.. Uns amb la

Ir.~

i aquests tres uts els repetía tothom a ple pul-

al 'Piti

al tres

amb el

puny

en1aire.
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olícia municipal es

present~

a la rectoria disposad

s passava de reclamar la tornada del oampaner,

intervenir

i

s'aprofi ta.va

'festació per a demanar jornals m~s alts, reducció de la jornada
ral, l'entrada o no a la OTAN i cridar "mori" o "visca" les persoque aquells díes més sortien als diaris.
- rector
maría

~o

va tenir altre remei que prometre als manifestants que

F~nix,

i d'assegurar a la

~olicía

que de la única cosa

que

tI'actava era de la recuneració del famós campaner. La policia, 11
, també fo

part de la manifestació i fou molt aplaudida per

thom.
rector

s'encamin~

F~nix, i

al poble on li havien llogat

conta

a

altre rector que si no li tornava el campaner hi hauria a casa seva
que probable alteració d'ordre públic.
tor número dos contestà que a la seva

la qual cosa el rec-

A

parr~quia

la

nt ja s'havia

ac~

,t a les filigranes del campaner nou, i que si aquest se n'anava
~

l'alteració d'ordre públic es produiría a la seva

parr~quia.

- A casa voetra només fa uns dies que el sentiu. A casa fa més de trenta anys. l aix~ ha de pesar, ~c.
Vettrà, i si la tinc jo l'alteració d'ordre públic? Ara ja no és com
ïJemp$ endarrer.é\ oue es dei

que les campanes tocaven massa.

quests que llavors ho deien, eren ara al davant de la manifestaci
que es feu a la

vil~.

nos com ho havem d' arreglar

aix~?

Miri, per diades senyalades li deixaré venir
Fou una solució' la qual

accept~

F~nix

a

'toc~

•••

el rector número doc.

el rector número u digué trona avall el dia de tornada del campaner.
l l'an
rebre la mate{xa Rentada que l'havia anat a reclamar. l com

l

que hi havia gairebé la vila en pes, hi anA

tamb~

el jovent i entre

aquest hi havia la jove Pelegrina, la filla del marxant de bestiar. la
qual era una arqueta plena de gràcies.
l quan

F~nix

entrà a la vila, se la trobà al davant. L'home, acostumat

als desnonaments, havía acabat que ni Ge les mirava a les dones,

per~

ell no havia Vist mai res com la jove Pelegrina" i feu unes passes amb

3
tombat endarrera mirant-se-la mentre la gentada no parava d'
dir.
ub feu el campaner Fènix davant aquella rebuda si no sabia fer alt
e tocar campanes? Doncs tocA campanes. A la plaça de l'esglési

,via

~ent

de totes

"ell concert.
tre

EnRe~

a~b

les~ndències,

perb tothom

qued~

parat sentint

les campanes grosses en batallola, les desemb

les petites organitzava un recital de

crates i creients

si~~oníes

que

se'n feia creus. Aparentment era un concert

cies per la rebuda, perb si bé aquesta acció de grAcies era camejada, una bona. part de la tocada la presidia la visió de

Pele~ina.

s'esdevingué que Fènix, el quaJ. ja feia temps que no dirigía

la pa-

a les dones que haguéssin fet per a ell., començà a tenir Pelesrial

pensament dia i nit..

vegades, impulsat per

sentiment que el tema del tot pres, quan tothom dormia, deixava el seu
efugi d'escales amunt, i expressava la cosa que sentía tocant amb sorina les campanes de veu més melosa, concert que només sentía ell i 1

.us nocturnes que fii.en nit al campar..a.r. Si les xibeques haguéssin po.t parlar, o els homes les haguéssin enteses, segur que hauríen dit
que aquells concert a falset, al punt de. la mitja nit, eren els millom
ue del campaner

F~nix

s'havíen sentit.

l Fbnix perd6 la. gana, perdé la son i ho anava perdent tO'G pensant amb

Pele2rina,
~s

per~

cada vegada, per

coses~e

perdés, tocava millor.

clar, Pelegrina era un impossible pel campaner, vist que ja ho havien

estat les dones fetes a les qua.ls temps endarrera s'havia dirigit, però
Fbnix, per impossible que fos no deixava de pensar amb la noic;r..
l, per acabar-ho d'espatllar" una tarda la propia Pelee:rina. amb un.

colla de joves de la seva edat, demanA a

F~nix

permís per a pujar

camuanar. L'home tremolava al donar l'assentiment. l
festejava amb el fill del camionista Dos Riu
p~

Sumà

result~

que

tamb~

al

que Peleformava

F~nix,

s'hi
a tots els
1s aue te
el de la gelosía. l s'errA contant la hist~ri de les campanes,

de l'expedició. l al pobre

s'errA al dir la part de rodal que es veia de cada

el nom de les masíes i rieres. Es adir, s'err
Aquella pujada aJ. campan&r, el mix"

s

'let ,l s'errà amb

en tot.
elegrinat que mai, i l'e",-

4

e1ee.rinament creixia i creixia fins que

l'obli~

a fer el disbarat.

feia dies que passava i traspassava pel davant la casa de la noia.
la

vei~

festejar. l l'atac de gelosia ja no tenía aturador. No es

aturar a pensar que Pelegrina era una noia deia primera volada i ell
anímalàs carregat d'aniversaris. l

d'enç~

que havia vist la noia

.a desconegut, Fins a tal punt que la gent quan el veia havia de dir:
- Al campaner F~n.i.x n 'hi passa alguna.

ningÚ sabía la que li passava. l el disbarat vingué. Un havent sopat

e

~elegrina

acomiadava el festejador, unes moxaines anaren i

noia, davant la

T_

insist~ncia

del festejador

da avall. El campaner havia estat

testi~oni

l'acompany~ mitja

que no

crid~s

F~nix

l'empaità i posant-li la

m~

a"t.b

boc~J

per mor de

se l'emportà escales amunt i la deix. en el recambró de

nir-la-hi sempre
~lan

el cal) tombat dever:

a la·

dessota el campanr. El seu pensament auan la tin
noia

canto-

de la petita sessió de

festeig, i quan Pelegrina tornava a casa ence.ra
el fes·tejador,

vinguer~n.

m~s

i no passar de mirar-la. Ain

a casa, fou de teho manifestà a la

aquesta començh a deixar anar xiscles •••

l Fènix i Pelee.rina no s'entengueren.
L

noia triga a entrar - comenta el marxant.

- T poc se li han de compt

els minuts •••- diu la

~~

anta.

Passa una estona.
ceneta o ves a mirar què fa la noia que triga tant! - ordena el
pare.
M~ceneta

torna.

Pare. Pelegrina no és al carrer.
Potser ha e.rri bat fins a la cantonada ••• -aue diu la marxanta.
t

-

·..erceneta, ves a la cantonada, a la de dalt i a la de baix! - ordena
de nou el marxa.nu.
Quan Merceneta ;orna diu que no es veu a cap de les dues cantonades.
- Aix~ no ho ha'VÍ

fe

mai aquesta noie.! Si la tinc d' an

ja veuràs com la faré venir!
- No t'esquivis, marxant, no t"'esquivi.s. Tots havem festejat.

buscar
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ssa aviat

erb aquesta ha comencat

allo""t'I'O"I" el festeig!

eleaTina segueix sense presentar-se.
intervendré jo! - diu el marxant -""On t#ha dit que s'estava aquedí
.e festeja?
ols dir, marxant?
Ull dir! On t'ha dit que s'estava?!

- Es el noi de Can Dos Rius, el camioner. Ea un bon noi ••
... l'io en dubto, per~ jo me~n vaig a veure si s'ha posat de moda festejar
casa el festejador.
om a casa el camioner Dos Rius.
- No, no hi

ma

l el noi ja fa estona que ha tornat, i GS veu que ve-

~s.

de festejar,

perqu~

ha entrat rient •••

1 marxant vol parlar amb el noi, i

l'ha acompanyat fins a mitja
l no

~s

el. noi li diu que Pcle~ina només

cantonad~.

a casa vostra?

No •
.:::.1 pare Dos Riu:::! pregunta si

~s

que el m..'U"Xant s' oposavc;

quell fes-

teig.
- No. no ••• La de casa es veu que ja fa dies que ho sabia. Jo he trigat
és a saber-ho, per

s ie:ual no efn desata'ad

Si la noia n0 estava

haver-se

segur~

.at a queixar a

Per si la noia penaav

as que fest

n

del vostre vot favorable, potser podr1a.

.. ,

d'algun parent •• ,.

~XJ.,

rarem a casa els p8xents.

:oxant, si tard o d ""hora h8.yem de ser parents, la fro"'em jun

Ilireu,

aquesta visita..
"""stà. bé - diu el marxant-. D'
saa l "ho:l'a

ls cercadors es troben a casa el m,

ha vist la noia, i l

no ha tornat

•
- Així no arreglat'em res - diu el

va

R

ant,

C8.p

parent

casa. Aflicció general. La

lo

marxant

~s

_í. a una hora ena trobarem a casa.

m~'V"V'ant-.

Anem

l

olicí.a.

la policia

l,a polici

s horc"".

quan :ra q,ue

la noia es trob

faJ.tex.
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ants anys
-

.!!in

t~?

dinou.

f

nes idees

t~.

- Cap. Que jo sàpiga
r festeja a gust?

nom~s

festeja.

- Jo em penso que sí.
Havia passat

al~a

Si hi passa aquesta,
-<~e

nit fora de casa?
ser~

la primera.

li havia donat aJ.gun dise:ust?

No. L'Iai.
l ara

qu~

fa?

Ara, no ho sv.
Vull dir que feia abans de no haver tornat a casa?
s preparava per ser farmacèutica.
"ales notes?
- Sempre bones.
Sabeu si hi ha xx

hagut algú que hi volia festejar i ella li

hagu.~s

dit que no?
Si l'havem de creure a ella

~s

la primera vegada que ha festejat.

- l amb qui 'festeja?
b el noi del camioner Dos Rius.
Un bon partit.

r

ho volen a casa del camioner que el nli us feste .

la noia?
Ho volem tots.
Tot

aix~

li ho demanem per tal de saber si la naia tenia algun mo-

tiu per a no tornar a casa. san?
- Ara ja ho sap tot. l es pot saber

qu~

farà la policia?

La buscar~,la buscar~: Ara, no s 'ha d'anar barroer, ni la policía
hi ha d'anar. Pot passar,

veur~,

quina festejada ha fet aquesta nit?

Segons els festejador, una festejada

no~al.

Es que hi ha festejades que, a vegades, sobretot les festejadores
abe~

de tornar a casa s'han de posar en condicions de tornar-hi.

l vost6 creu que en tres hores no n'hi ha prou?
No, no, si ha

estat~

com êl.iu p una festejada normal ••• Ara nosaltres

qui transitava pel c

er de

vost~

7
quan s 'han trobat a fal. t...,"'I~

noia, farem gestions i •••
trobaran? Jo, per aix~ he vingut a la policia.
ill si el no tornar és una cosa volunt~ria ens don

m~s

feina,

alB.

és involunthria és quan actuarà la policía•••
n'aauella vila mai havia

tin~t

qU~l

Gab~

legrina i

la cosa se

·ció d'una noia com

lloc la desa

tothom se'n feia creus. l se'n feu ur.a

stió d'honor convil.ata cercar la desap9..regu.da. Es mobilitzà tothom,
s a monaes de vetlla. Foren
a

inter¡~oga'GS

tots els noctAmbuls de

vila als quals es registraren domicilis i propietats. Cada convilas 'oferí a que el registre es fes a casasevu. Am'g -tots els respec-

tes ·es reRistraxen notaries, mestres d'escola i fins i tot la mateixa

rec·torí.a.

Ho

quodà cap casallire de rel'ti-stre. S 'a;n.~ib! àdhuc a 1"er

registres a la vila. de la quaJ. es va treure el campaner
que no fos, el rapte de

Peleg~ina,

el Campai'ler •••
l fou el follet Narcís qui

F~nix

per mor

un acte de protesta per haver-se

empoX"ta~:t

':;rob~

la. soluci6. S 'havia mirat tot 11

vat del recambró del campaner. l el follet Narcís el

mir~.

l

ve~

genollat davant Pelegrina mirant-sc-la i la noia plorant a

Fè-

11~-

.." viva. El fol1et Narcís era molt menut per batre's amb el campaner, i, per altra part, potser a un follet ningú no se l'escoltaria.
l

ell que sí. p que sc'n puja

nampan~..r

amunt i es posa a tocar a some-

tent. Molts. llavors, pensaren amb el campaner
ren

al

F~nix,

i més hi pens

sentir que aquell tocar no era el seu ••• I pujaren campanar

¡unt i deslliuraren la pobra Pelegrina•••
an el campaner

F~nix

eS"llançava

al buit

de dalt del marlet més alt,

anava dient:
-Jo només la volia

miri:~ '.....

Ara. a la vila hi ha un campaner com molts .. Pele~ina i el nois del CamíOner Dos Rius es casaren. Per~ a la vila, malgrat aquell epissodi del
rapte, es troben a faltar les tvcades del campaner Fbnix

8
saDs, nosaJ.tres som molt amics dels cavalls. Sovint els trenem
crineres i ells n'estan ben contents. l fa anys qu.e la nostra am:LS• Amb els cavalls no hi ha el problema de l"ou i la gallina..
tocà fer el cavall es va veure que amh un cavaJ.l sol no s'aniria
i se li posà una senyoreta euga a la seva disposició. D'aquesGra s'assegurh oue els cavalls no s"acabaríen mai m~s. l no s'han
cies a
nostra els cavalls aprengueren a menjar user
, i d'aix~ els cavalls se n'han recordat sempre.
astaren l
el cavall Semiramis i hi tenía llargues converses.
i
era molt
el

c~vall

Semiramis em deia que ells estaven molt descontents de la

eina que els homes els havien encomanat ••••
veuràs, Francisco, quan el primer home ens va pujar a cg,vaJ.l, ja
ho vam veure malament. Ja vam intuir que el nostre ofici sería Clue

C!

els homes ens pujessin a l'esquena. l ho vam·endeVinar. El primer que
es va deixar pujar a ca"ltall va protestar poc. l ja va estar. Tu caps
qu~

1

és passar una vida amb un home al d.&muntf l que no van a m:i.rar

, tant ens hi puja un home del pes lleuger com un del pes pesat.
que es guanyen
li~ncies,

~a

vida tirant jardineres, tartanes i di-

perb nosaltres! l els hom&s pensant-sc que aquesta 6s

I

nostl."a., feina han inventat les enves'l:iides dels esquadrons de cavaJ.lería,
les curses de cavaJ..ls i, encara, els concv..rsos hípics els quals ens obli·
en a

sal....Ga..r

obstacles

8mb

un home a l'esquena •••Es veu.. que ens v

trobar a la mida per tal de pujar-nos a l'espatlla. Encara, si tots
fossin menu"GS com vosaltres ens hi pod.riem lluir portant-los a coll •••
ri.llÍat el auè deia Semiramis ja que moltes ni ta, quan tothom
dormía. em va portar a mi corrent a tot cÓITer pel

CaID!)

d'entren9l!lent.

2 metres per segon. ara a cinc, i ara a vuit - em dei
•
nA n'aauesta velocitat encara no ens hi ha vist c6rrer cap home".
era anar de pressa dalt d'un cavall. Jo m'havía d'agafar ben
0011

de Semiramis

perqu~

el vent no se

AJ.l~

a,~at

m'emport~s!.

- l ara, di~unenge tinc una cursa - em deia Semiramis -. l tinc de ~a
nyar perquè darrerament les guanyo totes. No s'ha de fer festa els
diumenges? l doncs! A nosaltres ens fan córrer el dia que volen, oigui

o no sigui festa. l ara tinc un joquei el qual, per tal de guany

eixa el fuet en pau. Qu.e també ja ,ra quedar ben descança"t

qu

Col

el fuet!. Hi ha carreters Que el fuet el fan petar i prou
Qaltres ja en tenim Drou.

Per~

els fuets de les curses són fuets

trana de can mena, fuets pelats que no paren de fer servir dei-

~e

t-nos les anques, sobre-tot les de la dreta, plenes de blaus. ttE1.s
allo han de córrer! fi, diuen els homes. l en al tres llocs ens obliSt%en

...a ....

correr

~lats

d'esnerons a les saoatcs, i sanDra reben le3 mateixes

t"'!tel1es. Tenim un mal ofici, Fral1.cisco. Sí, algú" de tant en tant,
dóna tu~ sucre de ·~erròs. ner~ en~ ~rote~en més que no ens ensucreb.
diu:men~e

-

li

també corra la Galana, U:"la eugueta amb la qual havíem que-

que ens veuriem precisament diumenge.

Aix~

són

~..nes

d' 8.marear 1

no diguis .... Doncs jo estic disposo;t; a c6rrer ma1m"!lent, t'ho
r~metoG

i per

~uetades

lament trotaré. l

que rebi. l potser quantes

despr~s,

qua..~ ja

tmcara,

m~s

en

no servim per

rebi,m~s nafil.

gue.:nyar

cur-

ses ni ner arrosseear un carro, ens esperG:a les olaces de bous. Si el
u a l ' envestir-nos no ens fa s·:>rtir les 1.ïripes la gen·i:; no este. con-

tenta. S:1:. darrerameu-t ens han posat una men-::l de
ent no ens vegi els

co"~illes perqu~

1

budells per terra, i a vegades sorti:n de la p1.a-

olius, per~ en general no passem de vuit trompades d'un bou 8~ qual

li han ensenyat que la seva. feina
=stic amoinat,
ai~

•••

la cursa. Gr

bre al no
oincideix
...

anse'"

envestir-nos sense e

F~ancisco

deixar Semiramis

l vingué

~$

molt

dis~stat.

cnciar-la. Semiramis ja ~ l·e:. a la línia de sortida. Se surt i la Galana
b Semirami....

Ui.

any

no?

qu.e li diu.

No en tinc pas gaire ganes 11 no et pensis.
co~

si el joquei que portava al

fuetejar-lo desesperadament.
ramis era objecte

d~apostes

ili •

damv~t l'hagu~s

La gentada seguIa la cursa dempeus. Se .
de consideració i es trobava bé

pertéssin les ganes de c6rrer del cavall a cOPS de
mis, tal com m'havia dit a mi, quan més
na colla de

lo

digu~:

ca:~.1s

sentit, comença a

~ebia

~ue

~uet. Per~

més aminoravael

es des-

Semir
ga~op.

el passaren. Un d" ells la Galana leo qual tot passant-

o
Sem.iramis? Si no guanyes tu, tampoc gu.anyo jo 1

sentí molt content e1 cavall d"aquells mots de la Galana. i entreda i fuetada encara li va. dir:
trobarem i:e:u.aJ.. Galana. acabada. la eur!Sa•••
, la. ve,ri-te,t, en sabien greu dues coses: Clue SemiramJ.s no guanyes

e se'l petrusqués de la manera que se'l petru.:3cava. l '.raig interve-

s

e, - l i vaig dir -,en aquest revolt desempall~Ra't d'
que duus, i deixa~m la cursa per a mi!

'es
- Sc
ja

l

ti'i¡ que del

veure Ciue

v~J

"qpte

,

asa cas. Jo

1'10

a ern. po¡-tes a. m.i. corra
~s

ribes p:ri.mezo

lJrestiri

vuit metres

8

la Gal.
en

i

aemn.. un ..

p

egu

sea, Prancincü, no?

d

veur·

3n8,V8.

joque~.

nyant llocs ni se n'adonava del canvi de
otser

" Di

que vol.dras •••

is"tible pels demés cavalls .. La gent al veuro que el cavall

- Ai

en feu

·~au.1es:

ic
l Sentir

n

~ esauenc~.

ta aauesta gent co

norr~_

un cavall muntat per un

fo-

llet!
l, e:f.ectivai!lent. acabada la cu.r
i

el cavallen :reu el

SCluiramis i la G'-aJ.ana es van

ob

qu~

i ha un judici. Es jutja al

se~yor.FruitÓg per

hav

et;

disbarats

per la senyoreta Perfil.ada.
Damunt la
icia~

perso

que
i

espasa a 1

ay~a

e de l

del senyor 'Jutge s'hi veu un qu

enyora Jus-

s una senyora que va a cavaJ.l d""un lleó amb e
b la cua entre
dreta i

e~

cames~

La senyora Justicia

netites balances

una de les ce.mes fins a genoll-. S'h
s 'havía de presentar tapada, a"Ilb molt bon

que hi tenen tractes haguéssin fe·t
pasa i l.es balances.

la

de bona

po~ta

una

esauerra~

i

an

enseny

que la senyora Justic'
trament eJ~
ert;. ja que

s cas del

destape~ent

que de l'es-

9
senyora Justicia es presenta a cavall d'un lle
er tal de demoatr
no hi ha força que hi pugui. Abans que els lleons fossin domats
e'ls vei~s asseguts en cadires pels circs i saltant per mig de cer·es de foc, la gent es pensava que els lleons eren els:Lmbol de les
ses ferotges i poderoses, i per aix~ la .senyora Justicia es pinta
e---.camellada damunt un lleó. Es clar, quan es va inventar la justicia i
fa moltíssims anys, res se sabía de la força de les central~
ctriqu.es lO de la de la impremta, de la de la desinte.gració de l'àtom
1o. de les

~Quines

aauests símbols

de tren, ni de la de les vagues generals •. Alguns

s'haurien de posar en els quadres de la senyora Jus-

si no volem pecar d'anticuats.> A la reforma li queden per rerorcoses. No sols s~hen de posar al dia les modes, la manera
e segar i la setmana de quaranta hores. Hi ha un

ov~t

d'activitats

les quals s'haurien de reconvertir si él que si €s a temps. Ja se sa
ue hi he. coses que han de quedar com són, com els castellers de Valls,
els sufregits i

l'arr~s

de Pals •••

I. en aquell judici, el senyor fiscal no parava anunciant t'.n darrera
l'altre els actes delictius comesos pel senyor Fruitós per tal d'obteOr l'assentiment de la senyorjta Perfilada. Sortiren a la llista del
senyor fiscal un
amv~t

se~t

de

otejaments contra admiradors de la més

dita senyoreta, d'intents d'enmetzinaments, d'assalts a joieríes,

de continuades esbotzades de la finestra de la oenyoreta Perfilada••
s ve:i.a venir que tota aques1ia col.lecciÓ de greuges acabarien en la
condemna de l"acuse:t. Fins hi hav:!a qui deia que havia vist, davan"t
tantes acusacions, com es desnivellaven les balances

d~

la senyora Jus-

ticia" les quaJ.s normalmen:t sempre es veien amb el feel ben centrat.
Tothom,

per~,

considerava qué per una senyoreta com la senyoreta Per-

ilacla es podien fer disbarats, àdhuc molts

m~s

dels que havia prac-

ticat el senyor Fruitós, els quals s'hauríen de jutjar

benevo~nent.

es l'l...inmí no ho gosa.va dir. l fou la senyora Dora, tia de la senyoret
causa dels disbarats comesos pel futur condemnat Fruit6s, la qual no
havia

conseguit enamorar mai a ningú per mor d'un físic dubtós, qui

s'aJ.cà a declarar en favor del senyor Fruitós trobant

l~gic

que

V~

ena-

2

t fes coses fortes portat per l'en
ts

t~obaven

en~,

coses que els no e

mal fetes.
t

al~~a

vegada?

qui s'ha de jutj

•
tal de lligar c .ps

~

'ha enamorat algu..'1a. veo'

- Doncs sí •••
l vosto es

la re-:>eteixo:

?

do

de J..a qu

senyor fiscal dubta uns momen

estava e

t.

•

nes no ....
ses contràries al

voct

l

b"tícni:r

la ra6 per taJ.

t i

de la <iu

Tantes que vulgui!
~ala

l

es

el

es

~"eu

ser~or

que a la sala hi haví

fiscal molt oberta d'ulls. Es veia el

nt nostra aconsellant

01

tho

s vs. pos

que

ucl1 que havia dit que les balances de la sen:

dempeus

~~torejant

al

to-

nyor fiscal. l fou l1av

vien desnivellat .. que les va veure do nou

r Fruit6s sort!

perqu~

ju.sticia s'h

eix. nivell.

en llibertat i xardorosament felicitat

1 se-

nyor fiscal, el senyor jutge i per tot 01 jurat en peb.
l

perqu~

les coses aeabéssin més b6, pocs dies

despr~s d'~4uel1

el senyor fruit6s i la senyoreta Perfilada digueren s

Asi, paren

judici,

ient un

an

cadascu~

A11b· que et deia dels homes, que quan inventen coses van carregats de
So

entre els invents aue

ers. l aquestE'. meua ele

s~atribueixen hi

vam s

h

l

dels colo

nosaltres qui

el~

nssat-

vam facilitar

ls humans. Els coloms, els ensenyats per nosaltres. si els portes
al eolome.r mtSs apa:rte..t de Fr:?.nçp.., quan els deixes ~..r "Gornen a.1. seu
colomaT primitiu sense desviar-se ni d -un pam. Ara,. 011 caJ.. mà esquerr
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eb6, és ensinistrant els coloms a fer viatges d'anada i tornada,
e és la feina del veritables coloms missateers. l

aix~

vam ser nosal-

s que ho vam ensenyar als coloms. l els ho vam ensenyar durant el
steig de la bella Elisenda amb el patge Fabianet.
,bd6s eren jovenets de la primera volada, i com que el pare de la bea .l5lisenda era un

senyor molt principal, per tal de que quan la noia

s d'un lloc a l'altre ben acompanyada,

pos~

al seu servei quatre

tges. Dos li aguantaven la cua del vestit, i els altres dos l'ajudaen a baixar de la carrossa quan Elisenda hi viatjava que era molt so·nt.
Dels quatre patges, tres feien l'ofici seguint les indicacions que van
rebre quan van entrar al servei de la bella Elisenda,

per~

el quart, el

atge Fabianet, es va enamorar com un boig de la noia. Passar el temps
vora la bella era el regal millor que demanava a la vida

el patge Fa-

bianet.
l què

succeí? El que ja tu et pots pensar, que un día la bella Elisen-

da es va mirar el patge Fabianet i li va descobrir als ulls tot l'amor
que li portava i se'n va sentir tota corpresa d'aquell mirar. l ja es
miraven sempre que podíen. El seu amor va ser un temps un amor de mira/

des, que es veu que es un dels millors amors que hi ha. l un dia la bella Elisenda baixant de la carrossa mirant-se el patge Fabianet, s'entrebanc~

i anà a parar als braços del mirador. El patge, al sentir-se

la bella als bracos, hagués volgut que el temps s'hagués aturat i que
l'abraçada hagués durat tota una eternitat, que és la cosa que sol desitjar la gent quan ens n'hi passa alguna de bona. l, cosa .curiosa, la
noia també

l'experiment~

ent se la mirA amb

aquell
.
altres ulls

mateix desig.

Per~

es veu que altra

aquella curtíssima abraçada perquè

el

pare de la noia el qual presidía la festa on anava Elisenda, va dir:
Patge Fabianet, ja la po·ts deixar anar que no ha estat res!
Aquell curt abra§ el sentiren sempre més els dos jovenets.
l aquell día les coses es posaren bé pel patge Fabianet. A la festa hi
havia d'actuar el fam6s tenor MercadeJel qual s'excusà
podía actuar perquè la nit abans havia agafat rogall.

dient que no
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e sap d'on va treure l'ooum el patge Fabianet (amb l'amor pel mig
, se sap d'enamorats que ho han envestit tot" de salvar nàufregs
e saber de nedar a descobrir imperis o a guanyar la Volta a França
bicicl.eta), per?> es posh a cantar quan uns lauds encetaren una canopular. Tothom es

mir~

el petit cantaire,

per~

,turalment fou la bella Elisenda. Quan el patge

qui se'l mirà més,

acab~

la seva actuació

ruixat'd'apl.audiments ho omp1enA tot. El noi es mirh El.isenda i
esta, amb la mh, li envià. un bes per correu. l ja va estar. Ja, sene

dir~s

'ho eren l'un de l'altra. l durant un del.s viatges amb la ca-

ossa nomes es van dir dos mots.
- Si? - va preguntar Elisenda.
- sí! - contestà Fabianet.
~o

calía dir-se res mes.

l una nit el. patge Fabianet se la pass

cantant cancons al peu de la

finestra dc la bella Elisenda. Quan

el repertori, la noia només

va preguntar: /
-

Tornar~s

demà?

Tornaré sempre - va dir ell.
ls concerts duraren una setmana, el temps que el pare d'Elisenda era
fora del casal. I, a cada concert, a la finestra de la noia s'hi veia
un colom. Era el colom dels follets, 'el colom Cintet. Acabada la funció
Exisenda besava el colom'i aquest, cofoi, volava corrents a fer la bella ofrena al patge Fabianet • Era la millor paga que el noi es pensara
que es podí8 trobar en tot el món i això que és gran el món.
l coses dels enamorats. Els plavía tant aquell intercanvi de besades
per mediaci6 d'aquell correu alat, que es descuidaren que el pare de
la noia ja havia tornat de viatge. L'home,primer

escolt~

el concert

ensant que es devia tractar d'una gal:tejador de pes ja que s'atrev!a
a venir m cantar en honor de la seva filla al seu casal. l ho volgué
saber. l quan va veure que el concertaire era el patge Fabianet, es
,

donà a tots els diables. Sortí armat del primer pal que

trob~

i Rarrote-

jà abundosament al pobre Fabianet el qual encara feia les CI.arreres no-

mirant-se, encantat, a la bella Elisenda.
-El pare! - xisclà la noia esperverada.

.bianet pensava dir: "Em pensava que no arribava fins

dem~!

l',
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perb no

sa de pensar-ho ja que el pare de la noia havia ja començat el recide garrotades.
- Fora ~ casa, perdut! més que perdut! - anava repetint entre garroada i earrotada el pare enutjat a més no poder.
e moment, el patge Fabianet volía acceptar el chstig en honor de la
seva altíssima estimada, i no moure's del lloc fins a la fi, perb fou
la noia qui l'avisà del perill que corría.

Fuig, Fabianet, que et matarà i, no et podría veure m~s!
~ra una ordre d'Elisenda i el noi per tal de complàure-la estava disposat a seguir-la a ulls clucs, i demostrà que era tan bon cantaire com
bon corredor, ja que el Pare, enfollit,

marr~

les darreres

~arrotades.

n tant, el colom no s'hav:La mogut de la finestra de la bella, i quan
Fabianet queixant-se dels cops rebuts
per la noia, s'estava dessota

U~

per~

content d'haver-los rebut

abet lluny del casal de la seva dissort

el colom Cintet li porth el diari bes de la bella Elisenda. l la dolor
dels cops s'esvaní a l'instant. l aquell bes

an~

i vení una pila

de

díes del casal de la bella Elisenda on fos que es trobés el patge Fab·
net. Fins que un día el colom no es movía parrupejant del voltant del
nostre amic. l aquest
pota un

minúscu~

en feu el primer colom missatger. Li lliRà a la

missatge, aquest: I1T'estimo. Fabianet 1t • A1menys que

la noia ho sàpiga, pensà l'ex patge. l la seva alegría fou desbordant
quan nit entrada

va veure

l~

tornada del colom. Sería una resposta?

l sí" ho era. El colom, Cintet, amable, li oferí la pota, i el noi tremo16s. va llegir un paperet que deia: "Jo també. Elisenda". Fabianet,
de content, es

pos~

a cantar a tota veu les cançons d'aquells concerts

que tan malauradament per a ell ha:vien acabat, i, oh, meravella, els
cants, empesos per un vent favorable. entraren finestra endins de la bella Elisenda, i a la noia ja no se li

mo~eren

mai més de cor endins

Aquella nit la noia besà tres vegades a l'amic aolom, i Cintet, pel seu
compte, besà quatre vegades al patge Fabienet •••
Gent batissera ha arribat al país. L'ex patge Fabianet, sense deixar
de pensar i tenir

correspond~ncia amb

la bella Elisenda, s'a-ounta ent:re

6
que volen treure els batissers del país. Els batissers són molts

iben al casal de la bella Elisenda. Ilo esbotzen tot, i al veure
noia. tan formosa se l'enduen després de ben apallissar parents
nats. ·EI pare de la. noia, quan pot, demana ajut,

i

diu que ho

i

dona-

tot a qui li torni la noia, i fins la noia mateixa, si cal. El colom
n~adona

°ntet ho va veure tot. l segueix els raptors. Elisenda se

i hi

osa tota la seva confianca de noia enamorada. Els raptors la deixen
n un mas apartat, del qual n "'havía fugit l.a gent espanatada, esperant

e la hi trobi el batisser en cap al qual les noies
'n d' all~ més. Han deixat l@, noia en un quartet on
finestra molt petita per la qual

~s

assar cas de pensar en escapar-se.

tendres li pI
nom~s

hi ha una

impossible que Elisenda hi pugui
Per~

aque1la gent no

compt~

que el

colom Cintet, per petita que fos la finestra en tenía prou. l Elisend
fa una prova. Posa una nota a la cama del colom dient on es troba aquell mas i la causa que ella s"hi trobi ••• Llavors es va veure el sentit d'orientació del colom
fins que

a faltar

trob~

missat~er.

No

par~

de voler i

m~s

vol

l'amic Fabianet. Aquest feia dies que no vivía trobant
'-

la visita de Cintet, i, quan e1 va veure es 'Posà a saltar i

a ballar. l Cintet portava U~ missatge d"Elisenda!. La contesta de F

bià.net fou r~pida i fulminant: "Elisenda, estimada, ja vinc!n
Contà als ,guerrillers el seu amor per Elisenda i que aquells forasters
I 'havien raptada. l

algú li digué :eX que havia sentit dir com el pare

de la noia declarA que estava disposat a donar-la. a qui 1i
abianet ja
cabdill~

pic~

torn~s. l

segur.

un escamot decidit i

arrib~ al

mas de la presonera abans que

hi arribés el cap dels batissers. La au~dia del mas es va ·veure des-

amida per la decissió. dels atacants i a1guns quedaren mal ferits.
Quan van veure que tot

all~

havía estat

sonera. un dels mal tractats no es
Si el
i

qu~

pogu~

per emportar-se la bella nreestar de dir:

volieu era aquesta noia, també ho nodieu haver dit abans

ens has:u&ssim estalviat aquests nys.nyos., ••

Fabianet es

present~

al casal de la bella Elisenda, naturalment, amb

la noia. trucA a la porta, demanA pel pare de la. bella, i quan aauest
sortí,
- Si és servit! - li va dir entregant-li la noia.

abianet, maco, demana el

qu~
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vulguis! - va dir l'amo del casal en-

iasmat.
La noia, senyor, la noia •••
pare no la hi pogué negar. l li va donar ben donada. l mentre tea lloc la donació, cel amunt el colom Cintet.feia airosos giravolts
exP~~ssant

la seva alegria pels bons resultats dels seus serveis. Era

primer colom missatger, i els homes, corn
venir, que sort d'ells si

n~i

sempre, digueren, temps

havien•••

l pastisser Simon era un pastisser enamorat de l'ofici, i es pensava
ue fent dolços ho podia envestir tot. l ho envestia.
l'~xit

Es deia que

que tenia el pastisser amb les dones li venía de la 'bona mà

ue tenia fent tortells i rebostería. l es deia

tamb~

que el pastisser

Simon posava a la seva producci6 un preparat que el feia irresistible.
Al tercer dolç que les dones, tastaven, el pastisser Simon tenia carta
blanca. l com que el pastisser

s~afeccionà

a les nois d'edat tendre,

nosaltres ens començàrem a preocupar. l fou el follet Ramonet qui trobà la soluci6 ja que nosaltres, com saps, quan

s~enreden

noies tendres

no ho podem pair. El follet Ramonet feia molts anys que anava pel món
i sabia moltes coses. Sabia que el senyor Plut6 havia fabricat
d'elm que fe_

v~a

mena

invisible al ciutadh Perseu quan aquest es decidi a at

car a la s.enyora f,1edusa, que era una senyora que portav9. un barret
de serpents i que feia por a tothom. El senyor Plut6 hi tenia molta
traça en aquests afers, ja que ell mateix, si volia, ea passejava pertot
arreu i no el veia ninS:Ú. l fou pensant amb aques·tes coses que el follet Ramonet va inventar un esquellarinc invisible, que tocava sense
que el se....-nt!s qui el portava,

per~

que era sentit pels altres. Feu

una bona feina el follet Ramonet, no?
Aprofitant el son del pastisser Simon, li va lligar al coll aquella
campaneta especial i invisible, i al mateix temps va avisar a les noies
que no havien rebut, que encara eren moltes, que quan sentissin l'esquellarinc es poseésin en

gu~dia

portador de dolços de mal averany.

que s'acostava el pastisser Simon

q
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coses, hi ha qui se les creu i qui no. l la noia Garrofina, que

tava al ple, fou de les que no es va creure al follet Ramone't. l es
sentA a la pastisserIa del senyor Simone Aquest es fre2à les mans
tisfet quan va veure entrar la noia Garrofin~.
- ~o t'agraden aquests caputxins, monada?
i, sí, senyor Simon•••
'ova 'n, prova'n un ••• Qu'b et semb:La?
Bonmsim. senyor Simon!
"
Aquesta nit te'n portar~ uns quants a casa.
- Ah, com vu.1gui, senyor Simone
l a la nit, el ·senyor Simon, armat de caputxins, anava satisfet a casa
la noia Garrofina. Perb ja abans d'entrar-hi, l'esquellarinc comprometedor no parava de tocar. Aquella nit el follet Ramonet el feia toc
.és fort. l quan el pastisser

Simon, del peu de la finestra de la

no'ia Garrofina, li deia:
- Ja som aquí jo i els caputxins. Obra~m!
la noia Garro·fina va veure que era veritat l'avís de Ramonet, i, obrin't
la finestra va llençar

d~~t

el pastisser una palanganada d'aigua.

l a cada intent del pastisser Simon arn@ noies d'edat primicera, els
resultats foren més o menys els mateixos.
l el pastisser Simon d~nç~ de llavors s'hagu~ de contentar en assaltar
senyores d'edat alta, les quaJ.s prescindíen de si sentien o no toc
aauella esquelleta invisible. _,.

Com ja deus saber, un temps, uns moros van passar, "per tal de veure
'-.

quina gent hi havia a l'altre costat,

l~estret

que avui es coneix

pe~

l'Estret de Gibraltar. Pels que fa seg1.es que vivim, aquesta ~s una
denominació de quatre dies'. Els grecs, uns senyors que fa molt de tem'
ensenyaren al món de fer estatues ben fetes, histbries,

com~dies,

i

de sumar, en deien Calp_ Els romans, uns elements que van tenir I
ar d'emperadors i que molt pocs arribaren a vells, el coneixien per
Fretum Gaditanum. l els moros, els quals encara molts els dies de festa es muden amb llençols, el coneguerêm per gebal-Tarik, muntanya de

9

c. ja que així es deia el capità-general. del primer escamot que es
icar a la Península
nt de Taric. doncs, va entrar Peninsu1a endins, i els peninsulars,
quals ja estaven acostumats a que gent forastera fes temporada
a seva, no s 'hi van amoinar gaire amb aquella nova entrada.
entre

~rabs.

serrains, almorhvids, musulmans i almohades

estar una pila. de segles a la Península, i la gent els hi deiestar,•. l resuJ. t~ que els

moros acabaren a bufes ells amb ells,

liaren amb els indigens i hi anaren contra., Es mulleraren amb senyotes del país, i s'emportaren les que no s'hi volgueren mullerar.
om que aquells nois,

endem~s

l

de les coses amoroses, que es veu que es

al que ben poques races se'n veueh lliures, ens enseyaren a regar
ortes, a anar a cavall, a banyar-nos i a fer monuments, doncs la gent
ls anava deixant fer

sense massa protestes. Aquells moros no exce1.

_iren pintant quadres, ja que sembla que tenen privat, a
enjar porc, rendir culte a la personalitat.

m~s

a

m~s

de

Si a algun li agradava

intar ho havia de fer d'amagat.
Les protestes, pe~, vingueren al cap de molts anys de tenir moros a
casa. A casa quan es protesta es protesta fort. l un dels que
fort fou el rei Jaume l el qual els prengu~ Mallorca i
tot fou començar. A casa es va veure que aquells moros
quan es va veure

aix~

protest~

Val~ncia.
tamb~

l ja
p,erdíen, i

tot el país va protestar amb empenta i no par

fins que els moxos es van veure obligats a fer les maletes. Ho sentiren
cosa de no dir haver-se'n d'anar pensant que havien de deixar aquells
sistemes de regadius fent els quals tant s'hi havien mirat i ara hi regarien uns altres. l ultra les

s~quies,

havien de deixar mesquites

i

Alhambres ••• I era el què ells deien:
s una mala cosa fer-ne a casa dels altres. D'haver-ho pensat tot el
que s'ha fet aquí ho podiem haver fet a casa nostra i ara ho

tindríe~.

- Oh. fill - diBP.' un filoso! -, a les P-allines se'ls hi ha de veure
el cul per tal d-e saber que en son.
Doncs quan els moros encara eren ben vistos, e-n un dete
havia

~

nat lloc hi

cavaller de molta anomenada conegut pe1 cavaller Mulei,

el
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.:.la1 vema de bona casa p1ena d'efectiu metat.1ic. El trobem quan esassetjant e1 castell del senyor

~~inovart

el qual no volgv.é escol-

les bones paraules de1 cava11er Mulei quan aquest 1i deia que
e11 caste11 li plavía molt, i que deman~s, que e11, Mu1ei, ho pa
'a. Perb el senyor Guinovart respongué que aquell castell era seu, i
ue ell no se n'aniria
-

Per~,

pe~

quartos que li donéssin

senyor Guinovart - que li digué

mulei -, jo estic disposat a

TIP..<rd.r-n· hi el preu que sigui d'aquest castell.
- No hi ha quartos que hi valguin, senyor Mulei
S'hi pensi, senyor Guinovart, s'hi pensi, home. Ens estem a gairebé
ot el país i, sembla, a gust de tothom••• No vul1 que em dongui 11m.
resposta ara. Me la dongui d'aquí a deu dies. l pensi que el pagaré
b or. i que pot venir un dia que aquest castell s'ha2i de vendre cobrant amb paper que amb el temps no

va1dr~

res.

- D'aquí a deu dies li diré igual que avui.
o se'n vulgui penedir, senyor Guinovart!
- Ja veurem qui se'n penedirh d'aquí a deu dies!
l el senyor Guinovart donA per acabada la conversa amb e1 cavaller lI1ul<ei
tancant la finestra a través de la
~l

cavaller Lfulei se

n'an~

quaJ. havia tingut lloc el

di~leg.

amb la seva host dels voltants del castell.

l el senyor Guinovart reuní la gent d'armes que tenia i li va dir que
si ninroí encara no s 'havi:a tornat amb aquells galifardeus, ell sería
el primer, comptant, ja va sense dir" que la seva gent li respondría
com ell es pensava.
La seva gent li

digu~

que els moros eren molts, perb que si ell ho dis-

posava seria obeit, com

sem~re.

S'esc01aren els deu dies. i el cavaller

~fulei

es

present~

de nou davant

del castell.
Senvor Guinovart.

qU~

ha decidit?

L'amo d'aquest castell, que són jo, només te una p
que no. ho se,gueixo client i ho di
- S'ho ha pensat bé, senyor

sí.

sempre més.

Guinova~?

:ula. Vaig dir
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Li torno a repetir que jo tinc mols quartos, i demanant-ne ja pot

amunt.
o.
- A mi em dol prendre les coses a la força,

si no hi ha més remei

Der~

'hi veur~ obligat.

erda,

far~s!

Seny'or Guinovart, que jo s6n un moro net!
a resposta de l'amo del castell fou tancar la finestra d'una
l cavaller

of~s

ei es sentí molt

revolad~.

per la grollería del senyor Guinodi~eg

vart i De:!' la seva tossuder:la en no voler seguir el

començat, i

es disposà a assetjar el castell comptant fer rendir al senyor Guinovart
i servidors per la gana.
ls vigilants del casteller van veure la host del cavaller Mulei fent
una gran rot11a.na voltant la casa
Durant uns díes

el rebost del catall no fa11à i tot anava

b~,

però va

venir un moment que la vianda . ,comen
a escassej
i s'imposà el racionament a homes i cavalls.
Des de dalt del castell es podía veure la moriem rostint xaio i bous,
.
.
i del casal no en podía sortir ningÚ ni per an
a demanar jut ni per
a proveir el desproveit rebost. La cosa s'an
eujant día a d:la, i
t

..

quan ja en feia molts
que. els repassos
eren
,\
. '

salta~s,

~

vart

~a

\

el.. senyor Guino~

reunir la guarnició i va dir:

.

Nois, aix~ s'acaba. 1 cavaller
ei ens vol rentl.ir ~er la fam. Quan
ens v;
instal.lax al castell no s'hi
ensar amb aix~.
Si ens sor~
ens haur de servir, d 'ex;periència \,~í" j.o rSóc el I?rimer
ti d'aquesta
,
e e vai creure
en
-me j
la senyora Q.uan elIi va dir que un
, cul
•
r
t de xais
no h!i. feia. bonic. El
ara aquell
,castell
.
r
t de xais! • Si aquest home ens arrit:>a
aiar ae gana potser quan
~ '"
,
.~
.
d'aquí D. uns anys la. cosa sigui m~s coneguda, en~ facin un\ E.onv.ment.
t

.,(

41

\

.

t'

•

.

I

. .

t

\

Si tothom hagu's fet com no sal tres quan eomençare~,\a ve~t tttoros, el
P 1.s s 'haml6s carregat d 'honor, per~ -tamb~ haur,:la q\1edat \~ens'ec., ninroí.
l jo no estic pas disposat a demanar clemència

-lO

j

ha als:lÍ que tingui alguna cosa a dir?
\

'I
I

~

",

H-
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deman~

l fou el cavaller Fontfreda, mirall de la cavaller!a, qui

la

araula.
- Senyor - va dir -,potser encara hi som a temps si la meva proposta

és acceptada.
Proposa, Fontfreda, proposa.
Com sabem, qui mana entre els assetjadors és el cavaller hhüei, que

mala fi facia Si passem gaire més díes dejunant potser no li podrem dir
ni "s!, senyor", perb ja encare. em veig en cor de b~tre'm amb tJIulei i,

ent, passar-me'n mestre. Li farem dir que el que perdi. si sóc

natur

jo, li farà entrega del

castell i, si

çar el seti i no fer-lo mai

m~s .. l

desafiament li direm que si
ra
da?

ell, hauràt de prometre al-

per tal de que vulgui acceptar

el

ell guanya, ultra el castell, se li i10n

la ,vostra filla Riquilda,

VeuI'~sc

~s

Fontfreda, que ja hi

per~

h9~

que si perd, Riquilda sera meva.

hagut alguna cosa entre tu i Riquil-

I

.

- Fins ara només me l'he mirada i , prou. Ara. si s:uanY'o al cavaJ.ler t'Iulei •••
~ontfreda?

si perds,

l

Avu~

encara m'hi

No en

p~~lem

vei~

mes

o1in1"reda.

tinc à.e donar

• l

da en un torneig ent!e

La aenera1

en cor., Si la dieta s'allarga, no.

felicit~ ~a

~n

quant a Riquilda,\ un dia o aJ. tre

1."
l
,
potser no li desplauría'qu~;l'ha~éssis
~

.,,~

p

Per

1

mig era murri
I

•

a- és

l

cavallers •••

bona disposici6 del c~valle~ Fo?t~da.

l es feu arrib~l'encàrrec al cavaller Mulai que

hi volí

~

el cav

ei
!

seri.yo* Guinovart
\;

1 ei, que quan .,bi ' hav! ¡n'

ler

erra pel

no ~oder, pensant qu~ la gent\d~1 C~~~l v~lía parl '

lamentar per

la

\,

gana ~ue p~.sa:va,\ d,eixA t.r.~scó~e~ a1!W.n \iía"més per

tal de parlamentar en millors condicions. Aquells d!es foren f~~ls
"

\.

pels ass,etjats. Al castell només h,i havia aigua., i e~\ara ~

per
,,

.

~ca

de,

fei,a ,BUà.rdia

.pluge~ ~.a .

?-,'ha;v:i a

baixant de

,~vel~ .setl;s~ re'!le~ ~a ,,~~t

,de ,re.r deixant llances i arm~~ ¡pes~es

r '"

que

-olza-

. de
des als marlets. All~ s'havi':a: ,d'arreglar, i s,'es.col\4, el;\;~,o~ ,tent.

més bona veu de'ls asset jats, se'l feu pujar a la (torte de
"

I

\

i

se li

encarre~

"

el ses2Üent parla'1lent:

,

\

"

'"
enatp.:é
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wei. Que Alà et conse
l passar-vos
..

• nC! tenim teca per dos

dos anys sense

oure-us de vora el castell no
ni per vosaltres ni peT nosaltres. El 23JlB.Xl'ex senyor Guinovart,
qual acaba de sopar bé com sempre, proposa que tl\, cavaller mulei,
batis amb el nostre cavaller
Fontfreda. El qui ~anvi tindrh el cao,
\

.

..

,

'"

1

'

..

.. t

.

,

.

11 i com a premi extraordinari la senyoreta Riquilda, filla del se-

Gn.inovart J guapa com un sol i jove a carta cabal.. Si tu perds. no
utell ni Riquilda~ i has de prometre aixeC3x el seti i no
or-lo a fer mai més. Fa o no fa?
u el propi cavaller mulei qui

di~~:

! l si el cavaller Fontfreda, del Qual

n~he

sentit a dir bones co-

es. no té Dor, demà a les deu del mat! ens batrem. l només cns batrem
ell i jo. La meva gent no intervindrà, guanyi qui guanyi, i tarnnoc

Ara, vull que la senyoreta Riqvilda assisteixi a l'acte, i tindr~ molt ~i~. si, com penso resulto guanyador, de fer-li conèixer
que les meves activitats guerreres no s6n pas les que m'han donat mes
anomenada. l si el cavaller Fontfleda té quelcom a dir, amb molt gust
~tra.

l~escoltar~.

cavaller Fontfreda. tocat amb un casc ple de plomes

~l

pe~

tal de que

no es veiés el mal aspecte que portava degut a la manca de repassos,
dir:
Jo estic molt

content~

condicions que has
penso
'.

gus~yo,

cavaller Mu1.ei, de bàtre#m amb tu sota les

exposat. I, sobretot ner a

a la senyoreta

Ri~uilda

demostrar~,

que hom no s'ha

si com

pas\~e

en

dir 1fulei

per a donar u.n curs de festeig de llarga durada. l et puc dir que en
tota la moreria no en teniu cap que se li pugui posar al coatat. Fin
dem~ a les deu.
.
Per sanes que tingu6s tothom de

l~~xit

del cavaller'Fontfreda, aquella

ni 'li no es va poder fer 8,1 tra cosa que posar a la disrfosic:ró del cava-

ller la ració d #e,iaua d'una bona part dels combatents • .El c:$va11er
'.
Fontfreda ja veia que despréi de la llarga dieta passada, unS ansats
\

m~s

o menys d'aigua no serien prou

per a restablir una

ca entre ell i el cavaller Mulei. Perb Fontfreda

~~altat

havía~orat

vitaparau-

la de bàtre's amb M:u1.ei i ell era un cavaller de 'Paraula. "
\

\.

\

"

10

punt de caure. E1D _ errers-'asset-

1 sol es veu que les deu est
-~ts,

\

fe,l ta general de

1?er tal. de que els adversaris no s'adonin de 1
\

es, contemplen la contesa des de la

~ta

~

.,

"\

~aller Fontfreda li
Al
quella l1.ança, .la quaJ.

moreríà es tota present al pati del cas
~
a la impressió que juga en camp contrari.
\\

'

'

\-'

del castell.
En canvi
,

Ot

.~

~

tingués,trobava que tema un pes
e havia\manejat co ,sipes\no
"
de mida. \ \Pe,r al,tr part, com aue el dejuni tant havía atropellat

"

\

\

os cora a
què

el cavall que portava a

no~~e l~ ~ei~s

faJ.dill~s.

un

exc~s

tell

de e

Fo~tfreda,

si

arni t amb t1nS', meno

anav

estit de 'erro, i 1 cav
hav:í. de portar Fon~re
.'
us ell i cavaller.. ,farien molt
poques passes drets.
'\'
"

'I ..

"

de

e~-

J

ls cornetins d~ 1
execut
,
"
'
ls trompetaires
dels asset'
,

en tUla·veritable
marxa
,

orería
se'n'
sentí molt ofes
\
r·
\

.

~\

.

.

.

.

enys. ,Aquella gent,

<3;i,es, ,de, de jUD¡io. ,segui ts¡.e. no DO }
Són de ,.
mal fer les ,coses auan e

.

.

p1C~\

\;

erra. Quan e

cit dejunat, ja se sap quin ha

çar l'escut qu

de~t

massa d e man~ •• !
• I, 30bretot, quan les co-

exercit
,
'
,ben "peix~t i un exère sortir s:uan.vador. I, per bona volv.n-

va. veure acost

-se com un llam

qual

.p-girells i ja no s'aixecaren.
~1

eda v

,1-

cavaller It1u1ei.

a.mb l'escut

adat aue el vencedor fos

terr

al

La llança d

'hE:l~gu_

ala 11

treien-li forces de flaquesa el c8,valler Font

ei aJ.jtop
feren una colla de

la se-

t el cavaller Fontfreda com el cavall,

n en l"enve

sort, sort qu

j.

a tot aplaudir. També pica do

.

tat que pos

de correspondència mu-

'''lets, surten, el senyor Ginovart

filla
, Riaui1da. La mori
ns \ la, tropa
assetj
,

ses són, coses de

triúmfe~.

en de poques semifuses. L

'

sical. I, de cop, entre dos

t

per-

.

tava s

A tu

b~

cavall i cavaller els
bo, l'amic Fontfreda, ja

eron
asiderats bons al_
en aquell
ei e
boníssim. Aquest proposà
llers moros i Riquilda
e
senyor GuinoV'
que si vol
ed
castell, per~ el
senyor en sortí sense ni tornar contest
anyador.
Per~ la cosa no acab
qu!. Els ex-castellans s'aDIe
en a "ma altra
aquett
contrada... i au
es referen i arub ells, el cavaller Fontfred
Riquilda i el castell asset,1 s enyor Guinov
de recobr
propo

ho veig,

per~
4

105

1;-10 i fent que el cavaller Lhllei s'hagués de batre amb les pre
.__es condicions que ho t'eu ell.

st, la host del senyor Guinovart es

pos~

en camí i voltà el castell.
_ també s'esperà que la gana mimv~s les forces dels assetjats al ret
'combat al cavaJ.ler t.tulei .. el qual no volgué ser menys que el caVMr Fontfreda i accepth la lluita. l també

la morería, la qual ha-

sat ~a.l').a en ,gran, no es mogué de dalt del castell. l temb6 el

c3voJ.ler Mu1ei. per taJ. de dissimular la falta de carns, es present
s,tit de ferro. l també aclnell seu cavall, un temps t'amós per la sesan~ ar~i~.

els seus treballo

passa~~

pel transport del cavaller.

l el combat acabA oom havia acabat el primer. perb al

...

cav~~

per terra i senoe

1 castell. l Riauilda

~oder

rev~s,

,

~

amb, .MV~ei
d'esta~ans

alcar-se'n. l de uou canvi

fou molt contenta. d"'haver-se-leo amb el. cava-

ller Fontt'reda,
sense
.
. ja que ten..{a por de quedar-sp
,..
. ca'y.
Perb el cavaller Mulei, el qv.a1
s 'havia ,e dluernat dc; Riquilda, es
"
\ . . .

~

veu

)

que no en volía. passar sense, i quall ell i lo. seva gent es
~

l

..

.

•

s presentaren de nou davant el castell del senvor Guinov.
I

l'assetjaren, i quan
, comprongueron que els assetjats . passaven
.
~

deb6, ea ,reptà
. Fontfreda a

U-~

t,
de

tercer combat, i el cavaller l'accept

.

se.bent que 1 'havío. de perdre. l , el perd
Però tamb~ el cavaller Fontfreda es~va de Riquilda fins
i

el

joc seguí, i

v~~uer

ca:

damunt,
l'

,

de

G aguant~

t coo si no tin

Bsin

'-ra
, fei.u......
s . un

propietari del castell

\

'\

àescenàen~

lla Riquilde. al moro rr1ulei
•
••

s veritat aue terii
entat a moure

bre~

.

l'er Riquild

,

el qu

\

posseir
ramat de
.

havent-se assabentat dels 'enis
xais al nati del castell, i
iu1ei a demanar combat, Fontfre

de Fontfreda
\

presentà un descendent del cavaller

•

•

en lloc de combatre, rega1h la ve.
i deia:
_ue t'has -ore00 ~s. r si

í. la tens. Te 1

nem ben donada.

1.06

'orenetes sempre

per feina. Són unes

s

ea i mentre és clar no en deixen respir

consumidores arin_

cal>. 'Fou veient

vo1.

e~

i1. de l.es orenetes que els homes van començar a pensar en volar.Gees presenten a'tlb el bon temps, venint de l 'Afriva quan a l ' A'hi instaJ. .J.a la tardor. "Una oreneta no fa estiu ni dues pri
sentit a dir. Les primeres que venen són les descobridores.
,oben el 'temps que elles volen, les altres no triwen Rens a venir
corrues. Les sentirhs xisclar alegrement. No estan mai tristes les
renetes. Hi ha gent que se les
en sort. Són

~cells

xax

estima molt

de bon temps. Tant

co~

peruq~

diuen que por-

vegis orenetes pel cel no

que pensis amb bufandes. Les van fer molt ben fetes. Les feren

mnb

de forquilla de dues púes, coll i front tirant a roig, de cap met per tal de volar sense que el cap els faci nosa,
'dacunt i

blavoses

ne~ef3

1

blanquinones del ventre, que fs com han de ser els ventres. l

i volant se les hi descobreix cap pota. Uns ocells perfectes, vaja.
l'alcalde Picorel1. li plavíen molt. Tenía una casa als afores de 1
etita vila on vi ví.a plena de nius d'orenetes. l cada eXl..y quan les aus
li visitaven la casa l'alcalde Picorell estava content, i aquell contenhaví~.

tament es traduïa quan hi
~ortía

sessió a l'Ajuntament ja aue sem:ore en

una arrGda.da dc carrers, una posada de llum o un anunci de ball

de ram pagat pel municipi. l la gent ho sabia que aauestes bones obres
l'alcalde les feia

quan arribaven les orenetes. l tota la vila n-espe-

rava la vinguda per tal de veure quines bones obres feia 'Per la vila
l'alcalde Picorell.I la vila deixava en pau els nius d'aquells ocells
.

\

per més que

n~hi

hagués. A casa
l'alcalde es veien nius dessota
...
"

bolco~

tortuRades i répeus. l l'alcalde feia bones collites i vivín feliç •
•

vin

que l'alcalde Picorell

que UIl: lcalde cesat tindria m~o
com que ls convilatans n'estave

s, casa. EIG

convilate~lS

dece:os que, un
\

lo

aJ.c8~de

olt de l'alcalde, doncs
t

l'

en

j

solter,
..

'I

,

per~

s'avin~eren

, ' "

\

a que es casés.
L'alcalde
es casà de pontifical, i com
que er
,
.
~

que

.

ibaven les orenetes. l'alcalde convià

\

pel bon temps
c

el

ori a -tota J.e.

te
etit

vilCÑ.
~asoris

ls

ja se sap, n'hi ha que s'endevinen i n'hi ha que no. La

llvia? de " soltera la
senyoreta Perpètua,
de casa arn
,
,
\

.

l'hora de triar marit feu una llista dels solters
1ft, i escol1:! l'alcalde. ACf\~+''I1mr;:l

.

de temps a fer l

Tibaria a ,manar , l'Ajuntament.
•
t
ètua ,\uan es cas~.
l senyoret
-,...e
x. Per tal d'es

'.

'".

m

.
esto:;:¡es
~

l'ofici j

pe

ssar-hi les que po
gÚ li
ca!-~

s,e,va, .pens

q
d

t de d?,lt a

el ro,

. "

~>

ortants de la vi-

ve

~

'

li

i

inyones ella,

ter Bonhoe casa,

per~

ell

el carter. l si

preguntava per què m. p

ell responia que al

hore

no sentía els crits de la seva do

ins que el c::\fè tancava.. l eY'J.Cara mol tes
per altres noctàmbuls fins a la porta de

va sol la seva dona el solia
Doncs quan

1~

cscridass~

senyoreta Perpètua

portava el. tic de manar.

J.

deiA~,

quan í-eJ.a poc

calda Picorell,

'us de tortugades i balcons, i els

treure tots a cops d'escoobr

algv~a

a en

l'alcalde Picore1l.

sessió de l'Ajuntament
onsellats ner l'alca1-

dessa. l l'alcalde s·'o.trcvi a dir:
ibis

ue

.anar

t,

ra .... pe

a casa hurí 8> de ma..l'l

jo.
- Rr qu~

ho dius?
Per qu~ has tret els nius de les orenetes?
,rut!cia. Tv_ saps com deixen el terra aquests ocellots

'ins els e

treuen el. c

efor

UG...Y1.

han de fer la feina. Res

de nius. Picorell, res de nius!
~aps

que les orenetes porten so

omanços, Picorel1. romancos.
L'alcalde Picorell, de moment, v
orenetes i la se~~ dona. l bo i dis
Però va veure qu
oreneta maldav'"

,'~

les cases que hi tenen nius?

no

!.J.a triar entr.e les

c~

s qlte les altres per tal de

10

entre altres p

~mb

gossos,

0-

olt amoïnada jo que li vaig dir:
•

ho he pro'ha des-

ho

el
des

u aue
vol.

109
Deixa que no tinguin sort, María, i us -cornaran a voler.

Es que em sap greu que els homes siguin així.
A casa l'alcalde Picorell 's la dona ••• Deixa que ens
\

n~hi

passi al-

m.1nCÑ•••

l a casa l'alcalde en comenGaren a passar d'enQà que l'alcaldessa h

,

renyit

~nb

les orenetes. Els convilatans, al veure que qui Dortava

l'Ajuntament era l'alcaldessa, es miraren malament a l'alcalde Picorell. l

vin~eren

eleccions, i com que qui feia els discursos pre-elec-

torals era l'alcaldessa, l'alcalde Picorell, el qual sempre

s'ha~a

presentat com independent, perd' la independènt5ia i les eleccions.
t'alcaldessa
- Ja

arrib~

a casa feta una

sans el resultat de les

fer~.

eleccion~.

-Si.
Has perdut, i et quedes tan fresc?
Jo no les havia perdudes mai les eleccions. L'alcalde de la Vil
sempre he estat jo ••• Potser el mal resulta-i¡ d "'aqv_estea eleccions 'a
egut

~ h~ver

escombrat les orenetes de casa, ja veus.
..

•\

'r,

~'

L'alcaldessa ni contesta.
L'alcalde Picore1l tenia una vinva. l a 1
SB tuaa

calda

ma~ura

est~

l ho div.

El.

que no es nosa a

segvx Que el
la seva

...,a.ps, l.s viny
d

-

reneteii>o

.e

altr

vinya de 1

c

vinya del ro

•

~ret

es

:cene-te

tot v

e

de se li
':30 exde

0-

a casa.

dO.l.u....

Jo. no

i m~ii;J.

·~evE'.. escombr~-

·
~~lwS.
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els ous de les quals eren veritables obres d'art, " deixaren de

DOnara, s-estronca la font que el senyor Picorell tenia a l'hort~ els
rers. aquells perers que s'havien fet famosos per la dolcesa de les
peres, es posaren a fer peres salades, cosa mai nO vista. Els tomaren, i l''''eue;a Garrida parí un poltro de tres potes •••
- cada vegada que el senyor Picorell
0sro~aoies

deia a la seva uona que aauelles

eren el resultat d'haver escombrat els niue de les orenetes

trobava contesta.
el-

s'esdevin~é

it

_es

des~àcies

l netge

6 ... •

que la

prov~

senyo~ Picorell~~à romall.

ja atacaven

directamen~ a Perp~t~a.

SeRons el
Es cridà el met-

una pila de remeis, pexò es veu que aquell
ja. que a cada remei el rogall es feia

perpe~l,

que potser sí

l

ro~all

era

més potent.

la manca de niue d'orenetes

t

lea coses que estaven succeint,. l la senyor

PC

.

_ ció. Emmirallan'ii-se,
'és va descobri
,

_

a l"ull eoqucrra, i ella no tenia pas edat per anar amb

t

••

.,

••

ón.
Picorell - va dir a mitja veu
•

"

•

que el rog.al1seguia - .potser s1 qU3

Il

vaig anar una. mica de 'Pressa
h, no sé si encara
hi se
,

a tl'or
•

a

Jo 1faie f

ne'ta constrw.

icorell. l 1

en lloc.
L'or

mai s'hagu.es
nitor-tu~des

nous

,

se~timcnts

de la

l ;poc a. poc, la vinya

quells nius •

.

a temps - va dir el senyor Picorel1.
ía

la bona disposició dc lU senyor.

a casa de

se'n
,
d'aquella casa.

~ embaraso~.. d

e, i , tots de doS ro-o
es. els
com si no negue-

ol u"'"

letes f
gu.es

Les

cos~'"

del

.c i per l

de nou

O'l:)tes

1T

b~co

foren donades
,

v

pau

el oillor niu que

es no deixaren

d'alta" les
p

l~ex-alcalde

° ,que

l'Gu~a

tin_

(;inc potes"

1;ièYJ.<::W.lent. ,,,

d'arre

'X

a..'Ilb 1

1 celler. Aquella reparaciv,
-1

.

~a,

no la po

casa el senyor

Pi~

V~"l

per fe

e.mb les quatre

intervenció de pa;,........es que el'l ti
a ca'lJ.
ua es va donar
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ue tenir <le nou l"..ius d'orenetes a la casa era com estar abonat
n viure, es posà la :llengua a la butxaca i
ore~:.t

U9.n

deix~

que el senyor Pi-

-tornés a. ser l'amo com
qu- ho hB.via estat abans de casar-se.
vlngv_eren eleccions x es feren pel bon- temps a la Vinguda de
l senyor Picorell es tornà a presentar per al«tlde
er una quanti tat de vots que mai ningÚ no havia fet.

ort! el
'oreneta
i;:t'f:).

~

i

quv~

molt

cor.r~enta

portava la Primevera, em deia que n'es-

~en ~es

d

coses a casa l'alcalde Picorell i

la vila que elcaldej
n 1;emps els reis que volien casar princeses

V8..n

estar molt de moda.

Les modes passen, perb l'estar de moda l'lo. Sempre hi ha quelcom que està de modq. El festejar, veus, és \m2. moda que no ha passat. Treball
no es üot dir que estigui de moda perquè hi ha molta eent que no ho pot
fer. CI\la..l1. es mani bé i treballi tothom ho

tornar~.

a estar. Al nrincipi

estigué do moda petruscar les dones, després tenir esclaus, matar pellrO~D:

el

deixar-se bigoti, ensumar tabac de pols. tenir

a:overn~

Jo ara

e~

~..nar

contra

divorciar-se. els canalons a la italiana, el cubisme, les

internacionals i veure qui
ran venir

~9 11

~oltes

encara de

far~

la bomba més

~ossa.

l en deu-

mode~.

parlaré del temps que estava de moda que els reis vo1guéssin

casar les seves filles. Es clar, els reis vol!en per les seves filles
s millors partits. Tothom, en tot temps els ha volgut els millors
les seves ;filles •.Algun cop s'ha endevinat i hi
..i."'_dr:!en enquadernar. A vegades,
"

J

in

prince~es

."

".

c~

haBllt

determinades noies, fas\

o no, a l 'hor&. de done..r la
~

I.,

per~,

heXl

. ,

m~

1 'han donada a -qui
,

ha1'l

vol-

tt sense ffiirqr la classe social de l'ele~t. Aauestes decisions de les
"
ies h
ortt?t dis~lstos a moltes
e~b les noies han declarat
.
que s'h '-n e
rat i l?.mb una t
ho han donat tot per en•

tbs hi

na~t:S

is
c:?...s a

que

no

han fet

no

ha

a 1,
e s -han casat
disí~stos

t ~b le~ min
b el tartaner de la c

esdeveni_

~ortat

abdicació de

.te.ts, , hereus de
casa princip
~ls

espavilats
'sics de nom n'han

.

escri~tors

..

11.2

e

peres.

i

.

'rectors de cinema, pel.1.icu1es. Davant d'aixb

el

s "entenguin au"1b

. posat de ood

m~...ri ts

es. casades amb Gol tel."s t i

seu, casa
sen nisos

que no s6n el

sol ters i casa.ts po-

la disposició de casades i solteres. l si algú vol

prote~

iuen que amb 1." amor no hi ha res a fer. Pero com

tar, els

combre~

les coses d'arv. no hi

que jo

massa d'ençh que s'ha procas~~

que els reio volien

,

ue oa desconeixien les
les

genel."als. l.

~~Ulò:S

el

vcrnad~reo,

t

el

•

m

i

ofi-

. ._s au

..

i

e
es vei9J en co
potsey
~

l'

n'era. t

jar-la. l

p

formo s

stida de princese.

de fer-l

~

Cie í:aste-

sortir de

·tre.J.a. l resuJ. t

vestí.da.

oada veotid

en:enest

nuvi es ve

n co

lau i di

~

i ben po-

d

-la.

de passar de

a

e:
per~

De

cap

¡,¡tina -

digv_~

un mot.
de la casa

'ha dit

,. , e palau el'"

l el

e

paJ.13U

"".barat

i-, es

el

a acostaJ'.lt

r;.

at del

1.

no troba casador.

ue la

pr~cesa.

senyor, pots

h

<¡¡;S gLl.<l.p

q.ue (1..el com'n-

digué un dels savis convocats.

t

Es que jo ara ja no soc a tem"DS
to.nt
-

orti-l:;

.!:iS

e mlaoa. l és
clar - digue un

de venir. Algú .molt p:èincip'"
d l'un conC",,1rs de bellesa. l si

Savi Pil'ldoi.x, qui sap qui el
Aix~

er-ne

··a d

qui vUll

-,

·-o~nlbue

n

si

•
·ncara han

ls

_adora

s-hi po
alen-tina h1.

veuré. aque

~

s conc'

• qu.e

l

guan.var:La.

sos d

belles"",.

OS t

concu.rs

6s tocar camnanes
';;Jeu.VO'!:'

rei -au
os VaJ.cnti

:'ti

i
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qu~

o trobo molt bé, perb en
entre els savis hi hagué

consistirà aquest concurs?

disparitat de criteris, i cap de les pro

s convencé al rei Norbert. Quan
munt~s

lLl1.

proposava que el guanyador fos

un cavall sense domar, i sense caure, l'altre sugs9:ería donar

entina al millor poeta,

~s

a dir que si s'hagués cregut el segon sa-

. s'haurien instaurat els primers Jocs Florals amb un premi extraordii molt per damunt de la viola d'or, quin premi hagués mobilitzat
olts més poetes que els Jocs Florals moderns. Més savis pronosaren
tres coses: un duel a espasa, donar Valentina a qui hagués fet
catedral més bella, a qui hagués anat a

Am~rica,

l

a qui fes la volta

n en menys de vuitanta díes, a qui descobrís estrelles noves, a qui
fes unes calces que duréssin sempre, a qui 8xreglés el país •••
Per~

cap proposta convencía el rei Norbert.

Llavors vam intervenir nosaltres. Ili ha follets els quals

perqu~

han deixat casar porten una tírria de no dir a les dones,

per~

no e

la ma-

joría patim quan una noia guapa es queda soltera, i més patim quan m
guapa és. Els savis sempre ens han merescut un gran respecte,

per~

els

savis convocats pel rei Norbert, si bé excel.lien en altres activitats,
proposant un concurs amb la mà de Valentina pel mig ens van semblar
estrets com una fulla de pi. l Poncellet

~ou

qui suggerí la proposició

que feu el savi Serrallon5a-.
- Senyor rei, jo proposaria que el concurs fos lliure i que s'emportés
Valentina qui fes la millor cosa per tal de

mer~ixer-la.

l la proposta del savi Serrallonga fou presa en consideració. L'endem
mateix, a so de trompetes i timbals, s'anuncià al país que com que la
princesa Valentina cercava marit, el marit seria qui fes per Valentin
quelcom que els altres concorrents no fessin. l que la trobada tindria
lloc

dintre quinze dies.

olts la sentiren aquella crida i molts no hi volgueren prendre part
de por de no portar a cap res de prou

m~rit

per tal d'esdevenir marit de

la bella princesa. Perb alguns decidiren provar

fortu-~a.

Fer quelco

per a tenir un rei per sogre no passa pas cada día ••• Un dels que sent! la crida fou el jove Guim, pastor d'un gran ramat de bous muntanya
enllà.

La formosura de Valentina havía arribat, de boca en boca, fins

els seus dominis.

Ja hi pensà el pastor Guim que mullerar-se amb la

princesa Valentina deuria ser una bona cosa,

per~

què podría fer ell

er tal de ser mereixedor d'un premi com aque11? No se sabia que mai
cap princesa s'hagu~s casat amb un pastor. Ara, de ~es de casar-s'hi
b Valentina, ja en tenia el pastor Guim.o.I fou quan Poncel1et, al
veu~e

la bona disposició del pastor, es

l~amic

pass~

Guim repetint-li cop i recop que la

tota la nit al coixí de

ú~ica

cosa que podria fer

decidir la princesa, que la faria decidir, seria portar-li la flor
blava, la flor de l'amor. Ja pens! Guim d'on la treuría ell aquella
flor, i Poncellet li
.:..

Seguir~sel

les Alsines.

don~

unes piestes•• ~

camí de mal pujar que comença. al peu de la muntanya de
Trobar~s

un captaire, un cavaller i una vella. Un

dels

tres et dirà on trobaras la flor blava. Ara, a tu et toca, si t'abell
emparentar amb el rei Norbert, saber quin dels tres et

dir~

la veri-

tat •••
l el pastor Guim es va creure Ponc ellet. Feu una serenata als bous
de la ramada a cops de flaviol perquè no es
de bon matí,
Troba

al~

emprengu~

mogu~ssin

del tancat, i)

el camí de la t.7untanya de les Alsines.

que matineja com ell, i com que el pastor Guim era conegut

de molta gent; tothom, quan el trobavaJli deia una cosa o altra.
-

Qu~

et fa anar tan de mati pel m6n, pastor Guim?

No era ni el captaire, ni el cavaller ni la vella qui li feia la preta. Era la mestr,essa del rvias Nou la quaJ. anava a mercar pollastres
vila.
- Un casori, mestressa, un casori.
Ben contenta haurà d'estar la que es pugui casar amb tu.
Aixi ho espero, mestressa, així ho espero.
Al peu de la muntanya trobà un altre viane..nt. Tampoc era cap dels tres
que se li havia dit que trobaria.
- Bon día, pastor Guim - li

digu~

l'hereu del Mas dels Pallers -, on

te'n vas sense els bous?
- A provar casori, hereu, a provar casori.
Qui

tingv_~s

els teus anys per a fer proves com aquestes. Que surtis

'-
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en casat, pastor Guim.
- Així ho espero, hereu, així ho espero.
- el pastor Guim arriba al Camí de mal Pujar. Ho era ben

b~

de mal pu-

'ar aquell camí, per~ hi havia la m~ de Valentina en joc i el pastor
rengu~

la pujada satisfet.

segon

·ravolt, veu un element assegut al

bastó, sac

mar~.

Es un ciutadà amb

l'esquena, barbut i espellifat. No fallava, era el cap-

taire.
On anem tan de matí, jovincell?
A cercar flors a la muntanya.
! quines florS'

són, aquestes?

Les flors blaves de l'amor.
Bé les hauràs si t'ho proposes. A mig coll de
camins. Tu has de prendre el de la dreta. M'has

mv~tanya
ent~s

trobaràs dos

bé?

sí, sí, el de la dreta.
Tu no facis cas que el camí s'estrenyi. Segueix-lo sempre i, al fi-

nal del camí

trobar~s

naríes quelcom del

les flors blaves que busques ••• ! ara no em do-

qu~

portes al sarró per una esmorzadeta?

- Sí, bon home •••mireu, bou rostit i pa fet a casa. l aquest vi també
ho és de fet a casa.
l captaire el deixà ben desproveít
rè el pastor Guim

pens~

de tot quan portava al sarró, pe-

que bé valía la minestra que li dont1 a canvi

de fer-se amb les flors de l'amor.
El captaire li

desitj~

tota la sort del món, i s'acomiadaren.

ls dos camins apareixen més aviat del

qu~

pensava Guim ja que el noi

havia caminat ben diligent. l seguí el carn! de la dreta, tal com li
havia estat dit. l el camí s'anava estrenyent, estrenyent. S'estrenyía
massa, i el pastor Guim començà a pensar que el captaire, dels tres
que havia de trobar, era el mentider ja que el camí en un revolts de
mun~anya

quedava tallat en sec, i ja venía la paret llisa impossible

de passar. El pastor desfeu camí i arribà de nou on hi havíen els dos

01-

camJ.ns. Com si l'es'Perés, veu un cavaJ.ler . . mig
e t'has perdut,

~~~

ic caminant?

Sí, vaig a la recerca de la flor blava, i un captaire m'ha dit un
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, per altre.
per què la vols aquesta flor?
La vull portar a la princesa Valentina, ja que se m'ha dit que si la
rincesa veu aquesta flor em dir~ de tot que sí.
L'ha cercada molta gent aqu~sta flor, i s6n pocs els que l'han troel cami de debó és aquest de l'esquerra. Es un camí molt
que va donant voltes al Puig
ortarà davant mateix d'un

c~np

s

Alt. Tu no el deixis m

i

et

que n'és ple de flors blaves •••

el pastor Guim envestí. decidit, el camí de l'esquerra. El cavaller
aVla tingut ra6. Aquell camí

~o

s'acabava mai. l tot ja es veia petit

ujant camí amunt. Es feu de nit i el camí seguia pujant. El pastor
Guim dormí com un lir6, que

~a

prenguê la caminada àbans que
li

cost~

pujada havia estat forta., l de nou em-

el,so~

tres díes, i la buidada del

fea

ac~e

de presència. La pujada

s~6, per~

l'anhel de trobar la

flor blava i amb ella Valentina li donà coratge. l a la fi el camí de
l'esquerra. result~ tan dolent com el de la

eta. El camí a'acab

i

"

ven!a la pedra llisa i el penya-segat. El pastor Guim s'emporta. un gran
I

disgust, perb faltava la vella. Captaire i

~

\.

~avaller ~'havíen

enredat,

pero la vella segur que li diria la veritat. l l'home desfeu camí de
nou. l sort que venia de baixada

perqu~

Guim ja portava hores de dejuni

absolut. l troba la vella abans d'arribar a l'encreuament de camins
conemt.

- Tu ets el nastor Guim, fa?
Sí, senyora.
Jo t 'he.v"'"ia d; 'haver trobat més aviat, abans que seguíssis els camins
dolents que t'han fet segu,ir,
hi van
. per~ que.n em van donar l'encàrrec,
,
ribar primer els altres dos. Jo camino molt poc ja. l sort encara
que t'he trobat ja que podía haver succeít .que seguint aquests dos c
ins errats hagu~ssis caigut muntanya avall., La flor
. blava no és ni seguni t el camí de la dreta ni el de l'esquerra. Ho hi ha camí
per. arri,
bar-hi. l no hi ha cap camp amb flors bl.aves. Nom~s n 'hi ha una. No et
pots errar. Ja de lluny sentirhs ganes de riure. Ser~ la influ~ncia de
la flor la qual és veritablement la flor de 1 'amor. Ar~., ja et dic, no
otser
b el temns
hi ha camí:. El e
l'has
de fer caminant. Aix
,
IF

t

\

.

"

•

•

"

10

,

'

"

\
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tser ho

dir~ al~

i molt ben dit per cert. No tDftS més remei que enfi•

-te penyes amunt. Si fos una feina de bon fer, ja no hi hauría flor.
no sap qui ~s que fa sortir aquesta flor _. Si tu te l'emportes, en
sortir una altra al seu lloc_ Semp;re n'hi ha una esperant que
~gú ben decidit la vagi a cercar.
l és de deb6 la flor de l'amor?
- Tu ho has dit, minyó. Si jo em pogu~s enfilar penyes amunt, la flor
per~

auxía estat meva,
comana amor,

per~

me n'he recordat tard. Aquesta perla de flor en-

no treu anys, saps?

Jo ja porto dies pujant muntanyes ••• I el sarró buit.
- Ens partirem aquesta llesca de pa. Es poca cosa

per~

és un pa aue t

la virtut de no desanimar a la gent que en menja. Ja ho veuras •••
l el pastor Guim

s'acomiad~

de la vella i seguí muntanya

Ja ho anava veient que l'empresa era. de mal fer,

per~

am~t,

pel dret.

cada vegada que

dubtava menjava una queixalada d'aquella mitja llesca de na i sentía
\

creixer les seves ansies d'escalador. El Puig Alt s'anava estrenyent i
el pastor arri~ a pensar que la vella s'havia ria:ut d'ell com els altres
dos,_

per~

aquest pensament se li esvaí

tot d'una ja que

començ~

a tenir

ganes de riuxe. La vella li havia dit la veritat. La flor blava no podia ser lluny. l no ho era. Era al cimal del Puig més Alt. Llavors vingué una altra dificultat. Ja tenia la flor, perè els quinze dies que Ja
crida havía otorRat devien estar a punt d'exhaurir-se. l

qu~

en far1.a

ell de la flor de l'amor si feia tard? Per~ la flor el tornh valent i
enamorat i un enamorat no perd mai l'esperança, cosa aue desconeixen
els que no s'han enamorat mai •••
l el concurs tingué' lloc. Ningú. no sab:!a que el pastor Guim hi hav:Ca
prendre

part. l quan es'considerA que hi era tothom, la cosa comenva.

La princesa Valentina era al baJ.c6 principal amb el rei Norbert i els
vis de la casa. Valentina tenia un mocador a la ma el qual hav1a de deixar caure davant l'actuació del concursant guanyador.
El forent, senyor Duixa, desenganx~ els cavalls de la carrossa reial, i
li feu donar tres voltes a la plaça arrossegant-la amb les dents. La
eentada aplaudí molt la gesta, perb Valentina no
l la eent torna a plauidir

sorol~osam~nt

deix~

caure el mocador.

quan el senyor Valeri presen

11

lava.. Per tal quc, no hi

er primera vegada en públic
un ocell que p
.
léssin mals entesos, el cenyor Valeri deix

el lloro al mig la pla-

.a, i el 11orO g primer, execut~ sense una f l.a l 'himne nacional del
ons que
.b el
's. Seguida'nent, amb veu afinadíssi
entonà tres c
errros es farien populars: '·Un pobre pa~sn, "La filla del marxant" i
L'Hereu Riera lt

.

J

ls del balc6 es miraren a Valentina, però la nrincesa no deixa. c
re el mocador. E n tot cas l'hauría d 'haver deixat anar pel lloro, no

el senyor Valeri.
1 tercer actuant també disfrut~ de bons aplaudiments. Mostr~ tres co-

fres curulls de joies, si una bonica l'altra encara més. l els aplaudiments tornaren

8,

'esclatar quan el tercer concursant, que era el senyor

Sagasta, va dir que a casa seva tema al tres cofres igu.alrnent plens
com els tres que havia mostrat, de

pedres de preu.

La cort va dir a Valentina:
Tenim tres coses: la gesta

del forçut, el propietari d'aouest ocell

que parla i canta, i els cofres del senyor Sagasta.
- Ni forçut, ni lloro, ni cofres - digu~ Valentina -. No me n'a.erada
cap. A m~s a més crec que no han fet,' cap dels tres, llevat del lloro,
res massa extraordinari.
1 moro senyor Beni Dorm es

present~

acompanyat de deu dones, i va dir

que si la princesa Valentina li deia que sí, donaria les deu dones al
públic en general. Aquí. sí que la

concurr~ncia

es

trenc~

les mans aplau-

dint. Els savis es miraren la princesa,. per?> aquesta sageda aauantant
el mocador.
intor Silvela. El "pintor Si1vela, d' esquene,
Toc
I torn
1
rincesa la pintà tal com era i, per tal de demostrar que la portava
1 pensament, feu deu quadres de la bella Valentina ta"pat d'ulls. l
•

tots deu quadres eren el viu retrat de la noi~.
Els savis feren un bisbe general de "Carai!..fi , per~ Valentina seguia es,...
perant amb el mocador a la

m~.

.

Nova exoectaci6 entre els assistents quan
quiu volaría com

u..Yl.

s'anunci~

ocell. El senyor Esquiu

puj~

que el senyor Es-

a la torre

m~s al ta

el castell del rei Norbert, obrí unes ales fetes d'ell, i es
. llenç
1 buit amb les ales ben exteses. La primera part del vol, mentre el
senyor .t;squiu planejava, anà
,

b~,

.

perb al voler fer moure les ales, a-

questes fallaren i quan la gent es t.al')ava d'ulls esperant la cosa pitjor, els vassalls del rei Norbert quedaren amb un pam de nas, els que
no havíen tancat els ulls, al veure que el senyor Esquiu arribava a
terra sense dany. L#home acabava d'inventar el primer para-vaigu.des
cones:u.t.
La gentada, portada per

l'entusiasme,s'emport~l'home

volador a coll-

i-be. Aquell esclat d'admiració priva al senyor Esquiu de la seva opció a la mà de la princesa, ja que els espectadors del tot suggestionats per la suau baixada de l'home-ocell el passejaren per la vila
fins que el cor els digue prou.
La llista de concurrents al fabulós premi s'acaba.

Per~

encara surt

la palestra el senyor Estornell el qual feu trontollar a la princesa Valentina i a totes les dones del redol, al presentar una crema eliminadora d'arrugues. Feu

compar~ixer

a la vella Polidora que tema fa-

ma de posseir la m6s gran col.lecció d'arrugues del país. Li "Passà. 1
crema per la cara, i la vella Polidora sortí de la prova com si arrugues no

hagu~s

tingut. l la mateixa cosa feu amb tota faena de cares

mes o menys arrugades, i quan Valentina estava a punt de deixar anar
el mocaor,
spereu-vos!

spereu-vos !! - va dir algÚ

Era el pastor Guim que arribava, just,
lor blava de l'amor. La

influ~ncia

per~

ribant corrents.
arribava, portador de la

de la flor fou instantània. La

princesa Valentina, sentint-se'n tocada va deixar anar el· mocador amb
totes les

consequ~ncies,

que ja se sap quines eren.

1 pastor Guim entrA a palau per la porte. gran de bracet amb la princesa. l el si Norbert es convertí en soe.re

del pastor Guim.

La flor blava no era unafior com les altres •. Va viure sempre

m~s.

l

avui que el rei ja no hi és, la flor de l'amor el fa sentir a tothom
que entra. i surt del palau reiaJ..
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Al m6n, com saps, hi ha d'haver de tot. l així com hi h
et~es,

fenomenals

arquebisbes~

excel.lents advocats i admirats ar-

quitectes" no tothom escolleix el ~ateix ofici. No podem pas ser tots
bons mets::es. bons arquebisbes, bons advocats i bons arquitectes. Es
er

aix~

que s'inventaren els oficis varis. I, entre els oficis varis,

també hi havia gent que els feia millor que altres. Entre ells

el

t~.bucaire

Pistons el qual escolli aquest ofici perquè dels altres ell
va considerar que ja n'hi haVia prous.
l trabucaire Pistons era un bon trabucaire, un magnífic trabucaire.
La gent en parlava molt del trabucaire Pistons i fins i tot n'estava
contenta de tenir un trabucaire com ell. In'estava tant de contenta
que moltes vegades quan

l~home

es veia perseguit

per elements de tro-

pa, ' els masos apartats li obrien la porta i el tenien amagat el temps
que convenia..
L'home tenia una .eran fulla de serveis. Ho havia trabuquejat tot. De
diligències a processons, de carrosses de gent principal a tartanes de
molles de ballesta.

'1

quan en algun lloc, en aquell temps, hi hav:L

un senyor que ho senyorejava tot, els senyorejats desitjaven a tot de-

sitjar que es

present~s

Pistons a posar ets punts damunt les is. l a

vegades Pistons es presentava i punt,ejava les is ..
Pistons actuava

en el temps conegut per temps feudal en el qual hi h

via propietaris de castell i masos i que consideraven de propietat pri~.da

el personal dels seus dominis. l

~s

clar, com que els senyors feu-

dals eren ~nt de bon gust, si les noies per a merèixer no es tenien
ben guardades, més d'unAes veia obligada a anar a fer moxaínes a casa
del senyor. l tots els casos que arribaren a orelles de Pistons. ell
i altres trabucaires es
nien noies

~resentaren

a casa dels senyors feudals que te-

de bon veure a lloguer, anal1issaven contundentment al se-

nyor, i tornaven les noies a l1.urs domicilis sense que en paga acce n t~ssin

altra cosa que

Una de les

ve~es

u~

bon dinar de forQuilla

que Pistons

s"ama~

a un mas, concretanent

aJ.

Mas

dels Agudells, es trobà amb la filla dels masovera, manca, l.a quaJ.
era. enlluernadora fi.ns a d9J. t de tot. l Pistons

caigu.~

en l 'enlluern...-
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ent, per~ l'home no digu~ ni piu. Conscient de qu~ la noia es mereiX1a quelcom més que un trabucaire per anomenada que tingues, no pass
e deixar-se enlluernar. l es veu que s'ho perd~ l'amic Pistons ja que
la filla dels masovers estava molt ben disposada, per~ en aquell temps
les noies per a decidir-se havien d'esperar que l#home fes el primer

pas. l Pistons no el'feu. Ell considerà que havent trabuquejat de 1
anera que havia trabuquejat tot el mês que podrIa fer seria festej
d ,. amagat i all~ no hauría anat bé ni per a el:\. ni per la senyoreta

Blanca. Ell era un

hom~

sanse domicili fix, sovint l 'hav:La de tenir

en plena mun'anya. Vi v:!a, com ha dit al t;,l'Ú " a salt de mata, i sempre
punt de tocar pirandó ••• Si ell no fos trabucaire, perb n'era, i un gran
trabucaire. l sortí de l'amagatall del Mas dels Aiguadel1s, enlluernat
del tot per Blanca, perb sense dir res a la noia. l aquell en11uernaent el tingué pres temps i temps, i ja no feia com abans les accionn
que emprenía.
l una nova

ve~da

que demanà per

ama~~-se

al Mas dels Aiguadells, al

preguntar per Blanca, la dona del masover es desfeu en plors. El senyor
feudBJ.. el senyor Tadeu., se 1 'he.via empo

Pis"tons no volgué saber res
del castell del

m~s,

i, sol, fou capaç de lliurar la noi.a

senyor Tadeu. Com ho feu?

A nosaltres només selna du-

la nova aue havia lliberat Banca i que el senyor Tadeu ja no en podrla agafar cal)

m~s

Pistons àe l'emportà a la sella del seu

cava~l

blanc, i només pop-ué fas-

"

tejar el temps que durh el -lTiatge del castell al rJIas dels Aiguadells.
Per -tal de filstejar una' mica més, el "trabucaire feia anar alguna vegada el cavall sJ. pas,

per~

no

pass~

d'aquí. Una vegada més l'ofici s'in-

terposà entre un home i úna dona. Pistons

arrib~ e~

mas i

digu~:

- Aquí la teniu!
Els masovers omplenaren la noia de petons, i la masovera al propi Pistons.
- Pistons - va dir el masover-, nosaltres som pobres, ja ho saps .. La
única cosa que tenim

~s

la noia.

Per~

demana el

Pistons, de pensament va dir: "La noia!",

per~

qu~

no

vulguis.

pass~

de pensar-ho,
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disposici6 de part de
d'anar-se'n es mirà molt

anca.
no
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escapat~ria.

l caigué presoner/per gent de tropa que hagués maJ. ferit.

othor.a va respirar quan es va saber que Pistons era a la presó. l es
ecidí: penjar-l.o pel coll sense judici previ lt Qui ho disposà fouJ el
senyor

~eudal

Anaclet. l la penjada havia de tenir lloc prop del maG

els Aigv.adells. l ni se li preguntà. quina era la seva darrera voluntat. l el senyor feudal volgué presenciar el penjament ja que amb l-enoenada que tenia Pistons el veia capaç de
1 trabucaire sortí de la

~resó

qualsevuJ.~ cos~.

custodiat per molta tropa, amb el ca

al t i mirant-se la gentada que volia presenciar 1 "espectacle. A molts

els havia fet u.rans favors llevat dels darrers mesos. l tots els que es
s~l.

va mirar abaixaren la vista mirant aJ.
quedat cap amic. Ell

s~ho

Ho veia clar, no li havJ:a

havia perdut per tal de no embolicar Blanc

en la vida d'un trabucaire.
havía

i

molts coneguts a veure la penjada i a saber com se l'aeax"a-

ría Pistons. l l'home feia el camí somrient .. De tant en tant

deia bon

dia a alroí, bon dia que no se li contestav.....
ls botxins f un temps, anaven amb la cara tapada per tal que la gent
no sabés l'ofici que feien. l quiln Pistons

puj~_

al cadafal, la Drimera

cosa que va fer va ser treure la caputxa al butx!

perqu~

qui era. l era un caçador ben conegut. No se sap per què,
de Pistons el

reconoili~

amb

V~a

tothom sabes
per~

el gest

bona part dels espectadors els quals

en picant de mans. Li l1igaren les mans a l'esq1.'.ena ja que
el

se~~or 1L~aclet

no estav

er brocs. l Pistons, potser animat uels

plaudiments, es dirigí al poble i digue:
- Què us
res

e~

pens~ve1}..

que em posar:!a a plorar? Encara no l'ha espantat mai

trabucaire Pistons. A mi m'haurien de penajr moltes vegades per

tal de fer la pau dels que jo he trabuquejat •••
A callar, Pistons! - digu€ el senyor llnaclet.
~

em pot fer

m~s

que penjar-me?

l

enraonar~

coll ffi'ho impideixi. l el que ha de callar éf)
Justicia de deb6 sería
Nova reconciliació

m~b

vost~

fins que la corda al

vost~,

que si hi haB:Ues

qui hauría d'ocupar el meu lloc.

els espectadors els quals ja van aplaudir tots.

txí, enllesteix! - cridà el senyor Anaclet.
erb el butxí no hi era. Al veure's descobert havia deixat la feina.
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i més no el va veure

nin~e

Follets de la frontera ens

Vg~

dir

e havia passat a FrançQe
senyor Anaolet al veure's sense bv.txí', va dir:
ncs seré jo mateix qui et posarh la corda

ai

éoll. Aguanteu-lo úé!

entre la tropa aguantava Pistons, tingué lloc un esdeveniment que
s 'hi

cOl11pta~va.

Blancall la nJ'ia dels masovers del Mas dels

_-u acte de presència

al

Aiguad~11s,

lloc de la penjada i digp.e:

Senyor Anacllet, un moment!
sBbem~

ja sabem, que la noia estava per Pistons des do la primera

egada que el va veure, i que aquella curtíssima festejada del dia
ou llibcrada pel trabucaire hi

acab~,

ec veu.de fer-hi el pes.

qt~e

Cen-

ulla es miraren la nou arribada. Pistons, pensant-se que l'h
:íen pentat i que l "'Çarició de Blanca era una visió produída per h",,VGr entrat a l'aJ. tre cos-tat'lI tancà els u1ls.

PeJ:"~

no ho era una vi sL.. ,
diri~1

era la propia Blanca de tan bon veure com sempre, la que es

al

senyor Anaclet.
- Senyor Anaclet othom

qued~

digu~

-, jo em canvio amb el que vol penj

glaçat. Nosaltres i tu ja ho sabíem que Blanca tema

el

trabucaire al pensament, però aquella sol.licitud de car!vi, no l'esneava n:t.ngú.. Ni no saltres_
noia enamorada, i

Llavors vam veure qub fa fer 1'"amor a un;

autom~ticament

ens vam posar a favor de la noia

i

1 tra'bucair·e. l cora nosaltres s'hi va posar 1e. gentada. l la tro

fou imDotent per aturar-la.

l Pistons tornA a ser Pistons, el Pistons

d'a.be.nse el Fistono que sempre que era perseguit trobava v..n ma.s disnosat a

ama~r-lo. A1~ú

volgu~s

es

~~or

deslli~.

l Pistons, com si en un darTer acte
penedir del darrer temps esbojarrat que pass~, penjà al se-

Anaclet, però el

el

penj~

pels peus.

Sal~h

del cadafal i

a~2ant

Blanca d"'una revolada se 1 'emport~ mu..'I1tan..ves e:n,lla. No saltres nosare
la disposici6 de la parella el propi cavall del sen,Vor Anaclet. I,
segons se:nbla, Pistons festejà anys i panys a un bon

~..magataJ.l.

la gent que el sabía, era preguntaò.a pel parad3T del trabucaire,
es

di~lé

on se'l podía tro

l quan

m
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Vet-ací que hi havía la sirena Ramona la qual tema. una veu d'encantària. Era la sirena que cantava millor de

tote~.

Perb per cançons

s p la gent no plEl.ssava d' escoltar-la. l ella que sí, una nit
de lluna plena

s'acost~

a la platja molt m6s que altres vegades. Ell

ensava que aquella bona veu que tema per quelcom
~ervir

m~s

li havia.

que per a fer concerts nocturnG. I, posada a fer, se'n
.unt seguint l'aigua neta el 'una riera que 'Portava

e neu perqub la mar es

refresqu~s. l

"llors cancons del seu repertmri
d~

de

Ramons es

nos~

a la mar ai-

a cantar les

tot pujant riera amunt, l la Nit que·

tota plena d'aquells cants. I, sentint-los, callaren els petits c

tors nocturns amb l'afany d'aprendre les tonades que cantava Ramona.
Qtd escoltava amb més atenció era el

ciutad~

rossinyol el qual si bé,

com se sap, s-afina bastant al cant de les sirenes que canten bé, encara no n-hi ha cap que les hagi natxades.
~s

De tota maneI'a si no ha-

desanare.e:u.t aquesta absurda moda d'anar sense res al cap, quan can-

ta un senyor rossinyol se li haurien de fer moltes barretades. l

que

no~ês

aix~

s'hi afinen a les cantades de les sirenes.

Les mun·tanyoles entre les quals sll'haví'a obert pas la riera. feien
ressò dels

c~~ts

de Ramona i les dolcíssimes notes a vegades se sentíen

dos cops. O sigui, que si s'hagués pagat per aquell concert algÚ, a
ha:v.r!a

'Pa~t

dues vegades. l quan tot semblava encantat 'Per la veu de

la sirena Ramona, les munta-nyoles portaren el ressó d'una veu mascle
. poderosa. Era la veu del pastor

Manelic el qual baixava de muntanya

a la recerca de muller. Cap de les que havia vist fins llavors li feren

el 1)es .. Deia que totes les dones eren iguals. l quan en ve. veure un:
mig dona i mig peix:
Aquesta - va dir -. Aqúesta sí que ~s diferent de les altres!
l de content el -pastor Manelic es

'Pos~

a ca.ntar .. l com que

tamb~

can-

ona.. la riera va sentir un duet que mai no havia sentit i que
potser mai més no tornaría a sentir.
laguda de veure un pastor tan ben plantat, cantava que la.
tenía neguitosa. l Manelic. sense deixar de cantar. li deia amb semifuses que ell

tamb~

n'estava de neguitós. l ja va estar. Ja ambdós es

van trobar uní ts pel cant.

La sirena lloava la boniquesa del ma:t, i
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_ pastor feia ressaltar la J.J.um de la carena. l la sirena
,1

v~ga

repe-

pastor que si baixés a la mar s 'hi casaria, a la quaJ. cosa el

tor contestava que el casori tindria lloc si ~~la es decidía puj
a muntanya. l tant
. l'un com ,l'altra no .es cansaven de ponderar les
lleses de llurs llocs. Com s'havia d'arreglar alJ.b si ella volia el
astor a la mar i el pastor volia la sirena a muntanya? Possiblement

la el pastor se

... -u el Follet Gros qui arranjà. el problema.

-dins

perqu~

no, sabía nedar, ni la sirena es
podia en:f'ilar ID.1.l1'l$anyes
,
\

.

t amb cua de peix. Festejaren molt
temps
,

~lla

a la riera i ell a

la riba. Algun cop la sirena sortía de íaigua i algÚ dels nostres va
I

\

ir que va veure que el pasto,I" la tema a la falda. Es clar, allb no
odia durar. El pastor ja va proposar endur-se~~ Ramona muntanyes a.t a coll-i-be, per~ 1a noia no podía passar massa temps fora

de

l'aigua. l el Follet Gros no va parar fins que trobà un senyor poeta
que d'aquella trobada del pastor i la sirena en feu una cançó que es
antaría sempre

m~s.

l aquell senyor poeta

arreg1~

les coses perquè

aquella fenomenal trobada en sortís la fundació de l'Effinordc:z,•••
=1 follet Francisco,

~

abans que jo

digu~s

res, ja va deduir quina co-

a yregantaría perque:

sí.

ja se qUè penses

exquè saps que hi ha l'Alt ELlpordà, el Baix i
i que et fa dubtar 1"encapçaJ.ament de la can-

dernament l '
c~ quan diu: nc

del Pirineu••• n Quan

tinf;1.l.~

lloc aquella

trobada només n'hi havi un d'Em'Pordh, nom derivat d'Empu:ries. l m
quell
robada tinRU~ 110c abans de la fundació de la
o"ts
t dir
ciutat ~ega, que era un temps que les sirenes ea deixaven veure de tant
en tant, cosa
nen, si

~s

av~i

cada vegada

m~s

difícil d"ençà que a l'estiu ens ve-

que els compten'bé, quaranta milions de turistes, i que les

igues estan contaminades. Les sirenes han de viure en aigues netes i
caa.a vegada es veuen obligades a anar-se'n més mar endins ••• Tot es veritat, el duet pastor-sirena, l'encert del senyor poeta el qual, endemes de la .part

m~.gica

de la cançó, el va tenir al batejar la contrada

b aquell: "Salut, pa~ del vent!" No es poden dir més coses amb menys
paraules. 1

~s

veritat dir-ne , quan

tingu~

lloc, aquell duet que s"ha

127

t immortal, Empordà sense determinar quin
tenir lloc la trobada

nom~s n~hi

Empord~

havía un. l

era, ja que quan

tamb~

és veritat l'es-

seis: actual de sirenes, naturalment de sirenes. amb davan.ts de senyota i darreres de llobarro.
. algú: accepta que durant un temps hi van haver follets, fantasmes,

ruixes i sirenes, aquest algú no ha de discutir que hagu~ssin existit
"'entaures.
"
•• imer formaren una raça, la seva. l els grecs~ que hem de suposar eren
gent molt formal i que no deien mai mentides, en registren la sev
xist~ncia. Se saben, entre altres, els noms de tres centaures d'anomeda. El centaure Fo19 el centaure Nes i el centaure Quiló: Aquest darrer, ultra ser un gran coneixedor de llegendes les quals teníi1 molta
traça en contar, era metge, i un bon metge de medicina general si have
de creure els historiadors, i un gran
foren

escol~ats

i

se~its

don~or

de consells, consells que

per llumaneres del propi Olimp, la qual cosa.

no deixa lloc a dubtes respecte a

l'exist~ncia

de l'amic Quiló. Lle9at

d'ell, perb, la majoria dels centaures quan hi havia vi pel mig perdien,
com molta gent que no és centaure, el m6n de vista i els donava ner
empaitar senyores. Uns dels que combateren

els centaures foren

el

famós Heracles el qual convidat a vi pel centaure Foló, li pujà al cap
i es passà mestre d'una bona colla.

M~s

tard el centaure Nes el qual

es diu que tenía molta parpa~ia 'tractant amb dones, s'emportà la senyoreta Dejanira a la qual pretenia el propi Heracles. Es clar, el forçut no s'ho deixh veure i assejet~ el raptor el qual encara portava a
coll a la senyoreta Dejanira. La sang del centaure, que es veu que tenía. mala sang, emmetzinà le.. camisa de la senyoreta, i quan Heracles la
va treure de cavall de Nes
zinament

obli~

qued~

ell mateix emmetzinat i aquell emmet-

a Heracles a llençar-se de cap a una foguera. Un altre

an eliminador de centaures fou el senyor Teseu, ja que quan els centaures anaven avinats no deixaven respirar cap dona. l Teseu, aprofitant l'embriaguesa dels centaures en feu una gran mortaldat, cosa la
qual no

hagu.~s

pogut

fer si els anomenats monstres no

hae:u.~ssin

beguts, ja que com se sap, disposaven de quatre cames de cavall

estat
quin
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op era impossible de seguir per cap mortal per senyor Teseu que fos.
ls centaures vingv.eren a menys. Determinats autors diue·n que. amb
1 temns, alguna s'anaren convertint en caval1s, transformació

~ossi

Qe tenint en compte les teories del senyor Danvin, i tenint-hi que
'una

eru~a

en surt una

pape~lona

i d'un cap gros una ,granota. Per?>

el centaure que coneixerem, el centaure Rodriguez, no sofrí aquella
etam6rfosi, es
anava fent a

qued~

&r~cia,

de centaure.

deix~

Ell, veient la mala fi que la raça

el país a quatre peus junts i per plans

i

muntanyes, pensant trobar centaures en algun altre lloc, no parà. fins
a Valladolid. l a Valladolid no hi

trob~

res que s'assemblês a un cen-

taure. Perb com que sentí que hi havia molta gent que es deia Rodriez, ell adoptà. aquest cognom.
l Una vegada afincat a Valladolid, ja no es veié en cor de tornar al
seu país d'origen vist que en aquell seu país en virtut

d'~llei

molt

anti-democrà.tica s'estava portant a cap l'extermini de l'espècie.
Els primers val.1isoletans que el veieren, com que res no sabíen dels
centaures grecs, en foren esperverats i acordaren eliminar el monstre.
Sort en tingué el centaure Rodriguez de les quatre cames .de cavall que
tel'l.ía

la qual cosa li permeté fer-se escàpol dels seus perseguidors.

Endemés, el centaure Rodriguez parlava grec i era del tot inútil dir
en bones paraules als que l'acossaven que ell era un centaure pacífic.
No li valgueren raons de cap mena i el pobre Rodriguez s'hagué de decidir a passar la vida a les muntanyes i procurant fer-ho apartat dels
homes.
A1gvna vegada, ja queIa ciutat li agradava, s'atreví a passejar-s'hi
de nits quan no transitava ningú pels carrers. No en va a la ciutat
hi va néixer Felip 11 i·s'hi van casar els reis Católics, i el centauxe
odriguez, si bé no era com el centaure Qui16, les coses de la hist?>ria li plavien molt. Per?> abans de fer-se clar es veia de nou obligat a sortir a galop de la ciutat ja que en aquell temps la gent del
camp era treballadora de debó i s'alçava abans de l'alba.
Veu una colla de cavalls que pasturaven en un dels prats que voltaven
la ciutat. S'assemblaven bastant a ell,
m~s aviat temerós.

per~

Rodriguez s'hi va acostar
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cosa curiosa, així coma la vista de Rodriguez els homes

s'esqui~

n, els cavalls el reberen amistosament. El vocabulari dels cavalls,
egons es pensen els homes, no és massa extens, per~ la cosa certa
e a la poca estona d'haver-se vist~ Rodriguez i bona part de la
a tenien una animada conversa en 11enguat~e cavallar.
~odriguez

~s

contava que en el seu país havíen estat molts, però com que

l'afecci6 al vi els tenia dominats. les

au~oritats

i gent valenta deci-

diren eliminar-los, de tal manera que potser ell era dels únics que ha-

via conseguitsortir de GrbciQ.
l tu tambe'bevíes vi?
n -aquella gent que jo era abstelu.L.
No. Però aneu a fer entendre
l tu. que"menges?
Jo puc viure d'herbes que és molt saludable. l tamb6, si vull, e
uc menjar un pollastre, cosq que em penso que vosaltres no podeu fer.
- Jo he sentit a dir als homes que els pollastres són tan bons.
si, per~ ells aeos en a menjà-se'ls rostits. l jo si la cosa ve
rodada també ho "DUC er ja que com veieu disposo de mans i de dits co
els homes.
S'acosta el cap de la
,nada, i li presenten el centaure Rodrigue",.
OClrimle",.
Tant de gust, senyo
1 gust és meu, senyor•••
Ací se'm coneix per Taxtane••
El gust és meu, senyor Tartane••
El cavall Tartaner se'l mira una llarga eston
Saps qub penso, Rodri.!!ll:Gz?
No ho sé.
Jo estic see:u.r que en ?-quest
pai~ no s "ha vist mai. u.n cavall
g c...•
vall mig home ••• Tu ets mascle?
-Sí, sí, ben mascle.
- Jo estic pensant que si po
món exemplars com tu,
"'sis fer venir
de Valladolid se~n parlaría molt.
Si però, com s'enRÏpona això?
"'ira, tenim l'euga Idoxainera que ser:J.pre est
pu.nt d'orgue. l segur
que lligareu caps ••• tioxainera!
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vols

taner?

, et presento el senyor Rodriguez,

e~

qual ve de molt llunv. Com

s, as una mica diferent de nosaltres. l jo estic pensant que si

sor~

~s,

de vosaltres dos, una lludrigada que el retirés a ell, potser es
laría m~s de nosaltres que no se'n parla. Qu~ et sembla?

no se"n

~s.

er mi, no se'n

Ah, si h
par~a

mas.
oxainera comenten:
os de l'e
aquesta euga es veu que té molta requesta. Ja. hi tornem a ser!
, efectivament, s'hi tornava a ser. Quan arribà el moment, els amos
de Uoxainera veieren que el nou nat era un poltre com els altres i n

,

tigu.eren olt contents. L'eURa Moxainera, perb, es mirà el nou vinaut
i s'emport
decepci6 al veure que havia donat a llum un cavallet molt 6embl
tenia res del centaure

ua ella fins llavors havia tingut, i que ni
Rodri~eQ.

odriP-.'Uez- va dir Tartaner- ho sento. El poltre s"assembla com un
ta d'
a una altra.,
tots els que fins
a ha 'Portat al
n
xainera. Ara. si vols, hi ha l ""euga Passarella. No fa de tan bon veure com Moxainera, per~ Déu n'hi dó.
-Si et semble.. ja la pots avisa.,¡,.
Tartaner arreglà les coses amb la nova euga, per?> el

resu~tat

fin;

fou exactament el mateix que s'obtinmué amb la intervenció de l'eu
oxaine
vol dir que no hi haurà m~s centaures. amic Rodriguez.
Si a Gr~cia els maten i ací només surten cavalls, ho veig molt mal
ment. De tota manera us dóno les gr~cies per la bona disposicio'de
Aix~

vosaltres i de les eugues. No em pensava pas tenir-lo aquest bon tracte.
- Rodriguez, són els homes'que no es tracten bé ells amb ,ell1s. Nosaltres. els animaJs, sempre ens hi tractem de bé, i

t que tu no oi-

guis ben bé de la mateixa marca que nosaltres, ens -en s·entim orgullos
d 'haver-"te "tractat com t'havem tre.ctat.
Ha passat

algv~

temps. l tornem a sentir comentaris dels amos de la co-

llada de cavalls.
~es vist mai uns poltres
- Tv.

n'aquesta edat fer les coses que fan
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ls dos darrers que tenim? CaJ.:1inar amb dues potes i cridar de la lUane.. que criden?
-Oh. noi, ara, els cavalls, com els homes, ja surten ensenyats.
Per~ ••• per~ no diríes que ballen, ara.
Ah, doncs, mira, que ballin.
Oh que ballin, que ballin•••• Jo fa molts anys que tracto amb cavalls
i

aix~

no ho havis. vist mai. l diria que ells amb ells es criden. Que

no ho sents?
-Si es criden que es cridin, Jaume.

Qu~

hi vols fer si ens han sortit

uns poltres així. Ja veurem a l'hora de treba.llar de quina manera h"
posaran el coll.

Suposo que no els tens pas els cavalls perquè varin

b dues potes, ballin i

perqu~

ells amb ells es cridin!

Oh si; Pau. oh sí •••
Qu~

vols dir?

Que a casa treballant potser seríen com els altres. l si no hi treballéssin a 'casa?
- On voldries que treballessin?
Al

Pau, al circ •••

cr~c,

- Vols dir?
l ela

dos poltres es portaren a un circ.

Mai s'havia vist que uns cavalls fessin les coses que feien aquells do::..
Caminar amb dues potes, ja ho feien altres. Ballar, potser també,

per~

ballar un vals repicat com feien aquells dos ja no ho feia cap me
cavall conegut. El director del circ, el qual era nascut precisa'11ent a
Grbcia, i era home d'ofici, els feia sumar, oneracio#relativament f
eil.

Per~

arribh a fer-los dividir que ja no és cosa de cavalls per

ensenyats que siguin. Apurant la bona disposició intel.lectuaJ. dels d,
poltres, aquell director obtingp.é que els dos cavalls cantessin la
cançó

que demanava el públic, els feia jugar als escacs, picar l'u-

llet i regalar clavells a les senyores guapes que acudien a I-espectacle. El "clou", perb, era traduir il públic una conversa que tenien
els dos cavalls.
- ••• i a.ixb és grec, senyores i senyors. l si entre els respectable hi

132

algun grec de neixença, l'emplaço a

qu~

digui si les

coses~e

jo he

uit no són les mateixes que han dit els dos cavalls. Es clar.

el

ec que feu la traducciófeu pensar al respectable que havia cobrat
del director del circ. Perè la cosa certa e~ que una vegada que
sortir un grec de debó, va haver de declarar:
Aquests dos cavaJ.ls han parlat en grec. No és el grec que es parI
~,

perè han parlat grec. Jo no he cobrat per a fer aquesta interven-

ió. Sàpiguen tots

vost~s

que jo em guanyo la vida, malament

per~

me

laIWO, ensenyant a qui la vol aprendre, la llengua del senyor Homer.

ls cavalls de
ls dos

la manada cuitaven, dentint llurs amos comentant l'bxit

~oltres

sortits de la seva quadra, a fer arribar les noves

al

centaure Rodriguez. l era l'euga Moixanera la que les hi portava nrier.
- 00111 tu no van pas sortir

fills. el millor proP.rama de
diuen que parlen P-rec i tot
l

ero pots estar satisfet. Fan.els teus dos
circ. I, si et pot fer estar més satisfet,

el centaure Rodriguez n'estava molt de satisfet de sentir aquell elos. Tantll aque arrib~ a ensenyar a parlar grec clàssic a la xamos
uga Moxainera •••

La policia discuteix.
- Veur'èn, hi ha dues possibilitats. Una d"'el1es és que es tracti del
rat-penat americà el qual xucla sang tant d'animaJ.s com d 'homes mentre
dormen. l aquest element

t~

un estómac molt petit i no pot xuclar massq

la qual cosa coincideix amb el

qu~ est~

poques.
ot haver-hi més d'un rat-penat ••• No

passant. Xuclades de sang, però

~s

que jo pensi que

esti~in

sin-

dicats, perè si tots fan el mateix ofici ••• I l'a.ltra possibilitat?
e qui hagués actuat aquest darrer temps fos un vampir humà.
Perè vol dir que en el temps que som....
La policía ha d'admetre qualsevulga cosa, per espessa de cabells que
sigui.

Vost~s

són nous a la casa,

per~

han de saber que els vampirs hu-

ans han existit •••
orne, jo s~ que de vampireses si'que n'hi han!
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S'esperi. Ara

treur~

la fitxa del vampir Lloret, el qual anys cnd

era en va fer de seques i de verdes. Ell era un vampir d#ofici. Ac
de ni ta i quan la gent dormía anava fent acopi de sang fins que el
nador involuntari se'n feia l'estella•••Miri, miri, ací té ~a seva
era actuació amb la senyoreta Perma.nyer.. Segons la fitxa,. er
senyoreta més aviat plena i vn començar a amagrir-se per oauses descoer tal de compensar la p'~rdua de proteïnes a la casa li refor·
r~gim

~enyoreta

alimentari. Res a fer. Quan més es proteinitzava a la

Permanyer, més mal

as~ecte ~resentava.

Es preauntà a la se-

nyoreta si ella d'amagat feia quelcom per alleugerir pes. Contesta que
no~

que ella

s'a~adava

molt tal com era abans de venir a menYs. Sc

itxa es portà la senyoreta a veure un metge, i el metge va dir que
la senyoreta Permanyer anava camí d'una gran

an~mia de~

a que ner al-

gun motiu anava quedant sense sang, notiu que el metRe desconeixia. l

la causa no es trobà fins que va intervenir el doctcr Mariner. El doc-

tor mariner era un doctor eneditiu. r,!a1al t que s, ~ anava a. fer visi tc;w. ,
!.lalt que s'havía de despullar ipso facto. l si els acompanyants eren

de la seva familia. de la familia del malalt aclareix la. fitxa, també
el doctor aconse11ava que es despullessin. Si no hi havia desnu1lad
no hi havia visita. La senyoreta Permanyer s'hi val resistir una mica
a treure's roba, ja que ella deia que temps

endar~e~a

donava gust veu-

re-lo. despullada, per~ que ara no en donav:a tant. \èom que la visi ta es
feu acompanyada de familiars, el doctor tlariner .1'am.mà. i li digue que
també es despullarien els altres
- l

si li fa verg?nya, em despull

gent presenta els defectes que tv.

jo i tot'. Es desptülad \ que 1
.lfiis, senyoreta, dels ~etges que

\!:

la Visiten vestid'" , I, efectivament, la visita es feu amb tothom de pèl
iner, mirant, mirant, s'atur~ al coll i va dir:'

pèl. l

~

"'"

doctor

\

Ja ho tinc! A vostè algú li xucla la st:'..ng. l els vaàpirs d' ofia~, quan
I\"~"
caben d'actuar, disposen d'una saliva especia1~a qu~ no deixa a -,. . ~.~

nas rastre de la succió. Vost~ dorm amb la finestr~ obérta?
'I
- De tota la vida.
. \,
\

\

,

la -tanqui, i procuri dor...u.r amb

•

13
que l i

- per~/,,,~~ ~s que em xuclal.a sang?
Aixb l~ cosa de l.e policía. Jo m'encorre
t'i,
.a t'i txa, el vampir LJ.oret feu unes
1
essa611ar l.a senyoreta Perma.nyer, ho

,

.b el policía
s refor

•

,ti.ril~ncia

d"avio

-la.
istralo. U1-

,b la d

.0.

ni

a casa la senvoret

:pir
,va la caoa..

briaada. de sereno camuflats dins el j
s a'Dartats i com si fessin el

s hores. La
essin

l~s
\

con~i~a

atlY:í
cle vi-

de c

d

Jo

la

"",ci corm::>e.ny.z.a •

era est

cada nit,

tothoo. deape

dotze. l fou al tocar les dotze que es

-loret e¡ qual fou capturat i conde

qu

es can-

present~A

el vampir

at a pena llarm.

profession

.1lin la

neva ac-

ir Lloret. Segons la fitxa ac-

ianselz quals oe li ado

.vant la por-

t a, viure de san;:.:.,
1
• 4

la

resO. F'ou li
-·í de
presons.

¡¡;;~

es vagues

t, co
.pirs ho fan veure· que es

.upe

.e

un pollet •

ren.
questa fitxa és de fa molts
s. ne tota manera no crec. no puc
creure i no ho pot creure la policía per més coses que s'hagi de creure,
dir que els

que el vampir Lloret h
"Dll no, pe
i

iliar?

ai

Aviat ho sabrem. Si l'histori

he oficias que V9n d

el

Lloret és

es

fills.

com~let•••rniri

ací ho t",.

tenía, se
fitxa, dona i un fi~l.
es v·
- Potser aquest fill •••
I:S un cas distint.
1 vampil" Lloret,
ant, no
tenia e
,
!T"m~'1"'"rer, i, de pas, 1
quiana la senyoret""
de compa.:nyJ.
el
aquell policia que es va
ir. ra el pcrdedo
de sang són v i

escaoDats. l les succions actuals no cs noden
.b les que
fei
Lloret. A1.l~ era xucl
seng! I, cosa curiosa, aquest
eixa dinerl"'!
xuclador d'a'
es tauletes de nit dels afectats.
i

- Jo
recom.ana.

domicili del fill
lD perjudica-ta que

do~

1 senvor Lloret. l to

oin en coop

,

·YJ.",,·
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Doncs fem-ho. Quelcom ha de fer la

~olicía.

es feu la recomanaci6 suggerida per l'agent i es vigilà el domicili
el senyor

~iquel,

fill del vampir senyor Lloret.

nit, al tocar leo dotze, un. dels policíes qu.e vigilava el domicili del possible vampir Miquel, va veure l'home que sortia de casa sav.....
8e~í.

el

L'home s'a tur~ davant la vivenda d 'un dels a:f ectats,

rran1ana el Qual tenía fama ben

é. Potser

~'hOtle

l qual te

-,V~l.i1t

la casa

forca

pass~

i

d'

del oenyor Serre.plana. El semidor

davant el domicili d'un nou afectat, el senyor merla fineotra oberta. Tant vigilat com policía oenque deia:

tiren
Senyor ¡·'ler
s~na

~enjar

de

es va donar compte que era vigilat, i no
:o

t

p.u~~ada

el

a m1. n

s em van dir que li fes companyía. Qu

pensat!

Seguit i policía passaren,de nou, de llarg. El

~olicía

va

vet~e

com el

seguit donava un petit cop de peu a terra, probablement do dcoengany.
~cgons

la comunicaci6 del policía el senyor Miquel s'aturà

domicilis de tots els afectats 'Per la.
-a saben qui

~s,

p~rdua

d\:ó

davant

el~

;;;C;I.U~.

doncs! - que va dir la 'Policía.

La cosa ideal sería trobar-lo in fraaanti.
- Si s 'ha donat compte que era segui t, segur que buoco.rà

parr~quia

noV3.•

Veuran. el muni.ci'Pi. per tal d'estal.via.r despeses, ha sU'Drimit el.s
sere~~ ••• ~s~eri's ~nt

Pere! Les monges de vetlla no solen dormir mai

Quan vetllen algú. Per què les companyíoo no podr!en ser fe-lies per

s de vetlla? D'aquenta manera s'evitoxíen eseeenes com les de l

ca,sa. del senyor Mercad.al. l oi a la vila no hi ha, prou monees de vetlla, que se'n¡t vagin a buscar a fors.
l

s'hi ana..

l'LlJanS

de di

Independen

ibuir el petit exèrcit dc

monge~

ent de la feina que vostès solen

la policíB leú reuní.
e

vetllant malalta,

aCluesta. veg.- . han d'actuar per la polieía

tr

s presenten en els llocs on han
p -t·
e les dot
do 1 nit
indicis que
leo caoes que fi
en en aauesta llis
A tot
da. o

de la llei una ve:~osaltres te .
nt

les

o ha entrat en
, ja
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ue

l~

Dolicía s'ha modernitzat, amb un aparell de ràdio emisor

i re-

eptor. l aix::L que vegin entrar algú. que no sigui el metge Der la finestra o pel lloc que sigui, es posin en contacte amb nosaltres i 1
olicia

actuar~

elemen~

un

immediatament. Es tracta, senyoretes monges, de

~esc

que es guanya la vida deixant sense sang a diveroos veíns

honorables tots, i que tots paguen les contribucions.
Als poble6, quan es fan coses fora de les normalo, se saben. l le
sap t9thom. La gent, al veure aquella petita concentració de monees de
vetlla la va comentar en públic i en Drivat. Era el tema de leo converses a plaça, als cafès, a les tavernes i a les barbericQ.
~ero

el temps passava i cap monja de vetlla feia funcionar l'aparell

de ràdio. La polic::La prou demanà noticies a diversos domicilis. Totes
les

mon~es

contestaren que no hi havía novetat. AlRUna arribà a dir

que la policía ftBvía exagerat al mobilitzar tantes monges per una fei
que s'apartava de la seva habitual.
l la policía es torna a

reuni~.

- Potser aquesta gent perd sang de la mateixa manera que altra perd 1
emoria, quartos o la

dou~.

s Dot passar?
Endavant.
ribat aquesta carta.
""'1 po1icía en cap la 11egeig. Elo retmito fan una pausa esperant.
Aquest home

:ui

~s

t~

raó

que té raó?- es pregunta al lector.

1 vampir Miquel, encara que es vulgui fer passar per un altre.

~s-

oltin ••• Senyora policía: Un temps l'ofici donava gust. Jo no he estat mai un vampir
sanI! a altri. l

abusad~r.

vost~s

Al món hi ha molta gent que viu de xucl

ho oaben cillor que jo. Jo mai he apurat

1

clientela. Jo sóc, era, un vampir que creia aue tothom ha de viure.
Si vostbs han se~~it les meves actuacions poden haver vist que semnre
he deixat l'import de la meva raci6 de sang. Jo, un temps, no podía
viure sense sang forastera. Vostès se n'han de fer càrrec d'aix~. l
co~

que no hi podia viure per

aix~

la

pa~va.

Hauran vist a molts

13
1ncs propaganda

dem~nant

sang.. ttDoneu sang a qui la necesoiti tt • l jo

necessitava. Però amics policies, de fa un temps tot ha variat. Fins
~

sang. l jo d'aquestes coses

en

s~

perquè és, era, el meu ofici.

nt menjava tant i bé, quan hi havia
ino d'abans de la

~erra.

a~~elles

llonzes de to-

aauelles botifarres de perol, aquella vede-

lla a:nb bol,ets, aquellos rasca.sses amb suc, aQuells estofats ••• la

en menjava tenia una sang que era una pura p-..lò:ria. pero amics llieus

'1.20

['Ull~('m tl"tm;

"in

~nt

1

a. oang que corra? Ja saben que

"ovell deIa ous?

(3

'ho. arxi bat a pintar el

Ja saben de quil'la .manera es fan n'ans els tocinos i

ls pollastre o? Ja saben
i 0.1 peix cone:elat?

qu~

dimoni es posa a la llet,

'e~

vi, a l'oli

Quina sang volen qü.e tinBui la gen"¡¡! Jo he pleRat.

Jo no vull tramnec. O hi ha sang de debó, o cada d!B serà més dificil

que hi hagi vampirs que estiguin disposats a malmenar-se la
l~ofici.

Per la meva part, ja poden llicenciar les monges de

vetlll~.
ca~.

l els rat-penats americans s6n del tot innocento. Acr no n'hi ha
Jo no puc saber si a Amèrica Gegueixen

aotuant~

Em penso que no ja que

ericans viuen de prodctes envasats, i ja poden pensar la san
qu

>r-.inen. Si la

e1s
.,

po~icía

ho

pogu~s

fer"

potser aeria bo que miréssin

tan de sane:. De tota IJanera.t segóps la nevI" humil o'Pi-

nJ.o,

~

Vf:lmDir rue a.cí. no hi tindría la vida.. Per \¡a meva par't JO puc
,

\

ir que la sang d'ac! fa molt de temps que no em prova.
un va:npir Clue s"'estimi davant aquest ")enorama? La

Qu~

~bsa ~ue
I

Donar-se de baixa de l'ofici. Jo no els w.ré qui s&'c.

ha de fer
he fet jo ..

E.;3·\ cosa

de la po-

,I

lic13. saber-ho. El aue oí puc dir, és que elc vanl"?ircr hv.!h..ans, amb la
sans: que hi ha avui, s'han acabat. Ili ha

altra gent ql.1e

:-

~a. n;t s maJ.

que no feiem nosaltres. Els que calen foc, els que empaite

les sa-

nyores, els que deixen diners i ela que van contra el e,ove

s tota

aquesta gent i d'altra que hauria de fer mobilitzar l
nit tinguin ••

nosaJ.tros?
euran. aquest home s'ha donat de baixa de l'ofici ••

~ !.~ .

's que si la policia ha de fer tota la feina que diu el benyor, ~!Üquè'l..
I

h la policia, la policia••• Ara hi han els diputats, qu
fer

~lei3.

cO"k)re1'!l! per

13
CBta,

is.

i

Potser ser:La ).
/'

olució
aauests senyors no si
,tat qu

Jo havia pre

n soc'.:LD.J.iste

b el vampir Miquel.

tant en tant,

de vetll

Jo llicenci
; t a. le

ir

'a si el

",,
U .... ..1.

enyor

mentí~.

e no

ta es
G

e hi hari un Conert;s composat

ot 'Dretendre

oc

L'ex-vampir

<:!

01.\

~iquel

sev: •••
en lloc de sortir-ne
c

d

les dotze. hi entrava. 'I segona la polic:L

casa

Cant

venia de fer la botií-ja la fou sempre

~és

de sobte, es de-

la s;mg en

se li trob

i

saber

ecta activi tr

que o

'di1practicar-li l '

Odê

d'OfiCis Varin. l

fins

U1

01 t males con-

.icions. El metge es limità a di'r:
s la sang que avui tenim tots •••
(1 \\

sempre ei~ ~orta v.n guía el

colles. l
ireb
ls dofins solen D.nar
'n'es p
cia, per pebrots o pe
qu

'"

er-ne m.~c I~U

els aJ.treo.

I

eixen a les verd s i a les
tenen ttn manador el s
et; Saben qt:
n de se6n1ir al que va a dave;ntl~ ho- f. à? i b o
I
--.t. '¡o se sap ncara de cap revolució de dofins per t~¡ de canvi
~'
robat
les
coses
d
uella
maner-e
i
ies'~oce
ten.
lls
han
•

l els dofins q:

,.....

l'

"

de

A vesades els dofins de
taneja la collada, i el
tre. Aquestaa v;

t h

s

eix

donat consell~ al &OÏi que c

\O~~~

scolta aquests consello. Si la

a la dreta, f

nedades

iacions de la

n

l'altro costat
els

ades,

Q~~neda p\l
,

er

peixos
ll.tcio s

s

de~s

s-ha de

u

a

ans a cost

ls peixos

que la

concepte dels pescador

Posem-nos

s dofins celebren
que van i venen pel

o hi

z¡ler cau..1 seu lloc.
~cles i

de nuvis, com l

n ja

si~i

lt poca Eent de f

h~ ~~tra 00-

vella. Llol"ts no

dors i s'ha de trobar just
~

I

es u:Q':tt'¡ i elo

enj
altres peixo¡;¡.

rib

cen-

sso~ldiario

1\'

A

i-

a terra

fe~

questes nito d

co

\

/,

f1m

sota aiau.a.. II~e
.uvis. Uns les
,

f~
I

139

nt de camí, i. altres

N

ben acostumats. necessiten llits, estris
sers vivents. pe

e no estan a l'abast d'una gran majoria d'
i~alment.

l~s

osa difícil de porta

I, molto, per dins l'ai

e

~lit13.

els queG.es fan amb intervenció de

-lo dofins fa molts anys que existeixen. l

'-igua, disposen d'ulls proveits de pestanve

at pasa.r la. vida
ls ~ecs. ja tornen

,

de

~esats a mitificar cos~~
ortir els
"nr)'V""I~:1_Y'en e la mi to10rla_ Natura1.mcnt e

l~

el'"

que re

;,;enícn a vetll"e amb el se1'l-yor Papandreu d'a
la oxperiència de mars fredes ja que

V~

un

ovini":

poble n

f;I

llocs de l'At

cOffta d'ells, s" establiren a la Itiecli -terràni:?

làutic. L'Estret de Gibraltar és el camí d'anada i

manades de dofins. l aquell'"
els dofins el matrimoni del senyor de

e-~tcs

oblist de
"tzar
ecs que dèiem ja feren or
oS:3i

don~ssin

cose

~le l~altra

la :::enyore-

'iniciar aquell festeig el qual ac

l ' oy>ort1J.ni tel"

bà en un venturós casor

.b

er- foren molt contents de Què el

ta A;l/.ritrita. l tant l'un com l'alt
clofin,s els

,

1 senvo~ Apol.l6, el qual podia fe

tamb

gent no podia fer, convertí un

en oarinar i e1.

\

r

f
~
,

m

la

A

de

~í'

a uns cretencs els

a F:,()cid&.
\ ',,és 'çosa sabuda

que

quals

s'havien

erdut en mig

la

, no sols d'ho-

no s'hi dispose, a sota-

'\

~strel1.e6

sinó de trictos establiments fent porcions, i
els peixo~l s "ho han de (;Uanyar tot 0110. Normalme:'lt, ü.~,i! dofins s6n cIents de b\nes intencions, perb han dc menjar cada di~. l és per aixb

tels de cihc
I

...

\

ue tenen ~ls pescadors enutjats fins a dalt de tot perqu~ se'ls empor\

ten el peix

~earat e

les

\

~aL~es,

i, ultra

que :rent-ho è~ peix no es. deix
. que 11

lo

Bain

• ¿lls

les destrueixen pensant
1. vo1.

lo

viu 1

eix

d'aRafar nede..n t.

era. de f
ja que

aga~

aix~,

llencen

i

s, ea see.uir la
coses me els se

dels vaixells

passatgers no

les coser-!
volen. ¡
Ul~S <le peder tas"G
el
Sem"Dl""e
iltres peixos seguint. el vaixells. i quan ~,
hih
no noden
, d.oncC!
en d'alt:res ,aixo... que a la
pots d
mel
sC'

1:'

no

ivat.
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~ltra

fan

oeGUir vaixells per tal d'asse
s

¿enen por qua els vaixells naufraguin, i e118 ho te-

U'"

ts que en cas de naufragi ells hen d'acompanyar els

perqu~

sen.vor

trob

fins
traves ,.
eret, .

socie-Gat ..

T'

una platja

~onvoiant-loa

perquè facin

oca edat es veu que tenía bona disposici6Fper a di-

collada,.

ririr 1.

r-se repaosos. els dofins ho

n'aC10n

e s

i li

a e

i

de :ta

ir~cci

1

\

\

v

e

el'l CO

..L

u.

e.
tinRUe

8. ..

qu

e

Les delfines 1
eu.

sacl"ifici. i un

en altTeo coses. entre les que hi ha el

s 'ha de distre-

l'lO

la colla vo

o

aben molt 1.ihàrga,

oents~

noi? l primer

~s

feotej~.

eina que

1

'-I

e
I

d

p

ant. la co

·ios.. jo no

u

de

bens que s

ha

on puc arri b,

, em

vosadeo

~u~

et

1

~-1I

.ir:

• No hi ha res que duri sc

re. Pe

tEnt

er manca de facultats, jo

ue sé

ins

no nedo com abans i tinc de

e'tiro. J

te a respirar. n'aix?> em penso que els homes en

4e1 c

I

per~

diue-

jo ja no sóc G1. què era. l com que no

~ill

aJ. tres

nostra c

deixar la ¡societat
sense un can - el dia au
1
\
~

societa.ts .ho les mani ninp:ú es-taran fotu.des-, vull. i proposo

qU6

el meu

1 aual ca.da dia va a més, s..---igL\i d" ara endav(;Ult el que suii
esca~

la

que

en la lluita i en la fugida si és necessari, j

s-ha de f

i

--seller i si cap
u

t

que m-ho digui i jo
qui no menja es

cordeu-vos
el

escadoro

que

l i sap auelco

c·èifir:

,

ben "posa.t, qui
es nomos qu

no hi

~or.

que

Sabem que a vee.ades fem
ells han agafat.

njan-r.-

per~

si

s aue te'l

no ens espaviléoio i deixéosi
pose

e vosaltr

savis.

eC-'Gific
enfnd

,ls resultats • .t.in

no fe

auris d
ha~i

uç.ioo nooaltres. Ara, t:renecs fessin
e els
altre rer21ei.

141
ces de nosaltres, potsc

vo1 dir aue

es descendents, este

algv~

d

saltres i

r au.elcom que

. dei.....

es fes

i

ría pareda a 1a gent •••
l ja tenim el dofí Peret en funcions de cap de co11a. !
tot anava vent en popa. Però al dofí Peret el

c~rrec

')

hi va haver

per~ festejav~

colla pensaven. El dofí ja
per~

de complir,

li

.1 ca.p i

queixn. Creia a son nero de mo1tes d

el~

li havia dit.

·'nt un

l fest

hagu~o

·.. . .n

volgut complir el e

a. ,la raoada hi havia une
e ell

o-ha d

cos~;.¡¡

i 1

!>f:lXS

com s'havia

es.

or

les cercà.

e

ell

honor

elles. Sobretot ].

delfi-

e11a.
,o et decideixes.

de fer el sord una i

.L.trel1a ai

vetmda,

t

que l i

tat
feste
fines i l'at

ja fou

es, les qv.

'"

i

és

deia..

la. LS veu que esc

ja no :rou

l

? - 1i

s l,es

un

la cosa a les altres del-

p

ssiu. Era v.na t

1,te temen apresa de llurs

io

dir:

, claudic

•

ua.ic.....

l alfi
'I

Si fe

ejb

'~'

de dei

t

dií:'

l

r;~·-

mado.

Nosaltres et segui

.- dir la

l Beret es decidí. No podía port

eltines a co
i

festejar,

per~

podÍa

1),

fe:Jtcj&'" i q~

·.... ci~tat la po

termini. el dofí

eret i les delfi

eret fou un

,~~

fes

bonz repassos de la
l1s el

altre. ! preo que fou,equest des declara'6n indeponden"..,.

ór, i sempre procurà que les delfines fe:Jsin
elles n'estaven molt
VOl:!

l ja no

que altre:J do-

61'1

fi

S'

a-pro 3:' i tessin del :Jeu peti'li harem. 1.

s

vo

leo cosies on hi havíen xa¡"xes calad.es

s

per

satiof~tes.

veia actuant
lò era el

esca.dors ela quals es van reuni::l" per tal d" ac['~b"'"''

cada

eD. I tal dit tal. fet. S"o:rga.ni-czà una batud

1

el dofins.

dese~-

,b la -l;re11,-

.dins

142

ls mariners ja en saben de coses de la mar, perè aquells, nerviosos
er tal de

casti~ar

com es mereixien els trencadors de xarxes, no

donaren que les onades en preparaven alguna de sonada, però els dofins
sí que ho saben tot el

qu~

ha de passar a l'aigua, i quan veieren le

barques es posaren a saltar i baJ.lar i a cridar avisant aue anaven m
lament que hi haur!a

tr~ngol

gros,

per~

en aquell temps la s:ent no

s'ho pensaven que els dofins parlésain. El propi Peret

s'acost~

més

que del compte vora una de les barques avisant del perill que corrien,
i en sort! amb una fenomenal garrotada. Les delfines ho van dir tot
a n'aquells homes que 'es hi havien tan mal tractat el seu galan solda,

però els homes tampoc

se les escoltaren.

l la mar s'anà esvalotant, i cada vegada onades més altes feien ball
un

mal ball a les barques perseguidores. Un dels patronl3 va dir:

- Nois, avui no farem res amb aquesta mar que s'ha p,irat.

~illor

tor-

nar a cas.....
- Si podem •••-feu un tripulant.
in~é

raó, ja que a la nOCa eston

lloc la bolcada s:eneral. Qui s'

i a la vista de la vosta tingué
a un rem, qui ho

fi~

tot a la n

taci6 ••• 1 els amics

at el mal tracte rebut per Peret,

coltaren els

de sorra. l segons deia algÚ, fou el

n~ufre

propi Peret qui don

.<'!

d'un:

e~-

empenta a més d'un mariner que ja anava

perdent forces •••
Per ofesos que estéssin els pescadors quan sortiren, quan es van don
compte de l'actuació del dofí Peret i lesrelfines, van dir que er
nolt trist que ells trobéssin les xarxes rompudes i sense peix,
que potser valia méa allò que pas que s'hagu.éssin negat a1Jlb

per~

aquel~

te

oral que es presentà sense avisar •
1 dofí Peret feu una
e una nila de

..

llar~

v~P.ades,

i profitosa vida. Les delfines el feren

i ell no es ce..nsava de dir que volía pels

seus fills que arribéssín a fer quelcom que els fes distints del
tres dofins. No sabía quina cosa era aquest quelcom, però en parlava
.b

les delfines.

No us agradaría que els vostres fillo fossin quelcom méa que dofins?
Ai,

qu~

vols dir, Peret?

Vols dir que

aix~

és possible?
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l ho fou ..
a l'altra. un día

An8.nt d 'una m

tingu.~

8p.afada de

lloc un

dofins. Les delfines s'esquivaren.
- l perqu~ fessin aquesta fi hen hagut de patir tant?
- De moment sembla ene no

el~

han fet cap

••• Espereu-vos •••

~

Seguiren el vaixell capturador tant com pogueren.
Ara, en

u~a

gran piscina, els fills del dofí Peret juguen a basquet.

Les'delfines i Peret ho han sentit a dir quan sortien a
sobre ai

res~irar

a

•

- Ho veieu?

~

us deia jo! - va dir Peret -. Hi ha

ssin ju¡rewt mai a

basquet els vostres fills a la mar?

sser. l un bon matalasser. Era una delicia veure-li

Vi

u
estoí
cant

endem~s

llana. l

de deixar la llana com nova, refent-la, fei

les dues vares que donava gust. l el

talasser

Vi~au

no aca-

bava mai la feina.
La

familia Vi

u

s'insta1.l

la comerca quan a Franca determinats

francesos decidiren suprimir sense cOIDulinents
havia anat mass

un:

ent que un tem-os

ls ViRnaus, assabentats a temps

~er

un re-

volucionari que els hi festejava una minyona, es vestiren de -prolet
ri i entraren al país pel Coll del Voló.

Foren ben acollits a una casa

d'escu~

al portal, ja que tenir france-

sos a casa ha estat de sempre l'aspiració de molta gent.
dar que el senyor Vignau ensenyaría

franc~s

Es va que-

als estadants de la casa,

i que la senyora Vigpau donaria lliçons de cuina al servei i que ensenyaria educació i bones maneres a la eent en

~eneral.

ls Vignau teníen un,vailet de pocs anys, Xavier de nom, i aquest jumt amb la mainada de la casa
1 senyor Vi

u, quan era

apren~~

la llenp.ua del -país.
Franca, era ep-:oci t. Era d'aquells ho-

...es que en tot veia nelroci. l un

e a del eu amfitrió va veure
una refeta de matalassos. l va pensar que, per tal de sortir del pas,
quell
odía ser una bona carrera pel seu fill Xavier. l com que ja
d~

a la casa totho~ parlava franc~s, llevat de Xavier, es feien reverbncies a tot drap i eloallotjadors ja deixaven passar leo senyores pri-

1

er i deien

~àcies

per qualsevol motiu, els Vianauo decidiren

-se dels seus hostatjadors. Ho feren parlant

franc~s,

i com aue el

senyor Vignau parlh a l'amo de la casa d'aquella refeta de nataJ.assos,
el senyor el

recoman~

a totes les cases bones que coneixía, que eren

oltes. I, amb el temps. el petit Xavier es convertí ,en refedor de
~assos

de bona part de la noblesa i gent de ben

est~.

íes, DeSOEl i anys passaren, i trobem al Vignau d'ara. Es la quarta lteneració d'aquells Vignaus que van poder fugir de Franca Rràcies a 1
intervenció d'aquell revolucionari el qual considerà que la revolució
es t'aria is:u.al si ell 'Oodia festejar amb la minyona dels Vis:nau a c
vi que els deixéssin el país. l, efectivament, la revolució ea feu

is:u.alment.
Té una matalasseria en

tuta

vila entre nar i

mu~tanya.

l una bona mat

1asoería. Treballa bé i el fa treballar tothom. L'home ha trobat enc
ra un bon temps, i potser

perqu~

de tant en ta.nt deixa anar alguna ex-

pressió molieresca, és home de prestigi a tots els balls que es fan.
Vignau és solter. Les dones li plauen molt,

per~

li plauen totes. Si

n'escollís una de sola, pensa, ja no podría festejar amb les altres.
I

Vi~u

ballava amb totes i refeia matalassos a tothom.I cap hora de

dormir li treien les altres

cose~.

erò vingué una guerra, que tantes coses espatllen, de negocis a matrimonis. El matrimoni no li espatllà aguella guerra perquè com sabem Vi
nau era solter, però el negoci sí. En temps de

~erra

ninu-ú no est'

per ferer matalassos es veu. La guerra es complica i es
va de

Vi~au.

apv~ta.

l Vignau s'hi

de~ana

la lle-

Moltes de les seves balladores ho

senten que els marxés el seu matalasser. perb Vi2nau era com el
De Gaulle, primer la pàtria. l

an~

~eneral

a la guerra. l tirà escopetades i

n'hi tiraren moltes. L'hoce ja veia que aauell euerra potser s'havia
de fer d'una altra manera,
la feia tothom. l la

per~

perd~.

com que ja era del país, la va fer com

l quan ja no hi havía guerra per fer,

Vi~

nau, que l'havia feta com els altres, com els altres decidí pas
Franca. I, com la majoría que passaren a França sense ragar, ho pass
ala~ent.

l vingué una altra guerra. l Vie;nau que ja n'havia fet

t el cervell prou

b~.

rentar,.
lo resultats de la nov
infinitat de "s:Ls" de 1
segOiJ.a.
rent
Torne
Tornèm-hi.
Ibva desorientació e
6

rentad

tamuoc foren els que es volí en. L

pri~e

rentada es convertiren en "nos" a

e

rentador.

A

la tercera rentada Vi

1

u di-

sempre "ni".
tornem?
Jo el dGiJcaría estar. Aquest ja no contests.ra mai més bé.

l se'l deix~ estar. Perè aquelles tres rentades deixaren

a ViP.nau

b

alguna corda fluixa. No'fou, durant temps. mai m~s altre del tot.
·:18 cervells oón molt delicats, i rentar-los és cosa moderna com le~
uines de

calc~r.

Ja els van posar sota cobert i ben

prote~t~

er ossos ja que hagués estat U3a cosa perillosa deixar els cervell
ire lliure

com el nas i les

orelles~ per~ mal~at aix~

els savi"

han trobat 18 manera de fer-los anar de la faisó que ells volen p quedin com auedin

despr~s••

Hi ha cervells que ni les rentades hi han

~o-
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ti, que no s'han pogut convéncer con noo ~han poeut convéncer els

ederals, els contrabandistes i deteroinats
.vi, hi ha cervells que les rentadesels

u el cas del

cerve~l

e~ements

de~xen

de la ceba. En

en mal fúDcionmnent.

de Xavier que quedà perjudicat. Tant

~s

així

que sortí d'aquell camp sense ni donar grà.cies a ningÚ., i quan se li
pregunt~

de quin poble era en dieué un DeI' altre.

an arribà aJ. poble indicat per ell ja li semblà que no era igual et
el
,
que el1. deixà, per~ pensa. que amb la guerra fins els pobles haVJ.en c
viat. Tampoc feu cas, de no trobar la gent a la qual havia conegut aban""
de les 8Uerres que havia fet, perb pens?1 que la gent també devía haver
canviat..
Els cervells, rentats o no, ja no són tots iguals.

Es per

aix~

que hi

ha' ciutadans amb nonument i ciutadans que mai en tindran. No obstant

hi ha savis amb monument que mai han pescat a cau tan bé com

UJ::l

ille-

trat que s'hi dediqui. Es troben cuiners magistrals e1s quaJ.s per a
e~tofat

deixar la gent amb la boca oberta davant un

no neceositen l '

gebra per res. l gent que ha de sie:nar mullant el dit aros amb tint
que salen anxoves com els

hngel~.

0:1 r!latalasser Xavier era dels ap.e

tenía un cervell normal, per?> aquelJJeo

tres rentades li deixaren el cervell en males condicions de funcionHment. A vet2:8-des el seny li funcionava bé, perb en determinats moment
li fallaven els ressorts o una P.ran nart de la conca encefàlica, i era
quan ell no era ell.
naven a

l tornava a ser ell fins oue els nervis es tor-

desguitarr~.

Fou llavors, al vev..re que un día llauwa
decidí

dret i l'altre no, que Xavier

posar-se Romana a casa. Romana era una dona grassa que j

assat de molt l'edat dé

les lleves per altes que

s'hagu~ssin

i la oual arribà a saber la causa dels deocquilibris nervisoB del

taJ..assor. De moment. Rocana, que ere una gran cuinera, pensà que aquell
estat anormal de Xavier el podría combatre amb la cuina. l si bé elo
atacs no sovintejaven tant com temns endarrera on
de Romana, s'anaven 1Jroduint auan nincl no

El

~an

contentament

'ho "pensava. l Romana por-

tava un eran afecte a Xavier, ja que a la pobra Homana en la nri.mer
que el matalasser prengué part li mataren un marit aue 'Der a
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~omana

era el millor del mon.

Romana entr

!U

decidit tornar-s
va a ser un
n

1 servei de Xavier, aquest ja feia temps que hav:La

talasser. En moments de e

establir de
sser.

Les alteracions nervioses

esen'taven

ve2ades es

e se les veia venir i llavors Xavier

,b

s

torna
evi. l'ho-

venir que diria o

om que veí

:La disbarats, avisava a J:(omana qu
oséa un r~tol :visant que el
es. Altres v
des l'alteració
~ a prendre les ai
t
i llavors eren els treballs, ja que era
es presentav
avis
ja que no es lli~ven c
a l'hora de dir quan
quan 1erd:La

f

un matal'"
s d'un li

a nunt ni quan costaria.
ibà a dir, auan l'home estav

centrat:

vost~

a passada?
és el mateix de la set
de coll en amunt no veig les coscs
- No ho s~, senyor. A ve
res. oap? Perb vost~ tindrà el matalàs demà-passat.

Vol dir que

l un

cl~-

día rebé la visita de la noia Romeva, filla del foderal Sisquet,

d'escollir unes teles de
talàs. Er
la qual s
ar
un día que Xavier estava en forma. l ja havem dit que temps endarrer
el

mat~~asser

era de molt bon veure. l s'establí una bona corrent en-

tre el

eva.
La noia anava fent temps escollint teles

perqu~

li plavía l

de Xavier i aquest estava encantat al vevxe que la

noia~i

res~nc'

deci-

dir-se.
Li faria res aue m'emportés unes quantes teles a casa.
No, al contrari. Se les pot emportar totes si vol.
poble. no?
Vost
s nou
L gent diu que si, per

i

:uè vol dir?
Que jo tota la vida he fet de
hi s6c. l aixb no

11i~.

e

sembI

qu.e

no.

ta1asser. i ací diuen que fa poc que

san?

Doncs on n'havia fet
~n

un poble que no era aquest, perb que no

s~

quin era.

Esta de bro t ata1.asser! Ja li tornarl! les mostre
.viat.
Les contestes que feu
talasser en
dia penomeva van

1

sant que s'acostava un d'aquells atacs produits per aquelles rentades
del camp de presoners. Que aquells atacas tinguéssin lloc davant 1.
arróquia en general, Xavier ho hav!a d'admetre, però la cosa que ell
no volia és que succe!ssin davant aquella Romeva que li havia caimlt
tan bé. l sortí el r~to1 avisant aue el matalasser era fora a vrendre
les

s

Quan Romeve. arribà a casa seva

digu~

que el mata1.asser nJu era un galant

nyó i que feia cara d'arreglar els matalassos molt b",.
Ací. porto unes teleo perquè escolliu. l les tinc d·e tornar,.

Ui,. que no vingui ton pare no les podràs tornar. Es e1l qui ha de dorir en el nou matalàs i ja saps com és ton pare. Ho vol culimerdej
tot i només falta::-::Ca que li fessim fer un matalàs amb un tela que no
os. del seu gust.
l. pare de Romeva era federal p com sabem, perb federal d'abans. dels

e debó. l el conflicte fou a l'hora de triar' les tele~.
es! - deia el federal Ciaquet-. Tela morada, tela ~Oga i tela verella. Si no puc veure la bandera republicana pel carrer. la vull veure a casa i saber que hi dormir' çada nit. l a casa call~ tothom!
Romeva pass~ tres dies secuita trobant el rètol avisant la presa d'aigues del matalasser, per~ el quart va trobar la matalasser!a oberta.
'n els atacs anteriors Xavier veia que el cervell li feia vaga. No podia pensar res. Per~ en la derrera sessió. si bé hi havia restricció
de Densaments, tingu' la sort de no tenir res més al pensament que 1
imatge de Roneva. L'home ho va agrair molt a qui li proporcionà aque11
ímats:e ja aue fins llavors en les

va~es

de cervell ni imat,!!es hi pod'

veure.

.

l què p ja ha tornat de prendre les aigu.es? Sembla que f··

s bona

cara i tot.
La

bona cara la dec fer al tornar-la a veure a

Aix~

vost~.

encara no m'ho havíen dit avui.

Si va veni.nt en aquesta casa, ho sentirà cada ve,gada aue vinlro.i.
Romana se2Uifde la rebotiga el

c~trs

de la conversa • i reia com

beneïda sentint com s'expressava Xavie
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l per quina tela s'ha decidit?
Per cap de les que
-"'o?
- No. El pare

~s

em vaig emport

federa.l"

tre di=.

1.

sap.

- Ah, ja••• i ell vol •••
Si es pensa que vol un matala.s

els

b

~lors

de la bandera

republic~-

, ho ha endevinat.
talàs republica.

- No hi ha conflicte. Li farem un
:1, per~ ell vol veu
els colo
ls veur

ls veurà. El

e les teles.

oc i el

un color entre el nes:re ie1 ve
Si vost~ no té press
b
No en tinc cap de pressa. Pe
no hi ha

t

ja els tinc••• el morat
difícil de tro-

veient mostre;;).
,...

si

t el color quc vol el p

e

el.

uest? NO~D un morat com el
- h1iri ••• qu~ li sembla
pero s'hi assembla bastant, no ho troba?
Jo el trobo b6. Ara, ~'s el pare qui t
•

c de la mor

Vostè li ensenya i, per tul d'animar-lo. li
ta1~s republicà del poblv.

iu que serà el nrim.er

l Romeva va riure. l aquella rieJ.1.a va qucd

resa al mig del seny

del matala.sser, i es veu que no se'n va moure

i

més.

Li toraar~ la contesta del p8XC.
s'Der
la contesta i
vost~.
n dia tin_
"''''s bo no el

•

_a tenir•• ,

l el matalas

r encetà una vida nova. L

deovetllat r

ons rins Ilavoro bloquejades dintre aquell seu pobre
• l j~ cada dia desitjava a tot de~itjDx la prêsènci

cervell auoc

de la noia. Les

impressions~d~uunt

en bé o en mal, com
t8~asser•••

veure~.

rosenc

de Romeva li havia

cervells rentats " els fan bobej

S~hi don~

masoa a pensar en

Ro~eva

Pare, ací teniu les teles. Què uo oemblen?
e i el vormell j

,

ucat moret ••

el
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~atalasser

Doncs ja el

diu que serà

po~

tir

matalàs republicà del poble.

nda.va.nt!

casa del
ho veur
l potser el seu pare veient-lo,

ona nov

1

l

l'ú~ic

Faré un
an
tal~s,
sense llençols, ja veu.
do
riv~

ucll

a demanar a oui fos que

tornà a riure. l Xavier to

l

li fes companyí
rtada del

or. La festa coincideix

ble hi h
Al
.!.oaJ..
1e

el fede

Cisauet. L"home -G:L"ob

r estat més oportuna. l

:vid

ue la fest

tot el cens fedar

a

s.
E1

home ho atribuí a la pr e-

rada i

a un

e

se:ncia de

mirades ¿

un

b~l

POl)v.la.r i la

1. que he.ví

i.de Xavier e

t molt

a !tomeva i l.a noia s
ferí
• l aauel
-i:;otho
rimera pedra d'un festeie. Fou un
~a conter-t tothom d'aquell festeig_
el f eè.eral.

b

osà la

I.

d.huc

l un dia, 1

nant, potser co
nant d

- No
ser tri

1

Rorn.ev ren et! la pregunta:
Xavier., que no m'he.s entit? T'he 'Dre
dav,*.

,

tat si

uesta. oliver

tr

C"!t:\u costat. ni qui

erdoni, qui 6s vostb?
- Xavier,

No

s~

~u~

òius?!

de què e

..
ni

vost
Perb X~vier~ si soc

per qu
.si fest

s'equivoc

t p ¡;;>a.. " •
A qui deu pass
u.o;¡

,

a vost....

e

oreta..

l

rre

dit aix?>, el

d'h

des"Dr~s

,11 sal.tant .'

da. Perb ella era filla d'un federal i no volia deiaob el qual havía començat a festejar molt

be.

el matalasser.
tol avisant aue el

l'arribar-hi i al voure el

Ho! -

prenare les aigueo. La noia va pens

l

que ell

que a1.lb no
"llor

ocs minuts que l"hav:L

i

M~T.~_

sser. A la casa hi hav!

deixad.a
omev:

qual est

i

li va dir qu
acaba de deix'

noi torn.

,

J.

"olt contenta del festeig
dintre pocs dies •••

1.?

Quin mi

e plor",.

dir", Romana. FestegoU&.

.

cor a fiomeva contant-li el drama del matalasser •
ue se alXO que me l"estimo més que mai.
)mana, j

l'hi

contesta.<..
a contesta que em feia no ho acabava de vevx
ig i, com vos, 1: estimo més que r.lai.
,iI'

el
retol que

des~vel1. ~s descone~t.

rendre les ai

Si no som a temns

s pot fer qualsevol

disb~xat.

un seny que va per ell. Ara. a n'ell
que no n-hi parléssis mai, saps Romeva? Ell, quan esta bé, no es recorda de
olt sovint ai
olts,díes que dirí:es que
s
absoluta. Per?>,. de cop, sense se.laeI' com
costa_ aauea
nic
na de bosenyor.
- l ara, on és?
lS que no el
és a més .. ni
S, Romeva. Es desconegut. I,
Té, com ho

c1ir~

jo pobra de mi,

t~

_ui ets ••

'riba a casa
BU-TJ.a de

b un posat que tothom li va conèixer que
•

sser avui.

l

renca a l)lor

.iJ:J

en
qV.e haveu renyit i jo li tinc de posar les peres
coo una Lla_

que.rto?

..

Ho

què he passat que ploris draquosta Manerà?
La pi t,jor cosa que et puguis pens

•

que rosul.ta que

~s

veure,

o
ero hi ha cura o no hi ha cura en
...
I

•

l''-

.

casat aquest

e.ix~

sser?

que et nass

No ho sé, pare •
Noia.. oira com ha arribat da feste!tar la teva filla!
l Ronava s'abraça plorant al coll

d~

la seva mare, que ,és

V~

coll que

semDre s"hi hauría d'estar abracat
~

- Per?>

et pe.ss....,

,
o1t. Homés s
eJ.. "tinc
- .ues ••• sJ.
er~ que no l'estimaves, ja?

-sí

estim

._01 t al

osera

m:?t

a, 1a seva minyona.

rò tinc de f·e

ro que en fa seguir dues aques-li noi t - que salta el feò.
'Jo .. pare. Xavier va annr a la gu.errco....

I va qv.~dar inútil pel festeig!
o. Va anar pri~er a la g~rra d'aquí. Després va passar a França, com
olta gent, i es va ficar a 1. "'altra guer.Q..

Sempre m'ho havi:? pensat que aques:t noi feia cara de valent.
Deixa'm dir,

que p1egu.éssin,

e. Quan aquell me.riscal que tu saps v,
~ier

r

als soldats

va entrar a la Resistència •••

Ho veus, com jo tenia rQv.
l fou portat a un camp de concentració.,•• i per tal de fer-lo parl

.

li feren rentades de cervell •
~'ol tes?
Tres,i ara de tant en tant enc

perd el seny t i

t1;.f.6s quan 8. 1 ....,
ue el rn.at3J.a<::!
s a prendre

lasoería s'hi veuen aquells r~tolo die
les aigue
omev; filla, i es pot festejar mnb un hbme ai~?
Xi s'ha de festejar m~s que els altres~\_\que sentència el
federal.
\
\

153
ro tu, filla meva, qu
or.:u:ma

m'ha dit que a

has decidit?
l'estima més que

8na que també l'estimav!:l

bans. l jo, jo he dit

0-

~s.

Ben fet, noia!
- Oh, ben fet, ben fet ••• Si el
Od.GO

atalasser de tant en tant perd el seny

rebre tots!
m~s

el podes b
ova-ho. Romeva, prova-ho. Els f
rancea.
Si jo estimant-lo

ir •••
de

he

i

l

erdre les espe-

ols dir, nere?
ha de tots els oficis i e

anirli a veure el doctor

~ics

ederals

l tant! A més a més jo ti.

eres-, que
~eca

aue

'aqllestes coses en saben un
s un

~'an

No, per~ jo ja dormo en un

~u,

doctor i un Rran federal.

l sí, el pare de Rooeva anà a veure el docto
Cisquet, no em diguis que vens a

- de federals n'hi

eca..

p-~-'~-~

rel")úblic

l

re'Dublic

l

federal!

és del

qu;l

c'1 va fer que et vinc a parl
1 Cisauet

cont~

la

hist~ria

de Xavier des de les rentade

de cervell

retol d'anar a prendre les aip-ues
- Aquestes rentades de

ce~Jell

solen don

ría de veure a n'aquest noi. Jo no acos
quals no he visitat.

~'entens,

, jo l'1: u...,
alalto

s resultats.

donar remeio

o

!1

Cisquet?

ots venir ar......

Tinc visites,

per~

per un federal com tu, jo també di

le

visit

que sóc a prendre les ai.ro..tes.

tingut§ lloc la visita. El mat
'es que li feu el doctor illaleca. Aquest

l

frecu~ncia

contesta a ca-

soabenth., 'Der

d'aquelles parados de cervell.

penso que d'ençà que jo li cuino leo

rades són més espaiades,

i ara que festeja sembla que també ha gu2...1'l,Yat,

a venir es Queda a casa i no pasa

_ n la cosa li ve pel

rre:r,••• Ha fet c6rrer la eivila

·dor

Sam~el~

•• va treure roba

an":' wan ell s 'ho sent

dir el nom del 'Dore
1

senyo

... "",dis ••• P

rt

al

ue

c~

re-
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uesta senyora va dir: "Oh,
{.
-o

doctor Maleca s'ex

s nIe d

et

ions es poden tornar a posar en bon í-un-

Aneu a s

cuina de Romana i el festej'

a bon:

el te

la fil.la <l'un f

o,

l dic aixo perque se mes

ctava

1 fede·-,·

contcn-~.

di

i

i

p

e

Al

cor, nou. l taz:lb6 q".lsd
e ce_sa, s

m~.rY~

oser seguia

~este

Cioquet intervenia sovint

pas

Xavie....

;

SJ..

que del comute. Al fa-

a anar b6

elles f

en

B:rOS

aued~

dona l i

s

tothom

.t i

j

la fàbrica

nou el. recader .
cos

, adobaran. J o em penso que

un ll.obarro més

_uan cr

Le

~

e gent que s'ha adobat.

. sser Palau l"adoba. pes
!l

en

renten s'espatllen, pero que

ns co

cauoa de determin

ionament

que nosal tres

tes cose

diem cèl.lules 9 les
a

nse roba se n'ha anat!l

tingut

'lado..,

de federa-

,

,ve

~s

que d'or-

Romeva havía de recla¿¡lc;.w..

Porc, i si em deixesciu

.J. 'V¡;;;) \>V.Je-1o

\.u.t= m.Lv.......

l trober.l u1. matalasser sO?'fjin-t d'una d"aque1Ies

saber si per

cv~pa d~haver

festejadcs~ i

va.2.'ín

parlat massa de les activitato pre-republi-

canes del senyor Pi i MarP.a11 o

qu~,

la questió

~s

que tingué lloc

V~

d'aquells atacs fulminants que el kixavcn de cop del tot alienat. El
vi d'eotat nental s'esdevinaué quan Xavier pasoava davant la S
o l"

Audi~ncia

en lo. qual:tmda

vell desballestat
en~

que el jutge

man~

se celebrava un judici. l aquell cer

al matalasser d'entrar-hi. l hi

pre~ntava

ent~à

en el mo-

diriaint-sc a tres acusats:

veure. qui va natar al senyor Portu,gaJ.?
l

•

aser Xavier avancant pel mig la Sala va dir:

1
Jo!

':1 jutge p

ealant-se le3 ulleres

l a vast

Voatb h
ig se
L

dcel

qui li ha donat candol
pres:unta:t o.ui

diu:
en aquest entcrrement?
1 senyor PortugaJ. .. l jo li dic aue

jo.

ació del

talasser ho e

at1

tot.

iscal, que

:via fet
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cusant als tres homes del ba-louet, veu que "Dot haver
treba1.1at'~n va. El defensor, el qual com sC'"Jpre demanava la lliure
absolució d~1.s tres elements als quals culpava el fiscal, veu que si ara
\
es present~ Un senyor que es declara autor de la defunci6 del senyor
~
Portusal, la. 'reina ser~ oeva a demanar-ne l'absolució'. Els tres acu\ I
sats~ al veure que hav:La entrat un ciutad~ declarant-se autor de l'~bit
del senyor Po
11 es pos
nou ant:rat
1 jut
laudir
f
actue..r la c
reclnmant silenci.
e
e •••En primer 110c ordre
-Av
la Sala. l vostès - diu
diricin-i;-se
~-esperin a picar de
tres fins llavor
•
S 'he.n d'ac1arir colls. Les coses han ce...n\"ia"ti. Si h
ortit un e1ement
declarant-se eliminador del senyor Portu
,uests
es homes
als quals fins ara se'ls carregava e1 mort erqu~ fen el tresi110 a
casa del cafeter Bonet parlaven d-arr
la c a a1 senyor Portugal
au; ..
per una questi6 política, s'han de deix
si ,,-olen.. poden
ap1audir. l
a ens trobem que tot s'ha de fer e cap i de nou. Senyor
- diu el jutge dirigint-se l.a.l m&talasser~DU •
la tarima. A~tzil,
renm.ti-li el jurament.
Senyor••• com es diu vost~?
Xavier. Xavier Vignau.
Senyor Xavier Vignau. Jura dir la veritat. tota la veritat i ren mes
que la veritat?
No
h? Senyor jut
ja ho ha sentit •••
Vost~ ha de dir que sí'!
que diu e1 fiscal.
Vost~ jura•••- re~eteix 1
tzi1.
Sí
Intervenci6 del defensor.
,ncara que aquest nou senyor no m"ha enc
egat la seva defensa
en qu~ quedem, no o sí.?
dtalasser.
l
- S1
Fiscal - l per qu~ el v
.at
al senyor Portu
? Ja sap oue aixbentra
et dins la ne
d
capit
- No.
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Defensor

~: Vost~ eet~

bé del cap?

Xavier - NO.
n'aauest home ens havem de creure?
Defensor - l
Fiscal - Jo ja havía dit que al senyor Portugal l'havíen mort aquest
tres acusats.
No'

n

sí

.. '.

er

Vost~

recinitem, no ens precinitem.

en

al s",-

va mat

?

efensor - p~~ potser no el volía matar?
iscal - El defensor ja es prepara per a demanar l'absolució! Li va
escanar Datar-lo, no?
o ho Sç,e

Defensor -

home t
s l'excu
Ciue

ha declara';:; que no estaba bé del

A~lest

ca;p.

a donen tots els criminals. Diuen que quo.n

no eren ellls.

quest nou acusat 1

Jo deue:no pe

ta!

p

Defensor - Senyor Vignau,

centri's~

Vootè ha dit que va

senvor PortuaaJ." no.

- sí.
afensor - Si n

ber com el

el va matar a n"aques'l¡ senyor, deurà

v~

a..

\7ei

'""'-LvU1U4.t..V.

Fiscal - Pel m6n n'hi ha molts d'alo
rqu~

S:..t-

O tara90C ho S3:....

oen.vor Por""ro.€:>-al

l

CI' qu~

r

s

qu~:no

•

el:23

tava a totD?

no vai.2:' noder,.

Fiscal - Demano més Dena per la

volunta~

de

l'acus~t

voler suprimir

tots elo aLemany~.
e:fenoor - Deixi la volul1.tat en nau, senyor fi
1~, Vostè és de dreh
,
tec, no? l vostè es pensa. que q~~ les eleccions no hi havJ.a eent que
. \'
or tal de que els seus tingt:l.éssi
no
volíen elimi-

ei

nnT a

vost~? Deixem~

doncs, le

s

\

o~

riocal - Deixem-les-hi. Al senyor PnTtUIro.l se'l
~l

17?
senyor

\

PortugD~

\

l

"~o

\'"

On er
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iscal - l com el va matar?
escopet"",_

,b v.na

Fiscal

s caçador.

Vost

- No.
~

isca1

pena per

ten~nci

il.licita

d~armes. l

aquesta

escopet~,

d'on la "fa treure?
,.. -1 car!'

e l

Fiscal. -

Vell.

p

0#

s ~~nes. ~scopeta robaüa. l com la va ro
- L' esca:parat
a obert.
!:lM.uella esco.tar quin
eta. Ningú no ~m va co
l'eb
s, vaig nen• om aue era
sar aue
uel~a e
la clonaven de franc. l me 10. vaig e",t
portar,.
l'escopeta. l els cartutxos?
Fi
ja
dien donar els car~GUtxos.
escopeta de franc m6s hi
- Si
t-rob-Fiscal
veritat, veu? l
n el
en:;¡o

Fiscal

Portu
era caçador. Caçador i alemany. Solia ~~n
Po
- El
gpir la petja de I única llebre del rodal el raOrI18~ Pelat. Al Comal Pelat hi ha v.n p.v..ard.... ue natí uolt!osim en un camp de ~ncentraci6 i que
\

rtu.~l

q'

nyor .Por

es

,1

hi tenia bo. La lle1')re~,aue perses:uía el scterres (1
Ol!lal, t el eu~.rda i jo vam
l

v~

\,

e

T'.:y

.

•

\'

l

què

\

~~

s n,

es més. I quan ò.ie
s

,(11')

cO.l

nino

en el qual un

d

-

er
'iïè
.1

~t:

1

\
ei.\,T

¡;,;¡, '1.::
el;4

\

sel~~dor

el judici.
r

ner a no.3

res, no,.

c se'n

\

'

ostès

~

\

t~

\
\'

~i

\~:-.,

rde. o vostè?

~ '::\,'>;

\ \\
\

;c'imer

han

.:: t que 1 'havia mort vos"\;

et di....
o
oosible que no e

U.mli

,~

\ r~

"

....

saber qui mp.t~. aJ. s~nyor tor-.

l5
tugaJ.? !

efensor

Jo

~inc

favor dels @e defensoo l

l'ob1iRaci

deme~o

t innocent.
que aquect ho~e sigui dec1
Ju.ts:c .... Vost~ ho dema.aa sempre. De moment p si aquests tres senyors n,,-

a cara del senyor P ortuga1., per oi j

é3 van parlar d'

t. l que s'arresti

del dia 1

d't~1a ve~ada

saber

la-i;. Ací. s

ta~bé

boti~

maci

del·Com

el

ul.L~.

11v~!

e
-

l

eb

l 'tant bé qu.e va sorti.r ahir de festej
oment entra

J

,o sap, Rom

~

e

veu l'avís aue l'home

-

Aquesta vegada em penso que hi ha

o

ev

qui

del

o a.prendre les aigues.

nes

al

sessi~.

va a la

n

sense di

, =quest senyor nou. fins oue s'aclareixi

de ningú.

o'alça la

que el facin

er el tresillo, pe

den sortir a

0-

ni

e"'"

e

t'!

'~.'

••

tUla clicn~a

'u!

110

Ro

are,
o ho

. -

Cisauat, ultra uetges federals amics hi tcn!a advocats. l els feu servir.

l un advocat federal parlà

a~b

l'advocat deIensor de xaVier. Li

cont~

er M,nell ca',p de concentr:lció i les re-.ata.des d.e cervell •••
Hi ha un nou judici. l el roo.tn1.asser ja tornava a

dici

tingp.~

lloc. l

n#e~tave

tant de b6 que

bv.t ordres de tancar-lo i

En (;1 nou judici s'hi fa

comen~~

bé

qu.e~

el ju-

precuntBnt a l'esc n

tirJro~soin a~afat. Lresc~xceller 1"

havia fet ell nerouè el
va dir que l'agafada era cosa del

C::.rbUX8X

ser~or

jutge, que ell

de no
comp8x~ixer

volia deixar leo coses aclarides. l

el- euarda del Comal Pelat. El jutge

comenc~

nrep:untan:l:ï a

X~yicr

si es

.,

mantenia en la decl

~iscal

159

Cl.

Per~

a

Defensor de Ïer correr un

~

coses ou

la

civil

ir-ne

eJ:

no p

ha fet no essen"1:; ell t no han _
ua~

de fresques a un regidor i treu-

er tant, res d'assassinats.

re una mj.cfl. de r

ue no

Jutee - l ou

pas una cosa co

demos"tr

leo

consequ~ncies

d'aquestes ren

des d
el seu testimoni.
, no s

si el senyor

ortuga.l?

d'aques1i senyo.l..
altre

~yor

ú'

seda del Comal Pelat. Inte-

, senyor fiscal, intuLTUgJA.
l cosa extraordinària que per nrimera vega.da es dom{ en un judici d'hnioidi. La declaraci6 del matalanser Xavier fou exacta de pe a p

dc l'entrada en joc del gl1arda del Comal i al qual el matalasoer

p

• El

no

concentraci
v'Ía

conegut

havia efectivament passat per un camp de

i n'havia sofert les
8..

les intencion
sofr-l

~arda

consequ~ncies.

l en aquell camp

h

enyor Portugal el qual hi hav!o. actuat carre.w.t de m
l auan

sab~

que s'havía insta1.lat al pob1ei. el

budells. l moltes

ve~des

quan fei

·-dia
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e l'atz

li ,""ort
l va v

e que

pels seus dominis.
dins, el
que pasoaren pels e

,ps de

senyor Por·tu.gal

al

se sentí

punta de canó, no

el vol

e va veure d'on ven

"'lt. L

i recor"'''

l'encopoto. enga1"
ja rosegat ne"

jor i

concentracio

molt¡¡;¡

co

d

:n t e '

agnanim i

espantar i, bon

el tret i qui enc

ten

t que es

,.

ti-

cosa pit-

t·-se

•

emordiment

l

rí de l'en-

surt.

s feu la prova demaaada pel defensor i e
diQÓ

toc~.

la pell del

'leure que ni un sol per-

difv~t

~

¡a'turalr.1ent l'advocat defenso'-

lliure absolució

glla.rda., i malgrat que el fiscal insisti e
no se -n sortí. El sjut¡;z:e ho

El s

POi.-tuga.l es mo

.•

l."lorir de pens

teL~

ant seva. l ja no se

El.

a~b

dient:

ta.r. L

rí. ell
enter

que la millor cosa que es podia fer

era aue el m8;i;alas!3er i
es feu

a.cab~

un

ro

El federal Cisquet va dete
caso~i

ha.via de sortir

un ensurt. O silmi que e

que el

de

essin sense Derdre temns. l el
tots els federals del yobJ.e. l t,,-

la convi

crerebra1s de Xavier

thom creia Que havi

la seva D.8..ne¡'(J.

se;,.! casocies de la
e

i

se-~

cuina. El

fede~

l"adVocat federal

s S'hi torna a ve~re
pre.nare l.es aip:u.es.

m

-..

1

qu

Gser e

a
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La aent de planetes enllà s'han sortit de tenir un món remarcable. Han
trobat la manera que els cervells anéssin a més i, com a
han aconseguit

f~ar

una societat en la qual gairebé tothom

Fa temps que aquella gen-I¡
els han

perm~s

consequ~ncia,

ha trobat, pensant fort,

~s

savi.

uns aparells que

anar i tornar d'un astre a l 'altre. Segons ells, han vo"

lat i desembarcat a tots els sistemes planetaris coneguts •.
1 capítol

m~s

important.

dels presupostos ha estat molt
de temps el
.

dedicat als viatges interplanetaris. Són despeses que
discutir., ja que tan savis s6n
accepten. l ara es tornen a
descobriments espacials.

nin~

no va mai

els que les proposen co·m els que les
pressupostos de ·cara a fer

p~es~ntar

L'apro~ació

nous

dels pressupostos es fà, de temps,

saltant. QUan qui presideix les reunions pregunta amb un cop de massa
si s'aprova la pregunta que es fa, la general salta com empesa per

la

corda d'un rellotge amb el president donant l'exemple. Al principi costà una mica que sortís un salt comunitari sense falles ,. per?> ara la saltada és uniforme, massissa, total. Tot

~s

avesar-s'hi a les man€res de

votar. Segons a on n'hi ha que voten posant-se dempeus, altres ho fan
alcant un brac 1 altres electrbnicament, altres cobrant, i altres

que

només poden dir, sí, senyor. Quan les votacions solen portar raons es
aix~.

quan uns diuen que sí i els altres que no. Ells ja ho han superat
Savis amb Bavis

mài

è

'-eam:nTapen,. i .ells voten f;laltant,

probable que no es fadi enlloc
tació que es

tract~s,

m~s.

han saltat

sist.~ma

q.ue

éS

l mai, es tractés de la mena de vo-,

m~s

els situats a la dreta de la ta

presidencial, que els col.locats a l ' esquerra o al centre.. Tothom ha
saltat.. ir gual i a la mateixa alçada. l UIía vegada s 'ha saltat ningÚ no
es pot desdir d'haver-ho fet. El salt

~s

del salt sería jugar-se l'admissió al

Congr~s

sagrat, com l'honor. Rene
del Saber i

aix~

ningÚ nq

vol jugar-s'ho. Allà dalt quan s'és savi s'és savi. l tots dediquen la
•

seva

saviesa a l'Estat. l l'Estat no

cara no rosats al día. L 'Estat

~s

~s.

un país com a molts 110cs.en-

un Est::it General. Um Estats Uní ts

lanetes, per a. dir-ho que la gent .ens entent!Ui.
En aquest IÍlQment hi ha una reunió inteI1>lanetàri'a que

ta que

m~s

coses ha descobert. Aquest

privil~gi

no

t:~

lloc..al 'plane-

e~ ·~iscuteix

ja que
':
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en aquell planeta

és en el que

hi han més savis per quilòmetre qua-

drat. Segons estadístiques fiables, de cada deu ciutadans hi ha set saconemut pel Planeta dels Set Savis.
vis. Ja
s fa un balanç dels objectius assolits i tothom està d'acord que no
es pot demanar més.

Per~

quan els savis són savis •••

Parla el savi Forner:
Tot el

qu~

s'ha fet està molt bé! Podem dir que segons a on hi ha sa-

vis a .cada ·(jarrer. V:lYim més temps" que anys .endarrera. S 'han inventa
vestits que duren tota la vida. Les pastilles han substituit els antics
oistemes alimentaris. Tenim
gu.es

un

sol

nerals són desconegudes, co

p

tit polític. Fa anys que les vaen són els assalts al

Con~ês

que

abans es feien a cada repic de campanes. Tenim una col.1ecci6 de metges
els quals ..han "agafat fama ben guanyada de mudar peces considerades de
comp~omís.

Disposem d'un

di~i

únic. Hem anat i tornat de totes els

a~

tres que veiem de nits, per lluny que siguin degLlt a la teoría comprovada que quan un slaparta del seu món el temps

s'atv~a.

Ho tenim

resolt. Per a nosaltres no hi ha misteris. Sabem tot com va comen
i sabem tot com acab

•

tot
J

dir ho sabem to,t. Ara, savis amics, algú

s

ha pensat, i segur que sí,

com astem de dones? (els savis assistents

intercanvien mirades d'aprovació). Amb franquesa, savis de tot el món,
vost~s

creuen que les dones que tenim, i jo puc parlar tant de les de

casa com de les d'altres mons que coneixem, són les dones que haurien
de ser?' Amb la mà

~l

pit, a..'1lb la mà al pit, savis amics. Jo penso

tots fem amb una sola dona

perqu~

que

amb la que tenim n'hi ha ben bé prou.

Han vist mai que cap poeta hagi fet sonets lloant la bellesa de les nostres

do~~s?

En els nostres Museus, en les nostres Sales d'Art, quantes

estatues, quants quadres s'han vist reprouint una bellesa que les nostres dones no tenen?
.

Pertot
..

reu els nostres

tistes reprodueixen

quines, sortides de sol i ponts llevadissos. Si tots nosaltres havem
fet

co~es"

les havem fetes pensant en la

ci~ncia

i el

pro~~s.

Mai les

havem fetes pensant en les dones ja que les dones que tenim no eus mouen
a fer res pensant en elles. Aquestes dones nostres, i

vost~s

ho saben

tan bé com jo, no passen de ser objectes pràctics com una cadira, un
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armari o una central elèctrica. Evidentment, evidentment, i com una cosa mes practica, porten criatures al
nera

s'~an

prole~rnens

fet els

~ón,

perb tots sabem de quina ma-

d'aquestes reproduccions, amb mala c

ra com en el temps que els dentistes ens arrencaven un

queixal, degut

a la falta de P-rAcia de les interessades. Tothom sap que ací no s'ha
festejat mai, i que mai hem pogut presentar, amb gust, les dones a les
nostres amistats. Es veu que en
tot. l jo die,

~s qu~

a~uests

mons nostres no es pot tenir

en algun lloc no hi pot haver

dones que siguin

com tots ens pensem que les dones hauris de ser? Es que per mês que en
coneguem, els cone-ixem tots els mons? l jo ja pregunto: l si es mires
de fer un aparell

m~s

atrevit que els que portem fets i anéssim a veure

com estan de dones altres mons que fins ara no hem visitat? Si fossin
com les nostres, ens hauríem de contentar amb les que tenim perquè
tes seríen

i~als,

to-

però i si en un món determinat hi haguéssin doncs mi-

llors que les nostres. Oh, carai, savis amics, aixb és molt important.
Disposar de dones que no s'hagin de quedar sempre a casa, que un se senti cofoi de portar-les pel carrer i d'escoltar. passants tirant-les-hi
floretes, cosa que fins ara no ha succeit mai!

Es pot fer aquest apa-

rell, i es pot portar a cap aquesta anada a un astre nou a veure si hi
ha donee que paguin el tret?
La resposa

dels assembleistes ja que tothom trobà que el savi Forner

tenía tota la raó, fou

tU1a

que s'ajuntà el propi savi
l aquell mm.de savis

saltada en

tb~,

sense cap abstenciò, a la

Forne~.

en feu una questió de prestigi de construir l'a"-

parell preconitzat pel savi Forner. l de nou el capitol més important
del pressupost fou el de les despeses interplanetàries. l l" aparell
sortí. El portaren a cap ,els del Planeta dels Set Savis.

l fou conside-

rat l'aparell perfecte. La gent veient-lo i examinant els seus interiors
deien que amb allò es podía anar pertot arreu per apartat que fos. Anar
i tornar·,..

é lloc una nova reunió

internlanet~ia.

l tornem a sentir el savi For-

ner:
- Ja tenim l'aparell. Els constructors, no asseguren, juren. que a ca-
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11 d'aquesta meravella s'han acabat les distàncies. S'ha calc

t

qua

noo~ss'haurà d'uti-

el combustible, que és un combustible concentrat,

litzar a la sortida del nostre m6n i a l'arribada i sortida

d'altres~

om saben tots vost~s, eopai enllà regeix la llei de la ,!:tTaveta.t univerSal, la qual cosa vol dir que quan un s'acosta a una galàxia o a una
concentració planetària, l'atracció, que és el modus vivendi d'aquestes
trala. fa la feina del

oncentracions

eombu~tible.

Només cal deix

e

anar. Aixb sí, cal no deixar-se anar massa de pressa. Tot està previot.
Podem considerar aquest aparell com la Vuitava meravella del món. Però
m~SI. Ara

'lalRTat aixè., se n'han de fer

ja tení.m el model. No ens pode

fiar, crec jo, de l'actuaci6 d'un sol aparell quina tripulació, acostu.da amb les dones d'ací es deixés enlluern.ar per les primeres que trob~s,.

les portés a casa i

resu1t~s

que no fossin millors que les nostres

i hi sortiríem tots perdent. Les dones que es trobin en un altre món
han de ser examinades per més d'una tripulació. No podem córrer el risc
d'errar-nos. Jo estic saron- que, en un lloc o a1tre, hi ha d'haver dones que siguin com nosaltres vo1dr!em que fossin.!
l sí, es feren nous aparells, concretament, vint i equipats tots amb
els estris més sofisticats. Cadascun portava un aparell de televisió i
les tripulacions foren informades que

tin~uéssin

tothora l'assemblea

al día de les coses que anéssin trobant. El savi Forner
Proveu
Làcüa.

ca~í

d~nà una

pista:

d'aquesta faixa d'estels que nosaltres coneixem per Vía

Amb tants com n'hi ha, molt

ser~

que en un o altre no s'hi tro-

bin dones amb cara i. ulls!
El dia de la sortida dels vint aparells saltà la poblaci6 en pes de
tots els planetes associats. l començaren a arribar missatees •••
1 món és més

an del

.nu~

ens pensàvem. Per ara les dones vistes

són si fa no fa com les nostres.

A l'assemblea es comenta:
- Potser ens queixem sense raÓ. Si pertot les dones són com les d'ací,

no tenim

m~s

remei que conformar-nos amb les que fem servir.

- A mi em sembla ímuossible que les dones sigu.in pertot iguals. Hi faltaría quelcom en aquest món
jo.

~i

fos així, no ho sé. No m'acabo de don.

- Atenció assemblea! Ens este
les

imat~es

costant a un m6n petit. Veureu

que estem trametent que es tracta

d~un
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er

m6n reduit format

er un sol i set o vuit planetes i, pel que podeu veure, es tracta de
planetes buits. l si són planetes buits no hi hauran dones, llevat que
s'hagués fet algun planeta en el qual només hi haguéssin dones, cos
que no creiem i que pensem que no creu cap de
- Atenci6

~~semblea!

Passem molt arran

vost~s •••

d'un d'aquests astres que

d~iem.

Aquí hi ha a1.gú. Hem vist una bandera•••Rectifiquemc Hi ha una ba.nò.er
erb no hi ha ningÚ, ni dones. No ho entenem
I

que hi hagi una bandera.

i no s'hi veri el que li ha portada. Ara, va fer

b~

d'anar-se"n el que

plantà la bandera ja que si s 'hi hagués quedat hagués fet un mal. negoci.
s tracta d'un astre sense res més que forats. No hi veiem ni un riu,
ni :un arbre, ni una casa. Ja devia saber el qu~ feia el que només hi

deixar la bandera •••• Aquest astre desert va fent voltes damunt un aJ.tre
stre

m~s

gros al qual fa llum ••• Atenció, assembleistes! A l'astre mes

gros hi deu haver gemt ja que de nits es veuen llums a molts llocs! l
són llums artificials, llums de bombetes!
L'assemblea avisa:
- No us' p.recipiteu.1 Si aquesta gent s'il.lumina de nits, en altres coroers. No baixeu a llocs on hi hagin

als noatres,els tenen amagats. Hem vist vapors a diverses mars, trens
i

autom~bils.

Ui, són gent de colors distints! Hi ha blancs,

ne~es

i

ocs. ~ls blancs en ~neral estan ~assos. els neeres secs, i els grocs
,
son és petits que els ..ltres. Pensem que tenim un ro
mOn a la vista.
Segons es veu enc

ho fíen tot a les

ca~onades.

Se'n senten

t

locs. Hi ha paisos que manen els sabres i els manats no poden dir ni
piu. Si ho diuen, reben. Es un món de partits polítics i no s'acaben
d'entendre ••• Sabem més coses. Es un món dividit en dos bàndols, els nordaoericans, que s6n una raça barrejada, i els russos, que sempre han
estat russos. Es diu cue els nordamericans tenen molts quartos i volen
fer la llei als altres. Es el país, si ens havem informat

b~~

que hi
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milionaris conep:uts. Els russos sembla que no en tenen de miliona-

ris, perb tant els uns coo els altres fan un campionat de fer bombes.
l tothom està pendent del

qu~

fan aquests dos

b~ndols.

La gent diu que

si tots dos tiren bombes a coP, no quedarà res de res. La gent ja ho
vol evitar que es tirin aquestes bombes, perb els que les fan se'n foqu~

ten, es veu, del

vol la gent •••EsteI!l sobrevolant un m6n format en-

cara per moltes nacions, la majoria petites que han d'anar a reI!lolc
de les arans ••• De coses ja

en tenen; ràdio, televisió. peix congelat,

binB:O (que és un joc qv.e si tornem us l'ensenyarem de fer), jUf.'l..l.en
fent c6rrer una pilota a cops de peu i la gen'f¡ veient fer gols no es
ecorda de res més, canten, ballen, es barallen per questio'de banderes (ah, ara que parlem de banderes, aquella bandera que vam veure en
.quell

as~re

desert, era norda.mericana. La hi

V8Xl

deixar i van tornar) I

i hi ha un lloc que ja hi havem passat diverses vegades que han fet
l'Estat de les Autonomies.

sí.

han donat l'autonomia a tothom, la vol-

gues o no la volgués. l encara viuen atrets per l'afany de tenir diners.

~n

vol tenir tothom, perb es veu que se"n va curt i trobem gent

que no sap que fer-ne i altra que té trebaJ.ls a passar la setmana b>J.
En aquell pais que déieTIl de les autonomís, fa poc que hi han hagtlt
eleccions i han

~anyat

els socialistes, perb passen molts treballs

perqqe tot se'ls hi apuja••
Contesta l'assemblea:
- Aixb, amb el temps, com a casa nostra, s'anirà arreglant i és possible aue arribin

El

fer un partit únic .. Perb com estan de dones? Recol--

deu-vos que vau sortir d'ací amb aquesta missió!

No hi ha

contest~.

L'assemblea insisteix:
- Atenci6. atenoió, aparells interplanetaris! Repetim, com està de dOD
quest món?
""'ls

.p

ells inte

es.. ens

;ç¡e

lanetaris callen. L'aosemble

reclama contesta •

gastat una millonada encoman

t-vos un treball. Con

el temu?
La contesta arriba a la fi.
- Senyors assembleistes, aixb són donest
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T'assemblea emet:
,ns faI ten dinou contestes. Exigim contestació urgent!
l l'assemblea rep una contestaci6 signada per tots-els aparells en bloc.
- Senyors, que s 'hi esi;igui qui vulgui aquí da!t! Us estem trametent
una filmació de les dones d'ací. Ens fa l'efectè que sobren comentaris
per savis que siguin tots vostès. Si pensaven que en algun lloc hi havia
d'haver les dones que Bsxpx permet~ssin afirmar que el món era ben fet
aquest lloc és ací. No és estrany que els homes d'aquest món ho facin
tot per a elles. Es impossible que en altres mons les dones
uapes que les d 'aquest. lTegin, vegin, savis de
~í

trametent un concurs de bellesa, que
panes, i la millor serà la de

m~s

si~in

m

casa nostra. Este

oe'n fan a cada repic de c

bona presència vestifia de bany. l to-

tes ho són! A casa nostra les dones només s;hi vesteixen de bany a l'
tiu quan tenen calor i tothom sap que

nin~

no se les mira. Ací

se 1

ira tothom. l no solament vestides de bany, sin6 vestides per anar pel
carrer. Ací a les dones se les mira sempre. Vegin, vegin aquesta cosa
que ací se'n diuen rev:i.stes i que aquí dalt són desconegudes,. Mirin quin
bé de

D~u

de plomes que

~s

la cosa que la gent es mira menys. Es miren

com nosaltres tenim la sort de poder mirar, les regions deaprovistes
de plomes que ja poden suposar quines són.
Hem acordat destrui.r els aparells i quedar-nos ací. l l'acord s 'ha pr
saltant i ha saltat, sense una falla, la tripulació de tots vint aparells. No cal Que ens demanin res m~s. Hem decidit quedar-nos en aquest
n, tan desastrós com vostès vulguin, perb que disposa d'unes dones que
fan de bon passar els disbarats que encara fan els homes. Amb les don
que havem tro bat, aquesta gent està tan contenta de tenir-hi tractes
que arriba a no fer cap cas àdhuc d'aquestes bombes que diuen que s'estan fent. l ací festeja tothom, cosa

descone~da

a casa de

vost~s.

Havem

a festejar i val la pena haver fet els milions i milions de quilbmetres que havem fet. l quan es jutge la-nostra decissi9'facin passar

vin~t

les emissions televisives que havem

tram~s

i veuran que la ra6

~s

del

nostre costat. Bona nit tinguin!
A l'assemblea s'hi passeja el mot desertors el qual feia anys que no

.
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ia sortit. Concretament d'ençà del temps de les guerres inicials dM·cat

als

espí~s

i als nassats.

Per~

la intenci6 del mot la frena una

ica la visió de les fembres rebudes a través de l'espai. Algú, perv,
~roposa

una expedició de càstig i, per primera vegada, a l'hora de dela general,. no salta tothom. Al1è és nou, i es fa una

anar el vot

ltra proposició. Fer nous aparells per tal de veuré com han anat les
coses, i el salt ja torna a ser tot.alitari.
s fan nous anarells i s'acorda que entre els
savis mé

distin~ts

tripv~~ts

hi fieurin

els

dels Estats Units de Planetes. Entre els elegits

hi ha el savi Forner, ja conegut

I, quan

n'~s

temps, l'assemblea rep un misstge descoratjador signat pel

ropi Forner. Aquest:
- Amcls tots, savis caríssims, ja us reRa-lo tota la saviesa dels vostres Planetes Units! No hi ha invent, per important que sigu.i, que es
pugui comparar amb les dones que havem trobat. Hi ha unes rosseo! l
unes brunes!
,

an vas pels c

ers no saps a quina mirar. l sí. ací es

festeja, ací es festeja, savis aromis!
que jo també m'he passat. M'he passat

entiría si di

s que sento

armes i ba

te:es. l quan m'he

enviat nous a

ells. si tots

b

passat JO •••
No se sap amb certesa si l'assemblea h
s 'han passat o si alguns han pogut port

dones nostres allà dalt.

Aix~

s de mal aclarir ja que alguns savis consultats els quals vivíen únic~ent

amb la

ci~ncia

per companyía, van dir que si dones com aquelles

es portaven a casa seva, seria molt possible que els savis no es de diquessin a res mes que

I follet Francisco h

festejar •••

vingut altres vegades a fer-me companyia. S0=-

pre que jo he intentat tornar-me un vailet de pocs anvs i he e.ssee:urat
al follet que ho er~. Ara" es va enfadar I:lol t el día que li vaig ensenyar uns papers amb els contes que ell m'havia contat. Em va dir
que n'hi havía algun que jo me l'havia empescat i que el seu prestigi
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en patirIa. Vaig intentar dir-li que els havía fet com si

tingL\~s

t~ m~s

pocs anys i això el va calmar una mica. El follet Francisco

seny que jo, i si veu que m'avinc a tornar-me menut, sempre troba la
,anera de començar: "Una vegada era un rei ••• "
Si algÚ, a l'anar-se'n a dormir, assegura tres vegades que no passa
de sis anys, pot tenir la sort, com jo, que alguna

follet del clan

Francisco li expliqui coses de dalt del coixí. Ara, jo racomanaría
que no es parli de res que s'esdevingui pel carrer per lletr,es grosses que portin els diaris, si es vol la festa en pau. Si es fa, el
follet es pot esquivar i en lloc de passar una bona nit escoltant
contes variats, un s'exposa a sentir cop i recop la teoría de la revolució univeX:sal i, la cosa més trista, que el follet no se us acosti més a casa. No tots els follets són com el follet Francisco.
Malgrat l" enfadada del follet, un, portat per la mama d" escriure,
ha fet d'amagat d'ell "Un amor de balneari" i "El cas d'Adela i Piu,
espíes diplomats". I. altres contes, en un recull

que

est~

en remull

pensant que no l'ha de veure el follet Francisco. Es clar, el follet
és de mal enganyar i si sense saber-ho jo se'm planta dalt del coixí
i no para fins que jo li confessi adormit que he escrit aquest nou
reCUll, malament rai! De tota manera, per si l'amic follet

tin€~~s

feina en altres llocs, com que aquests dos contes ja són fets, van a
continuació, i si Francisco es torna a enfadar ja veurem com
sortim•••

ens en

UN AMOR DE BALNEARI.

l

senyo~

Costella era un dels malalts més

malalts que es co-

neixíen. Si no tenia tots els mals s'hi afinava molt. Havía passat
tota una vida entrant i sortint de quirbfans i sempre se li treien
coses. Perb se n'anava sortint per peces que se li quedéssin. El
darrer metlle que l'operà ja va decl

..•

- A n'aquest home ja no se li poden treure gaire peces mésl
I, fora del temps que passava a les taples d'operacions, se'l veia
semnre entrant i sortint de farmàcies. Era, sense cap mena de dubte,
el millor client que teníen. Es pot dir que per tal de conservar en
un relatiu bon estat de funcionamentles peces que li quedaven, es
prenia, si no tota, una gran part dels medicaments que hi havía

en

aquells centres expedidors. MedicBamaat nou que sortia, medicament
que els senyors metges s'afanyaven a

receptar

al

senyor Costella.

O sigui, que ens trobem davant d'un dels homes més medicamentats del
país, i potser de fora.
Naturalment, l'haver de viure en un constant us de pastilles de tots
colors, d'injeccions i de supositoris de marques variades, ha de donar una predisposició a córrer carregat de mal humor. l era el

mal

humor que portava a coll el senyor Costella. Era rar que anant pel
rrer saludés a ninro. Els passants que el coneixíen se'n feien càrrEm
i malgrat que l'home no tornava mai cap "bon día", tothom n'hi desitjava. Ja se sabía, quan se'l trobava, que anava camí de la. farmàcia
mes propera. l era veritat. A l'home no se'l veia mai enlloc més que
a din1:re
ca,p

ca:r~,

les farmàcies. En cap temps se'l va veure a cap ta_verna, a
a cap centre rêcreatiu, a cap camp de futbol, a cap novena.

l senyor Costella

er~

solter. Com que va començar molt jove a tenir

peces espatllades no va tenir temps, enfeinat en les operacions i en
les anades a les farmàcies, de mirar-se cap dona de prop, i no sols
de cara al matrimoni sin6 tan sols de festejar. Ell era un home conscient i no va voler en cap manera que cap dona

hagu~s

de compartit la

seva col.lecci6 de mals.- Prefería, molt ben preferit, passar-se'ls
sol. l ês clar, entre

~ls

mals i la falta de festeig li agrejaren

2

l:

el caràcter fins a dalt de tot.
Vivia a dispesa, i mai se'l podia

veu~e

fent els repassos que feien

els altres dispesers. La dispesera li havía de prêparar plats sense
salses, sense grassa, sense sal i sense granes ja que, entre altres
coses, el senyor Costella, segons els senyors metges, estava afectat
de diabetes"

colesterol, reuma,

laringopl~xia,

lumbago, miocelàlgia,

hepatalgia, laringitis, neuropatia, i tota aquella sèria de mals que
acaben
l

en "itis", que s6n incorn.ptables.

ner tal que l'home no acabés d'enutjar-se veient com menjàven els
\

demés components de la dispesa, al senyor Costella se li feia fer un
horari especial. Menjava sempre sol.
A la dispesa se'n parlava dels mals dels senyor Costellà.

Darrera~ent

havia ap-afat un mal nouromal d'ossos. Ell mai no agafava mals vetits.
A 2ent normal, li fa mal un os determinat, o dos a tot estirar. Al
senyor Costella, els ossos començaren a fer-li mal tots a la vegada.
l a la dispesa es comentava que si es fan

homenat~es

a un

~an

vin-

tor, a un gran músic i a un gran escriptor,sería just que se'n fes
un a n"aquell

~an

malalt indiscutible acumulador de malalties.

Aquell dia el senyor Costella feu tard a dinar ja que troba la farcia plena de gent per

mor d'una grip que s'havía instal.lat al

oble. l va arribar a temps de sentir que un dispeser deia:
- Jo, si fos del senyor Costella, provaría de passar una temporada
en un balneari. N'hi han que tenen unes aigues a mà les quals en guareixen molts de mals. Qui sap •••
l el senyor Costella hi començà a pensar en els balnearis. Aquell
qui sap del dispeser se li plantificà al vensament durant dies i
dies. l decidí apuntar-se a un balneari.
- Donaré - va dir a l'acomiadar-se de la dispesa -, ja ho sé, un disgust a metges i farmacèutics,.

per~

tant els uns com els al tres, a

mi no han deixat de donar-me'n fa molts anys.
El senyor Costella era rendista. Vivía de tallar el cupó, i si hagu.es estat un home sense tantes malaIties hagués tingut una bona renda.

Perb les tenía gairebé totes les malaltíes. l comença a cap

edat a veure's

3
eliminar peces. Gairebé de totes

obligat a fer-se

les dobles només n'hi quedava
ma entrà al balneari ja era

un~.
U~

tercera edat. l quan

a l'establi-

ent se li preguntà quins mals tenia per apuntar-se a la presa à'aigues, l'home, honest ell, contesta:
- Per mals,

aq~est

balneari no es podrà queixar. Ja m'hi poden pos

que els tinc tots. Estic segur que d'ençà que la casa existeix no ha
tingut un mala1t amb els mals que tinc jo. Ara, m'han dit, i jo ro 'ho
he cregut, que les seves aigues en guareixen molts, de mals. A mi,
si me'n guareixen un vint per cent ja em donarín ner satisfet.
Quan tenia lloc aquell empadronament, s'estava

esperant igualment

una senyora també d'edat alta i, cosa curiosa, també rendista i pensant-se posseir mals a cofes. La senyora, quin nom era Camèlia, senti
un gran interès per aquell home tan malalt, interés que no havia sentit encara

per ningú.

senyora declarava
tí tocat. l

l el senyor Costella, al sentir que aquella

tamb~,

s'entaul~

com ell, que tenia tots els mals, se'n sen-

una

~an

corrent de simpatia entre els dos

ans malalts.
Se'ls veia sempre junts, prenent les aigues, passajent-se pels jardins del balneari, a taula •••. La cosa que engrandí aquella convivença
d'afectes fou quan els dos, 'Per tal de demoste...r l'infinit nombre de
mals que teníen, es presentaren dues llistes relacionant-los,

com

aquells dos personatges, del Tenori. Abans no acabaren de contar-se,
de

~e

a pa, tottes les intervencions de què havíen estat objecte,

els metges que els havíen visitat i les medecines que havíen pres,
hagueren de passar molts dies. La coincidència de malures' era total
i, per esser-ne més, la senyora Camèlia havía agafat poc abans d'en•

trar al balneari, el mateix mal d'ossos del senyor Costella. Allò
l'obli~ava,

com a ell,

a anar d'un lloc a l'altre acompanyada de

bastó. Passaren una temporada feliç, i la hi passaren precisament
parlant de mals. No sabien ni podien parlar d'altra cosa.• Es lògic
que quan es troben dos melómans la seva conversa giri entorn de les
semifuses, que quan ho facin dos piromens es parli de focs en gran,

4

que dos pintors comencin i no acabin fat sortir

'-

les diverses èDO-

ques dels mestres de la pintura, que dos advocats s'expliquin plets,
que dos carreters parlin de cavalls, que dos tractants amb bestiar
facin sortir els aventatges dels pinsos sintètics, que dos fembrers
essaltin pitreres i anques femenines, que dues dames venint de Dlaça en vinguin amb les mans al cap i diguin i repeteixin que no s'hi
podr~

anar•••Es, doncs,

l~gic,

Costella passessin el temps,i

qQe la senyora Camèlia i el senyor
m~s n'hagu~ssin

tingut, parlant dels

ma.J..s que tenien.

sí, les aigues termals del balneari
olts que tiníen,

per~

al

al els van treure dels

ells, contents d'haver-se trobat, no es mo-

vien de la casa. Fins i tot el senyor Costella,. el qual al Doble no
saludava a

nin~,

quan veia la senyora Camèlia

era un somriure fet.

Somriure que li era tornat al comptat. l ja sortíen els mals.
iri, avui fa anys, senyora Camèlia, que em van treure un ronyeS.
ines casualitats presideixen les nostres vides, senyor Costella!
També en fa que me'l van treure a mi. El dret.

ix~

5
ja són massa coincidéncies, senyor Costella, i jo no sé

ensar-ne ••• Jo ja feia dies que podía anar sense bast6,

ner~

qu~

vai

pens
que vost~ encara 1 ortav i er tal de no don, -li u.n disgust, s •••
l ja els trobem passejant-se sense bastó. La cosa ha anat endavant
ja es

i

tute~en.

Al. baln

gallosos aquella parella

i,quan hi van hostes nous, els

~ostren

or-

lloant els beneficis de les aigues de l'es-

tabliment. l com que passaven els mesos i la parella no es movía de
la casa, al balneari es feu una festa en honor d'aquells abans dos
rnalaltíssims
premi

an~

hostes.

Va tenir lloc una rifa d'estris de cuina, el

a parar a la

ent a la casa. ieguí

p~xe1la

~U1

homenatjada, i aquesta el cedí graci

lluidíssim ball, i el director de l'esta-

bliment anuncià que el ball l'obriria la parella formada
nyora Camélia i el senyor Costella.
r~

o~

els dos havia ballat mai,pe-

aquell dia, no se sap per què ja que les

sc sab:LEl que

tingu~ssin

per la se-

ai~es

del balneari

no

que has:uéssin b,...-

virtuts ballables, semblà.

llat tota la vida. l la cosa més extraordinària fou que ballà tothom
fins els que no ho podien fer ja que entre les parelles s'hi veien
l::::.dors que feia. pocs dies tenien treballs
destacada la

tl

caminar. La nota més

a cap el matrimoni Cabrera. Tots dos c

DO

normal.me·n't. t'ormant un nú.mero quatre perfecte,
ballaren drets com dos ciris.

per~

n

n.,

la nit del ball

Els esdeveniments d'aquell ball sorti-

ren a nolts diaris del país, i fent menci6 a l'actuaci6 portentosa
de la IH3.l!ella

Camélia-Costella la qual sense haver ballat mai, no

en deixaren cap.
AlgÚ ha dit que l'amor no tema fronteres, que es presentàva auan no
s 'hi comptava,. en una guerra, en u.n

en-~errament,

en un ball de ca-

rrer, al1.ant en tren, comprant po., banyant-se, discutint de política,
prenent

caf~,

fent tramontana, caçant bolets, barquejant, fent d'es-

p!a, mirant escaparates, fent

com~dia,

passant carb6 ••• No sabem si

aquest algú sabía el cas Camélia-Costella. Si no el sab!a hi podía
aferir que u.n amor pot venir també d'explicar-se malalt!es. Perquè
all?> acabà en amor. Ells no es van moure mai més d'aquell baJ.neari

6

ja que

all~

s'enamoraren parlant de llurs mals.

A vegades si un els hagués seguit en les seves passejades podría
sentir:
Ja et recordes q¡in dia som aro.i, Ramonet?
- Sí, Camelieta, fa anys que ens van posar un

t~os

ca~a ~

de

l'es-

quena.
l si el seguidor ha

s anat

se~int

hagu~s

la parella durant dies

anat sentint:
- Tal dia com avui ens van apedacar

l'est~mac•••

••

- Sí,

~s

l'aniversari de les trencadures •

• ••

- Es clar que me'n recordo ••• Les morenes•
•••

- Com vols que m'oblidi de quan ens van assecar el pulm6 ••• Sí, l'esquerre •

...
'

- Ai sí., aquella afegida de budells!

.1••
- l aquelles pedres com ous de colom? Com si les

vei~s

ara •

. ...
- l aquells tres mesos de llit per la trencada de pelvis!
I'

I, així, el seguidor es podria haver assabentat d~.m~s d'una vinten
d'intervencions quirúrgiques. A ells l'amor els
temps passat entre

quir~fans, metges

i

misa. L'amor es fa pr~sent en epissodis que la
éS

una cosa que anc

evocant el

farm~cies.\Nd~ sempre

es manifesta contemplant una cama. un somriure o
i l'amor

"toc~

dóna moltes so"

u4a.; tireta
\\

n-tzt' se
res~l
;'''.

,

l'amor
de ca-

\

n ,~ creus,
Que s~·~es

san totes i que encara s'h3urà. de comptar amb e11 per bQmbes que "tr~bar

es tirin i -per desembarcs aue es facin. l l"amor ,anà a

a

Cam.~lia i al senyor Costella a n'aquell ba~neari.• Al balneb., per~,
cofois d'aquell,f enamorad.e.nt , s'hi podÍa veure, encara
un monument a la parella

m~s

operada del

m6~, ~ada

\:

\10

\

fei'à" molt,

de la

m~ •••

EL CAS

,

IU,

¡ELA l

SP!ES DIPLOMATS.

Abans a cada país es feien armes i semblava que ningÚ no n'haví
de fer res.

Per~

va venir un temDs en el qual

s'or~itzà

una ctlTsa

d'armaments i llavors molts paísos volmaeren saber com estàven els altres de canons, bales i bombes. l sortiren els espies. No tots

els

paisos en podien tenir ja que els que anaven fluixos d'armes sabien
ue si hi havía una guerra ells rebrien igualment, i que tant els hi
faria saber com no si uns teníen més boillbes que els altres. L'escamada d'espíes anava a càrrec dels paisos que es feien por ells amb
ells. Ja se sap en temps de canonades la mala fi que feien els esp:!
si eren descoberts. Era una professió perillosa i quan les autortitats
d'un país acomiadaven un espía ja se

la

deia el risc que corría, i

que ells de les coses que podémin passar se'n renta-ven les mans. Ara,
afeeíen, la pàtria us en
ala fi que

restar~

sempre

m~s recone~da.

l

mal~at

l'ofici portava, sempre hi ha espies en actiu. Són

la

~ent

que els tenen ben posats, i si les coses van pel pedrega1, mentre
els seus els lloen, els altres els afusellen
De fa temps, els paísos van a mirar molt prim amb els espíes. Així
que veuen una cara forastera s'esquiven i, si poden, la'fan treuxe
del país abans que

pu~i

descobrir res.

MODERNAU~NT

a llurs procedències a innombrables funcionaris

S·HAN FET TORNAR

catalo~ats

com a es-

pies. La gent no es vol deixar espixar, es veu. Es vi2ilen sobretot
les activitats particulars dels
xades.

Vi~lants

~e

tenen càrrecs a consolats i emb .

especials miren amb qui ballen, amb qui beuen i amb

'qui van a passeig. També són objecte de vigilàncies especials els q
stan en centres de producció d'armament, des de directors Renerals
•

a qui hi portòn a cap serveis auxiliars. O sigui, oue es VídIa a tothom i, a més a
virilen,.

m~s,

hi ha una vigilància destinada a vigilar els q

Ninro,Í es fía de ninp:ú. l les que són

orasteres guapes. Quan méG guapes

m~s

m~s

virilades són les

vigilades. Se sap d'esníes

es les quals a base de moxain€s han fet dir les coses que volien saber a Dersonatges de

cate~ría.

2

Hi ha espies que ho fien tot presentant alternatives económiques altíssimes ja de bon començament. Alguns se'n surten

peTqu~

l'econ

a es l'economia, i, ultra la picossada que s'emnorta l'informador

s'ha de

mi~ar

aparta.men·~

de fer-lo sortir d'estranquis del país i posar-li
¡

V~

de cinc es,trelleo en alguna platja de moda. L'Estat in-

format ho paga a gust tot aix?J i moltes vegades, segons quina ~s la
infol~ació

encara la troba

baratí33im~.

No sempre els espíes han trobat
~ecrets,

oport~tat

de retratar documents

i ara es porta molt n'IIi tar a segons qui a domicili oferir

"nformació a tant alcat,

0,

si la visita

~s

femenina, a roba des

çada. Fer les coses b6 és difícil. Tant li fa tocar-hi el violí. com
cantar a.ries o cooplir un programa electoral. l se sap que hi han

espies que han fet l'ofici com els àngels i es poden passar la vida
de festa en fcota i ben considerats.
molts paisos hi ha centres de formaci6 d' espíes. Natu.ralment

A

c.entres

'or~vats

8"6_

sense cap indicació exterior de les activi tats que

s'hi fan. Es un perill posar rètols al ca..rrer. i ho haurien de saber els ministeris i

Con~essos.

Si diputats i ministres es

sin cada vegada en lloes distints i sense cap
tenir gent

cri~~t al

davant hores i

~ores

re~s

anu~cio s'estaLviar1e~

i que hi cntréssin ele-

ments amb armes i bigotis.
~n

aquests centros de formació que dèiem, s'ensenya a cada espí

només l'idioma del país on ha d'anar a espirar. S'ha considerat qu
es perdre el temps carregar la memèria dels espies fent-los-hi aprendre diverses mlengues foraoteres. Aquests centres s'han modernitzat,
ja comencen a dir que no sempre l'ofici vol dir deixar-hi la pell •

i
l

•

centre, en questió de dones, accepta la col.laboració de totes

De les guapes, de cara a possibles seduccions
~~T'T'~T'l:l, i

dels aue en van en

de les que no ho sóp ja que aquestes no criden tant l'a-

enció com les ben formades, llevat que les ben formades ho siguin
molt i en1.luernin a qui han d'enlluernar.
insisteix en la

questi~ econ~miva.

El centre, darrera.'1lent,

Diu que una oferta

alt~,

si

~s

molt 801 ta, té molt de guanyat. Un possible informant s'hi m1.r
d'allb més a deixar passar una oportunitat ben

p~.da.

La gent, pertot

reu, va mal pagada, sobretot la que té càrrecs de compromís •••
Les

t~cnique8

del centre s6n ben aco~lides per la majoría, perè maltot l'ofici fa m~s aviat por. Un espia que s'estimi no s'h

d'alterar per malament que vagin les coses. Ha de posseir en al tissim B:rau

a.l.l~

que popuJ..arment

~s

conegut per sang d 'orxata i

tar-la en situacions de com~rom!s. No te~~ aquest temperament. deia
el centre. pot portar a solucions extremes i llavors l'espia es pot

Aixb s!, la pàtria
els quedar~ molt r~coneguda, ja que el centre no podrA fer res. ni
ell ni ningú, en ajut del sacrificat. L'espia, si arriba a ser espia, anava dient el centre., ja sap amb q.uè es juga els diners. Ar
pero, podeu tenir v~a certa tra~uil.litat perqu~ no tots els esníes
SOn passats per 1es armes. Molts s6n tornats a llurs naísos i en a~s casos en viatges pagats.
ntre els aprenents d'espía hi havia. de tot. Gent partidària de le.
~en~es, col.leccionadors de ~enyoretes, ex-tenors, elements que
no havíen nogut acabar les carreres començades, dones euapíssimes
pensant que les seves dots les podrien ajudar en l'ofici d'espiar,
homes al ple amb la missi6 de fer cantar a les dones m6s s.viat nass
des ••• La concu~~ència era una bona concurr~ncia. Ara, el centre no
donava a tothom el títol simb~lic d'espía.. Feia uns. tria a l 'hor
de donar aquests t~tols, com es veur~.
Pel que fa a les comunicacions amb el centre, no s'havíen de fer al
centre mateix, sin6 a domicilis particulars, i sempre utilitzant
clau, però no una clau- comnl:i.cada amb sip.nes estranvs i de maJ. l i
ir, no. Es donava una valor entesa a diverses expressions ben senzilles. Un "bon dia tingui" posat g~ començament, al miR o al final
d'un oomunicat tenía si~ficacions diverses. l també eren paraules
,b clau "la setmana passada va. ploure", ttenyorem les vaques", tt
caLor", i. "aquest ~s un país de dones ,guanes". entre al tres les
quals el centre nom~s posava a la disposició dels aprenents d'espía.
trobar que s'hagi de sacrificar per la

p~tria.

Segons el centre, havia passat el temps que cada espia s'emportés
una pasilla emmetzinada. Si l'espia era detingut espiant, aquelles
pastilles np feien altra cosa que estalviar feina als que el descobrien. l es recomanava molt ulls amb els contra-espionatge. L'espía
s'havia de malfiar si un

desco~t

pa~va

li

una consumició o demos-

trava massa interés en ajudar-li a portar la maleta.
Un espía havia de tenir

mo~t

bona

me~~ria.

Se l i exigía recordar una
,
cinquantena de números de telèfon, noms de ministres forasters, iU~aís

sies, polítics i escriptors principals del

a vigilal·, guanyado

, de premis Bobel i, si n'hi havien,

de curses

de~ent

de la no-

blesa. S'havia de saber vigilar sense deixar de llegir el diari, i seir un element de pes sence que l'intressat se n'adones
Es donaven llicons d'electrònica

r tal de desactiva:¡: senyals d'...-

la~a

així com

si se'n presentava l'oeasi

obrir to

ena de caixes fortes. l,

destinades a reproduir les

endem~s,

si~atures

o~xe.

ademés de

se'n donaven

lliçons de

cali~afia

nom~s

sa~er-ne

revel.la secrets en

portar. S'insistia

molt en la pràctic

de salts d' a.ltura. Algunes vegades un espía

podia veure obliga.

a saltar per

de

u~a

r

que convineués una vegada vis-

_ue hi ha gent que

os, n

tamb~

es

finestra. S'impartien llicons

cUTSGS a peu, recordant que un espia a vegades necessita fugir cas-ajudcu-me. Es demanaven es

present~ssin

als cursets primeres ba-

llarines o primers violins, els quals tenínn entrada en els salons
d

ersonatges

•

d'influ~ncia.

centre

ren m

per~,

d'alguna nrimera

.llari-

ben malament, els prenents d'Gspía del,
, .
aviat ball
ne i
uals fent l'ofici halS~CS els

la qual

n

Llevat,

h~ pass~

vien de treballar a preus rebentats. Els espies havien de fer pràctiues de

beu~e

un personat
mardossat

per tal d'aguantar-se serens mentre el convidat, si era
que podía

dOll

informació, la

don~s

una vegada ben e1n-

5
~en

objecte d'atencions preferents els que teníen la sort de te-

nir una semblança amb

~ersonatges

de categoría en ministeris i de-

partaments privats del país a vigilar. El centre disposava d'un bon
eauip de caracteritzadors i, si conveníaft es f·eien els retocs neles fesomies dels

cessaris

ele~ts.

, no. Com totes, la carrera vo-

No, no era fàcil la c

s'havia de tenir. l el centre,

lia vocació i no tothom tenia la qu
a l'hora de donar títols, nuramont

1ics

cap espía en actes de

va. l diem això perque'enc
servei nortés l'ofici Que feia consi .at
en el
l

ss

r

anar d'un lloc

re.
ot i d'altres que

tes els espíes tenien privat en

de la
or

virilar. La seva missió era en
1 centr

1 carnet d'identitat o

l'

estes coses au

r"."

san, s'hi mir

.la s

, perO

,

,

ls comencaren una vui tan.tena d'alumnes
bones notes, deu. El centre no vol

n

-se. D'això

no~enamor

\

1

qual havien

nt a l

, exitña jurament.

ls curs
b

n secre-

ue no

deu espien no

les al ture

•

,

l

do

i

ctue

.¿

Els aca-

llum verda

per

an dir qu.e

'h

dobl

b

la au

nomenessin.

'.

es•

f":' ..

tenir

nx
\-,

e les autoritats no va O

La

va l!Osar

ir

carrera

c
Les

unte o

val:!

les autorit
ci~ncia

'0

;;::¡

ssa be al centre, i., aquest
l'

de aemdr

11 h

si havi:a de don

s

n sobressin
s coses

i

que

\sla

,

,tre aue

e

una~na co-

n6I

hi hauria molt

\

difícils ~\ si

I, a fi de curs. el centr fou arribar a les

'

sab~r

t~poc

--ca gent que s'apuntés al

d'esn!és autèntios i

\

el tít~l a tóthom aue s'hi

utoritats contestaren. l ferGn
mes qu

.

" 'e,n~enyant

I

\

~utoritats
\

una llista

de suplents. Dels primers el ,centre en res\

~\

pon1a. Dels altres el centre deixava la resvonsabilitat a les autoritats. Les autoritats, perb, necessitaven espíes, i fins i tot algun ministre era de l'opinió que a1gxna vegada potser era millor
,e aquests veuen totseguit
un espía su.plent Que un
.b títol j
8~fiar-se d'un company de
eu i je, co
fantasmes pertot
del

viat
amb

pot

s

n.~;turali

9,n

no es pot
ò.ieri,

ar

,
esp~
om un d'autèntic. No s'hi
tat i no samb1
inistre. l tenía raó. Amb res
eS'Oiant, dei
ressió, ni passant
r, ni l.legint, ni prenent 1
,D.t les absoltes

e

ni

,i

n un dels cursets-'trobe

notes

b bon

vi, un espía suplent es mou

E

rt

ia d'u..Tl

Ade1

ció originant rodades d

~~atomía

al PUnt per t

o

e

Piu al que.1 s 'hs.vi

pel paper que havíen de fer

i

assades.
ls ben plantats amb senyoretes una. mie
.TO se 'ls havía de veu.r
i entr
a les embaixadè,s. Ells havien
d' t: al
de i nat
, concorrer a cases de . t,
assar-se-la
.tletisme i arer en un\hotel car.re~t
'-strelles. En ,. 1 e o 1 tre, setron les teoríes\~el centre, ha,
ne
com a eo~erciant a l '
n e t"er
t
.. iu
\
\
e
que feia \U1 crehuer.
Es noden
.
s'està nOsa.nt
r~sentar
es s ho han
, 'xI.
centre
nsid
de mo
n un
m
,
\
•••)"><..... \.
es
ho eo
•
"-...
teatreg,

\

Se'l

ritat

asa les~autò

recollir les darreres instruccions a
ue disposen d'un

cionals. pero qu

'ho~. de fer-~os

n

bancs n

s~enBtesauin mass

no

\
~

que, com
j.

11 e-

es

d'un

s

r
l ner

a

1. ta

fron

ma,ldeèaps.

hi ha l:ími t.' Les d:

oJna in:ro

inistr
1
·llor qu

.et i quants n'hi han, hi h
rell
",rea.ade3 coses

is

saber? e

,

ostres
n

r'

qu~

descobreixin 'com v

s'Oeci

i~en

l

que fan

\

es diuen

e-

r dir-les valdria

m~s

qu

\'"
\

I .

I

o s'

"

guéssin dit. A ells ja

~olta

gent els havía dit que feien molt bo-

na parella. l el darrer que ho havía declarat era tot un senyor ministre. Se n'ha de fer cas, a vegades, de les coses que diuen els mimstres •••
L'avió que feia el viatge entre els dos paísos tenía anomenada de
fer-lo 9mb una regularitat i una puntualitat que donaven gust. Era
un avi6 segur en el qual els senyors passatgers hi pujaven i en baixaven sense novetat. En tota la
gistrat un sol cas de ro

hist~ria

dels viatges s'havía

re-

ig i encara excusable per l'avió. Es trac-

tava d'una senyora la qual anava pel camí de la bona esperança, i
que s'hagués marejat igualment passejant-se pel carrer o fent un plat
"de macarrons.
l Adela i Piu, carregats de maletes, s'embarquen en aquell avió que
en els centenars de viatges que havía portat a cap només comntava
amb un mareit! d'una s enyore. amb un começament d'embarAs. Piu, galant,
cedeix a Adela el seient del costat de la finestra. La noia aeraeix
la finesa amb un somriure.
- Si amb totes les dones és
Si totes somriguéssin com

~ant

així,

far~

vost~,

no voldría altra feina.

molt bona feina, Piu.

l tant l'un com l'altra, en aquell moment, recorden les vagades que
han sentit a dir que feien una bona parella. l que el darrer que els
hi havía dit fou el propi ministre. l

ta~bé

pensen que els ministres,

per mal que la gent en digui, a vegades n'encerten algun.....
Es miren revistes, es fuma, i de cua d'ull els dos es miren de tant
en tant i tots dos troben que sí que fan una bona parella. l aquell
primer somriure no se 'ls mou dels llavis, malgrat pensar també que
un espía ha d'estar per la feina i fer el sord a tota mena de sentiments ja que hi ha sentiments, com se sap, que han espatllat la mar
de carreres, de vocacions i de sortides de trapezis.
l tot anava bé. Però aquell avió tan segur que

nom~s

cofnptava amb un

sol cas de mareig en tota la seva llarga història, a partir d'aquell
día comptaría amb un seguit de xiscles i desmais pel pare i per la
e.

De la cabina del pilot,a la qual s'havia introduít una estona abans,
en 'surt un element mal-carat portant una bomba a cada

ma.

En honor

dels dos nostres amics espíes hem de consignar .que l'entrada a la cabina

tingu~

lloc mentre ells s'estaven mirant i que, ultra

aix~,

les

instruccions que teníen era de començar a espiar en el país d'arribada. Quan els senyor passatgers es donaren compte de l'aparició de

l'home de les bombes, la majoria de les dones começaren a xisclar i,
moltes, es desmaiaren

despr~s

valler torçà el coll.

Tingu~

d'emetre els xiscles. Adhuc algun ca-

treballs l'home de les bombes a que es

fes silenci.
- Si no calleu, tiro les bombes! - va haver de dir -. Ara, que es
desmai qui vulgui si no crida.

No passarà res a ningú si us porteu

bé. El pilot ja té instruccions respecte al lloc que hem d'aterrar.
l que ningú no es mogui de1 seu 110cl I, per si

a1glÍ

es pensés un

altra cosa, aquestes dues bombes que porto són de debtS.
Piu diu de baix en baix a Adela que es desmai o que ho faci veure.!
Adela simula un desmai com si nerdés els sentits. l és una simulació
perfecta, molt

m~s

ben feta que els altres desmais

L'home de les bombes està una roie a

soror~s

aut~ntics.

que s 'hagi desmaiat tanta

gent.
- .aai

m'ha~és

pensat - diu -,

que dues bombes de mà haguéssin pro-

vocat un desmai general com aquest. Es veu que vostès no hi estan
acos~ats

com nosaltres a veure'n.

l mentre va dient això va d'una desmaiada a l'altra aclarint que ell
aquelles dues bombes no les tirara pas si les coses van com haurien
d'anar. l arriba davant d'Adela.
- l aquesta dona tan guapa també s'ha desmaiat?
Intenta fer-li vent amb les mans, ja que l'home
que les dones gua'Des no s'havien de desmaiar mai

otser es pensava
Era el moment que

esperava Piu. Per quelcom havia fet uns cursests d'espia.
l ara qui té les dues bombes de

m~,

és Piu.

L'antic propietari de les bombes ha restat
ja ha acabat el simulacre i es mira a Piu so

b la boca oberta. Adel
ient. L 'home sense bom-

9
bes, el qual ja es veu la cosa perduda, perduda per perduda, diu:
- Així tot era

com~dia•••

Ja ho sap, senyor, que porta una senyora

molt guapa? Si jo n'hagués trobada una com ella no

m'harol~s

emboli-

cat com m'he embolicat.o.Per una dona com aauesta sí que val la pena
fer servir les bombes que siguin••• En fi, jo aquestes bombes

que

a porta vostè les volia tirar si no s'hagués deixat anar un meu cunyat agafat per espía. l ·era l'únic esp!a que teníem al país ••• l
ara com hi torno jo a casa••• Es que jo m'he embarcat amb els auartos
justos del viatge d'anada••• I si tot ha acabat bé, si és que

les

bombes no las tira aquest senyor que ara l·es té, i si sembla que
no hi haurà bombes, jo pensava que ,si tots vostès •••
iu se sent magnWm.
- No pateixi, senyor •. Mirarem d'arreglar-ho.
iu,. malgrat el malcar8l!lent d'aquell element, pensà aue no era home
de tirar bombes, i organitza una col.lecta entre el passatge, dient
que l'home de les bombes ha dit que no hi tornaría més i que no té
quartos pel viatge de retorn.
A1roma senyora passatgera que s'anava desdesmaiant, al \eure que ara
les bombes les portava un altre, es tornaren a desmaiar,

ner~

final la recapta fou un veritable èxit ja que els senyors passatgers
contents d'haver sortit en bé d'un possible bombardeig aportaren a
la co1.lecta un veritable capita1et.
L'home que primer portava les bombes nlorava a

llà~ima

viva

aJ.

veure el resultat de la captada. l quan estigué assosseeat se li
sentí

~uest

petit discurs:

- Senyors passatgers: Demano perdó per l'ensurt que els he donat.
Jo no volía espa~tar ~ ningÚ. Només volía que el pilot aterres on
jo li havía dit, i negociar, amb aquel1es dues bombes que tenia,
que deix'ssin anar al meu cunyato •• Aquesta col.lecta m'ha arribat
al cor. rüai em podía imaginar que uns senyors passatgers espantats
fossin tan aenerosos. El seu acte el tindré present sempre mes.
Tant, que si el meti cunyat no pot sortir de la presó, que no
surti •••

hi

10

A mida que les senyores deixaven els
- l aquell jove tan ben plantat

~s

des~ais,

podien sentir:

el que ha agafat les bombes al

que les volia tirar.
I,. una despr~s de l'altra anaren a petonejar
la no s'havia desmaiat, ja ho sabem,

co~iosament

per~ tamb~

fou de les que peto-

torn~.

nejà Piu. Aquest l'esperava aquell bes. l el

a Piu. Ade-

l ambdós pogue-

ren sentir de diversos llocs de l'avió com les senyores i senyors
assat~ers

renetien:

- Quina bona parella que fan, no?
Piu entra a la cabina del pilot en la qual la tripulació havia rebut
ordres del primer propietari de les dues bombes, de noure-se "n•. El
pilot, al veure entrar un nou portador de bombes, pregunta si ha
variat el lloc

d'aterrat~e.

Piu, somrient, diu que ja ha passat

l'alarma, i ja que es passa damunt la mar el pilot mateix hi pot
llençar les

bo~bes.

- Havem d'aterrar - diu -, al lloc on els senyors passat2ers han
tret bitllet.

Hem de suposar que no hi ha cl'P

m~s

element que vin-

gui amb bombes per tal de rectificar l'itinerari.

l Piu aprofita l'oportunitat per a dir al pilot que el primer que
entrà a la cabina s'ha arrepentit d'haver-ho fet, i que davant d'aquest arrepentiment s'ha fet una col.lecta entre els senyors passatgers i l'home té el viatge de retorn a casa seva

pa~t.

- l potser la millor cosa, senyor pilot, seria que d'aquest epissodi
no se'n fes us.
Home, un dia que a l'avió n"hi passa una de

so~da

no poder-la

exnlicar •••
Si se sap, potser d'ara endavant molts tiradors ~e bombes s'hi poden embarcar en aquest avió. En canvi, si ningÚ no

e~

sap res •••

- Si., però en aquest avió que en tota la seva: històI¡i.\
.,. nom~s comptava amb el mareig d 'una senyora i encara pas per cu~pà"'4.e l 'aviv,
bé hi ha pu oiat un home amb dues bombes de mà.!
\ I" \.
cJ

- Però se n'ha arrepentit, senyor piaot, se

\.

\

n'ha~repent\t.

l pre-

cisament per això se li ha fet aquella col.lecta. P~si's ai seu
'.

\~,
\\

"

\
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lloc, senyor pilot.

ls

aviadors, senyor,ultra la missió de portar ~ent d'un lloc a

l'altre sense sobressalts, tenim la de no donar

dis~stos

de cap me-

na als senyor passatgers els quals han fet efectiu l'import de llurs
bitllets. l no no vull donar-li cap disgust a
senyo~

de les primeres bombes

t~

molt que se sabés la seva

i, si aquell

el viatge de retorn pagat, doncs

tampoc li podem donar un disgust. Ara, que a
r~a

vost~

vost~

potser l'afavori-

ata de desbombar al bombista. Dic jo!

- No, en cap manera. Més aviat em perjudicaría. La única cosa que li
prego

éS

que posi un missatge a n'aquesta adreca dient: " D'un intent

de desviació n'hem sortit amb un bon día!'
- Aixb del bon d!a •••
1 que

reb~

la comunicació ja sap de

qu~

va.

Els sènyors passatgers manen, senyor•••
A l'avió no hi tingueren lloc altres desmais llevat els de dues senyores que degut a l'ensurt passat anaren repetint desmais fins qu
es veieren en terra fermG.
aís en el qual havíen d'actuar Adela i Piu. Ambdós
coneixien uerfectament l'idioma que parlava la gent, i ni el taxista
ni a l'hotel hi tingueren res a dir.

S'inscriuren tal com previst,

comerciant i ella. com a noia de casa bona. Demanen habita-

ell com

cions separades. L'encarregat de l'hotel, veient la bona parella que
feien, els dóna habitacions veïnes. Té lloc un petit conflicte quan
es

~uja

a l'ascensor. S'atura a mig camí entre dos

~isos.

Entre els

artidaris de no pujar escales s'hi troba una de les senyores que es
desmaià a l'avió i ho fa als braços de Piu. Reparada l'avaria es fan
•

carrec de la desmaiada els serveis de l'hotel actu.ant amb aigua-naf.
i ha hagut un desmai mtSs, perb el món segueix voltant. Es veu que el
mon no en

~a

cap cas dels desmais de les senyores ni d'altres coses

per importants que siguin. El mlin segueix voltant sempre, com fa molts
anys, i, per ara, ningÚ no ho ha pogut impedir. Qui sap si no s'està.
. pula..'I'lt que algú ho pugui fer dintre poc. El que ho fes se'n po-
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m~s

dria sentir molt cofoi, i encara se'n podría sentir
fer-lo parar de voltar el convertís en semments

desperdi~ats

la

proced~ncia,

d'v~

en for-

2al~ies

ma d'un joc d'estrelles les quals si hi ha astrònoms
no sabríen, de moment,

si u1tra

dimoni haurien sortit. Quan en

en1

sab~ssin

segur que donarien el nom de l'autor, que podríen

molt bé ser dos, a tots els serveis meteorològics del seu p1anetQ.
Adela i Piu es troben a punts de reunió

distints escollits

pr~via-

ment.
Què?

re/Z\J.nta Adela.

He demanat ofertes a di

sos venedors del país. Ja he dit a algú

que també sóc comprador d'
car no piquen.

es, però per ara els que hattríen de pi-

l 'ToSt'b?

Jo m'he deixat veure en sales de nit. De mirar-me, ja m'ha mirat
olta gent, però no s'ha nassat de mirar-me. De tota manera no crec
que la nostra feina sigui com bufar i fer ampolles. l tampoc crec
que els que s'hagin d'envestir estiguin esperant que nosaltres vinem per tal de deixar-se envestir •••F.iiri, tinc dues invitacions
per assistir a un ball que dóna un ambaixador
-

Vost~

és tan guapa,' Adela, que dintre poc a festa. que hi hagi,

festa que en serà la gran convidada.
- Piu, home.,•• ! Si vol acudir a n'aquest ball hi ha una invitació
per a vostè.
- Si la /lent diu que fem tan bona 'Parella••.• Quin remei toca!
Som al ball de l'ambaixador. Hi deu haver gent molt principal
hi han moltes tocades de

m~.

perqu~

Els dos espíes repaS$en Rent d'edat al-

çada. Filen bé i no deixen cap ball. Entre ball i ball es piquen
l'ullet mútuament. Les coses deuen anar

b~.

"-

Hi ha un descans. Es
\

beuen unes copes. les veu que l'ambaixador

est~

disposat a dir

quelcom. Efectivament, fet el silenci, l"'embaixador diu..
unics tots ••• Sempre
dat 'Pel règim i
ve29.des, que jo

perqu~

d'enç~

que em trobo entre vosaltres, s'ha brin-

fes colts anys de vida. Ho havem dit tantes

em Denso que el

r~gim

ens disnensarà si avui mudem
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de brindis, naturalment, no de règim. El ball, senyores i senyors,
ha estat primer que les canonades. Portar una dona agafada per la
cintura i moure- s'hi seguint uns compassos de música fa anys i anys
que es fa. ! malgrat que en al tres rèrims les 'Parelles

a 1

'hora de

ballar es desaparellin, ací, quan ballem, ballem aparellats la qual
cosa demostra la superioritat del nostre règim damunt aquells que
els balladors es declaren independents.

Nosaltres, si podem, volem

ballar amb una bona parella, quant més bona millor, i jo avui sento
I

I

•

I

I

I

enveja, una gran enveja envers tots aquel1s que han tingut la sort
de

~oder

ballar amb aquesta preciositat de dona que

m'est~

mirant

amb una copa a la mà •••
Un centenar d'ulls es miren la preciositat que deia el diplomàtic

que no era altra que Adela .. La noia aguanta la torrentada de mir>-«des sense tornar-se vermella ni així.

Nom~s

somriu i alGa la copa

en direcció a l'embaixador. Aquest continúa el petit discurs•
••• -i

~s

per

aix~

que jo avui em permeto brindar per aquesta precio-

sitat que deia, desitjant-li una bona estada al país i que la podem
veure a totes les festes i festetes que
Un dels que aplaudí
Adela es

vei~

m~s

fe~.

fort a l'embaixador fou l'amic P1uTant, que

obligada a dir:

- Piu, per favor, que ja no aplaudeix n:inr:;"", •••
Assistim a una nova trobada Adela-Piu.
è? - pregunta el noi.

Estic convidada a tres cocktails.
!QUal que jo.
'he fet amiga d'un metge

el qual visita a algun dels grossos.

Jo vai~ fent amb una dama d'edat alta la qual t€ un càrrec a una
central

electr~l1ica. Per~

aviat. No ho

em balla pel cap que s'hi ,posen 'be massa

s~ •••

Jo també m'ho penso.
ns hauran vist venir?
Tot podría ser•••
Adela, que no

~~

\.
\

[

,

"

,

I

passi res •••

\\
\\

'\
'\
1\

'

\

1

La mateixa cosa li desitjo. Piu.

I, si veus perill, telegrafía que no es deixen espiar.
liri, jo pensava dir-li a vost~ .... I si ens diBU~ssim de t~, Piu?
Podríem espiar igual. no?
~g pens
Jo feia dÍes que t'ho volla proposar, 'Der
•••
Qu~?

- No ho sé
- Iet sap

com que tothom diu que fem tan bona parella.• •'.
eu?

Ai, Adel...., que e'

Primer coc

enso que no espiarem gaire •••

'1.

Adela segueix fent compliments" a un element lliure de quintes d
llarg, mentre Piu els fa a una dama
poden, si hi ha

baJ.~,

m~s

aviat passada. Perb així que

ballen com deia '1 .. embaixador que s 'ha.v:!a de ba-

llar. Si s'hi fos molt a la vora es

~odría

sentir:

Progressos?
Ps~..

l tu?

- Doncs, ps6. Jo em penso que ja sempre
que diguis tu....

trobar~

ben dites les coses

- Piu. que s'ha acabat el ball i jo tinc de tornar amb el meu metRe.
Tant 'de bo et pugués visitar jo, Adela!
- No siguis plaga, Piu. Que t'espeTa aquella senyora de les electrbmques •••
Segon cocktail.
Algú protesta

perqu~

Adela dedica els seus somriures a n'aquell doc-

tor d'una manera continuada. El primer a protestar ~s un element benplantat vestit de militar. Se n'hi afegeixen d'altres i en un tres i
no res, la bella espia es veu voltada de gent

uniforma~a.

El cavaller

\

d'edat posa cara sexiosa com si l'exèrcit li

hagu~s

inv,dit

seu. Adela se'n surt oferint-li una copa de beroJ.da, i,

no

terrer~

fent cap

cas de cinc braços que se li ofereixen, s'agafa al del senyo~ metg
\
i el treu a baJ.lar.. L' ex~rcit acaba de perdre una bat aJ.\). a
,ntre tant Piu la fa petar amb la dama passada. Algunes

'.~ones

es mi-
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rén el col.loqui i
m~s

deue~

fer qui-sap-els comentaris. Una d'elles,

uE!Osarada, deixa caure el seu ventall al sòl. Piu, amatent, 1 'hi
rever~ncia.

torna amb una airosa

l,al temps de rebre'l, la dona li

diu en veu baixa:
Vol dir que no perd el temps amb aquesta dama?
sla primera amistat que he fet al país, sap?
b~

Si aquesta senyora li pot dir coses,
I a més a

m~s,

n'hi podem dir nosaltrea

totes fem planta•• ,.Hoies, el senyo.....

Piu, Piu Ross, comerciant.
l

iri, senyor Piu, la senyora del Delegat Pere, la del sots-secretari
~~f,

la senyoreta Dula, filla del general Marc, i jo mateixa, filla

del mariscal Jaume. I demani el

qu~

vuleui saber.

h, jo només sóc comerciant. Compro i venc,

La dama passada, al veure el prestigi que Piu
cci6 d'anar-se'n,

per~

s~e~

t~

amb la gent jove, fi

l'home, desfent-se reverencialment de la jo-

ventut, torna al costat de la dama. Les quatre s'agafen malament la
per elles fugida de Piu, i, sense dir-s'ho, per quatre 'Censaments s'hi
passeja un ram de gelosía. Les quatre saben qui
les

prefer~ncies

~s

re

la dama objecte

del comerciant, i saben que hauran de donar compte

del seu fracàs d' engatu60ar a Piu amari ts i a pares. Allà es veu q,
espiava tothom. .
la dama que no se'n

iu ure
A

vostè, senyor,

i

va~.

ha d "interess

,

....

s no

aJ., molt m~s tenir

tractes amb la joventut.
es, que vostè fn molt goig, encara!
Ja pot compt

a, un temps també feia el meu de goig, no es pensi.

l no el va aprofitar?-

r goig que fes, no e

J o venia de bona familia, i,

mai de casa. l

casa

nom~s

barbes i . si ho tinc de dir
I ara

qu~

m'hi venien
tot~

eure senyors

odia moure
carre~ts

de

d-anys.

fa, doncs?

Tinc un càrrec important en un departament adscrit al ministeri de
la 2Uerra. En porto la secci6

elGctr~nica.

Tot passa per les meves
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quines • .

,
- Coses d compro s, suposo.
n estic no podem dir les coses ~e fem.
No me les digui, senyora, no me les di~i. No faltaria mes •••
s que a vegades, una•••
En cap

manera! No voldria••.•
dir vost~s, les coses?
e 1es torna
No. aixb no. veu? Mai de la vida les torno a dir. S6c un home ple

de secrets, jo.
- l

qu~

fa.

- Negoci. Jo intento fer negoci en tot.
erb quins negocis? Si vostè em diu els seus, potser jo •••
e ,
Jo, senyora, ho compro tot. Acer, alumini, vaixells de e
gues ••• ~lliro de
comrales
vagons de tren, cotxes usa
comprar a dos i de vendre a quatre.
ones jo porto la comptabilitat dels missils que
l

produí~.

en fan molts.

molts.
,ants.
- Abans de contestar-li
b~

i

ix~,

em podria dir, senyor, per què

~mb

el

de Déu de dones que tenim vostè s'ha decantat per mi?
ones, miri, tot si lement perquè veia que ningú no li deia res,

fa goig, molt goig.
u entendre VQstè enc
nerquè al
s un bon coosta ha dit que era un conerciant, i jo SUDOSO au
ció es pot comprar. .
erciant. Es pensa que aquest
el' quO no?

- Hi ha coses que coste

Jo havia fet la _

_

olt cares, ja ho sap.
r pura

tat, per a tenir u.n nou

casua~i

secret a la meva col.lecciu.
stè és capaç de guardar l.m secret.
Si, senyora.

Doncs jo fins ara em pensava que també.

Vost~

m'ha tinp.ut uns dies

ocupada fent-me emmirallar més que del compte, i quan s'ha pensat
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tenir-me a punt m'ha preguntat els missils que feiem.
Senyora, qui ha començat a parlar de missi1s ha estat vostè!
s~, per~ vost~

- Ja ho sé, ja ho
aix~

Oh,

ha parlat de comnrar una informaci6.
darrer encara ho dic. l tamb~ repeteixo que vostè encara

fa molt goig.
- Venr

a

qui el fa moure?

vost~

da

saber coses. i ara m'aue vari fets i on

no em
veu..r!a mai més ni ~ •
l per qaè s'hauria de saber que vostè m'ha dit aquestes coses?
No

s~'

its. Ací. tots els que treballem en

al seu país com van gu
vi~len

llocs de compromís ens
formada de bon descob
camarer ••• aquest qu

ns

no ~ent u~que el possible viP.ilant ner ser un

día i nit. Ens

vi~len~

rveix ja ha passat quatre vegades pel da-

vant de la nostra taula••• Ens pot vigilar un 'Paleta.

un

ve! de tatüa

ue sem-bla que llegeixi el diari o que faci solitaris. Tenim
xistes aue porten cursos d'idiomes fets, i un fotimer de

ta-

f~Lncionari.s

I

n1s trens, als avions, als vapors, als pa.sseigs ....
ixi

vost~

creu que ja hi ha algÚ que ens escolta?

No ho sé, per~ he vist gent que ens mirava més que del compte. N'o
. la nr:tmera ~.,
a que ens veuen junts ••• Aquell se
les u11es pot portar un aparell, co
quell~e porten els sord~, per escol,
tar converses a distància•••
- Sento escoltar aquestes cosea, per~ jo êstic tan content al seu
• •
os~at que, si vol, passarem la vetllada parlant de crissantems,
d'aP.U11es

de ~it,

o

ffeltemv~.
I

I

Segons a on, a casa nostra, no es pot parles de seg::>ns
Oh, anem-ne e. parlar de segons
La dama nassada

~s

qll~

qu~.

on vulgui!

la primera vegada que actúa de contra-espia, per

que va segv.int al peu à.e la lletar les instruccions rebudes,
ctua a contra-cor. Contra-espionatge sí.

'Per~

a la dona

tamb~

li
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sabia ¡noeu de fer-ho

'OasS~tr

malament al mmerciant Piu, tan ben plan-

tat, i fer-li passar ella que mai no havia festejat. Valía la pen
passar uns dies fent-se moxaines amb el comerciant i després perdre'l?
Oh, veuran, pensava la dama, contra-espionatge sí, perb uns dies de
festejar també. Quants díes de festejar li podria demanar uer a dirli quants missils feien, com anaven fets i on els tenien? l la dam
nomes

pens~

amb el possible festeig i, sobretot, en la duració

del

a.teix. Ni els serveis d'esnionatge ni e1s del contra-espionatge les
tenen en compte aquestes coses. l la

~a,

amb el festeig al cap, ge

demanar:
Vostb, quant temps pensa quedar-se?
Oh, no tinc cap pressa a anar-me'n, jo.
A mi

m'a~adaría,

per tal de fer els meus comptes, que s6n cosa me-

va, saber quants dies pensa sero.tir fent-me compliments.
- No ho sé, posem deu.
Són pocs dies, deu dies.
Posem-n'hi quinze.
Onze díes ja és una cosa més enraonada. Jo, senyor, m'estic al
carrer dels Esclopeters número dotze, tercer pis, segona porta.
L'espero dimarts a les 9, a les 9 de la nit, sap? l ara, si vol, parlem del temps.
Nova trobada Adela-Piu.
è?

inc una senyora, ja entrada en anys,. a mig tombar. Dimarts estic
citat a casa seva. Sembla, si no se'n desdiu, que parlarem de missils.
l tu?
- Jo, no hi puc fer més,- em penso que hem trobat el

ca~i

massa pla-

ner. Jo també tinc aquesta mateixa cita dimarts. l la tinc amb

el

etge del segon que mana més. Segons el metge, el seRon li confía tot
pensant amb el jurament que fan els metges d'ençà que el posà en joc

un dels primers metges conegut, el metge Hipbcrates, segons el qu
els met~es no poden dir a ningÚ les coses que diuen els malalts. Es
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un metge aquest que diu que de jove les tombava a totes.
l

et dirA coses?

Sí.
A canvi de què?

Fill, som espíes o no som espíes ••• Veur~s. quin canvi espera

la

teva dama?
inze díes de festeig.
l

quin festeig penses fer?

De moment festejar-la en públic
ho fe
er~

perqu~

la gent es pensi que també

n privat.

aquesta cita per di

ts •••

hi ha aquesta ci ta del dimarts. De tota manera, un
Sí. és cI
spía home si ha de festejar en privat, ho pot fer sense els maldecaps que una festejada en privat pot portar a una espía dona.
lsespíes hem d'estar a les madures i a les verdes.
- l no ho podríes arreglar sense moxaines de compromís, Adela'?
M~s

que les moxaines em preocupa que se'ns hasi citat a tots dos

r dimarts. l si fossin una ratera aquestes cites? Ací es veu que
ningú es fia de ningú. A mi de fa uns díes que em mira tothom•••
Adela, guapa, és natural que la s;ent et miri a tu.
s que a

m~s

a

m~s

de mirar-me, em segl1.eixen.

Fins a on?
- Per ara fins a la porta de

l'hotel. Volen saber on tanco.

Adela, Adela, i si te'n desdíssis tu d'aquesta trobada de dimarts?
Si la meva dama em dóna 13. informació que m'ha de donar, amb un que
se sacrifici
n'hi hauría prou.
,
- l

si la teva dama,

despr~s

de festejar-te quinze díes, per tal de

sortir del pas et dóna una informació falsa?
dues d'infonnacions per

No

~s

millor tenir-ne

mor de contrastar-les?

- Adela, Adela••• podríem dir al centre que l
igual que la meva ••• Que t'ha fet trontoll

teva info

ció és

quest metge que de jove

les tombava totes?
- l ara, Piu!

Que t'ha fet beure oli a tu aquesta teva dama?

Adela•••
Es que a mi també em sap greu que t'embe..rqu.is amb aquesta dama
dels missils.
- Adela, Adela, que jo ja no s6c l'espía que
er qu~ et sap greu aquesta embarcada?
No ho

s~, per~

em sap

vai~

sortir del centre!

~eu.

o sans o no ho saps?
Ho sé,

per~

m'ho guardo.

s amb els altres que ens han ensenyat a dissimu1ar. l jo, amb tu
ja no vull dissimular més, i •••
i, Piu, que em penso que jo tampoc •••
Tercer cocktail •
. Adela surt de l#hotel amb la millor roba que

t~.

I, mentre se la

posava ja no pensava en la trobada amb el metge. l sortí de l'habitació amb el seu millor somriure. l ja no
amb Piu.

r

l'agaf~

dissimul~

quan coincidí

de bracet. La nit d'aquell tercer cocktail era

la nit del·dimarts,

per~

Adela estava segura que quelcom s'esdevin-

dría que conver.tiría aquell dimarts en un dimarts de

gl~ria.

Ara

sabía que ni ella ni Piu dissimu1aríen més. l si no hi havia inforació, que no n'hi hagues.
an sortiren, el porter de l'hotel, bo i essent

un personatRe dub-

t6s, alIA s'havía de dubtar de tothom, no es pogué estar de dir:
- Senyors, fan molt bona parella.
ra la cosa que ambdós esperaven sentir. l la sentiren quan el taxista els

acomiad~,

i la sentiren del Dorter de la casa on tenia

lloc aquell cocktail número tres, i la tornaren a sentir quan el
quintet del cocktail

'encet~

el ball, a cArrec de la majoría dels

concurrents del local. Ambdós s'hi sentien tan bé abraçats, que gairebé hi seguien entre la pausa de ball a ball. Fou un ball ben esp...cial aquell. Cap dels jÇ>ves oficials es

vei~

en cor de destorbar la

agnífica planta que feien Adela i Piu. Els pensaments d'aquelles
quatre dones joves que havem trobat en una reunió anterior, eren
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si fa no fa, aquests: "Seran o no seran espies,

per~

fan una .eren

parella!" Qu~ ha de fer una parella si tothom creu que és una gran
parella? Prescindir del m6n i les seves mis~riesp i fer-se un món
nou, el seu.
Per6 encara passaren altres coses aquella nit del tercer cocktail.
Davant la sorpresa de tothom, el metge que portava la salut del segon a manar, ofer! el braç a la dama passada la qual. hav:ía citat aquella nit a l'amic Piu, i encetaren U~ ball m's aviat picat com si
anys no tingu6ssin. La gent, la gent és com ~s, s'agafà la cosa picant de mans a tot picar. No se sap si tots els concorrents a n'
quell cocktail nv~ero tres, músics inelosos, endemés del servei,
eren espies o no. Si algú ho hagu~s assegurat no tindríem arguments
contradictoris. 'EI que sí se sap és que la vella dama digué m's d'una
vesada al metge:
n goig fa aquella parella, no?
Sí, molt •••Es veu que hi han coses que ja no són per segons qui.
No

s~hi

pot ser dos cops, senyora meva••• I jo m'havía de trobar amb

la noia.
l jo amb el noi. Volía saber coses.
També en vol!a saber ell••
l les hi hagués dit?
Alguna cosa inventada, per sortir del pas. Jo no és pas la primera
vesada que m'hi trobo. l sempre m'han fet venir dones que fan rod
el cap, com aquesta que no té desperdici ••• Miri, que potser li hagu
dit més coses que a les altres, ja veu. l

vost~

com ho tenia?

- Jo m'hi jugava quinze dies de festeig. Quinze díes s6n molts pocs
díes, perb per una quo no ha festejat mai ••• No sab!a què fer, la veritat.
spía no crec que ho sigu.i,
Ací n'és tothom. Hi ha més
vigilen. l ara

per~

~ent

contra-espía sí, com jo mateix.

que vigila que pas dels altres que no

qu~?

A casa avui hi haurà. gent addi cte a Pun-t.
Igual que a casa. l si no en fóssin d'espies?
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11 no feia més que dir-me que volia saber coses

perqu~

li a

dava saber-ne.
- l a mi la noia em deia que havía fet uns cursets de medecina i

que estava molt interessada en saber quines coses deien els maJ.aJ.ts.
- Jo no crec que fent tan bona parella en siguin d'espies. Despres,
els paísos forasters tindríen un ben mal concepte de
si hi enviéssin parelles a espiar.

l'espionat~e

més una parella com aquesta de tan bon veure •••

- l

Adela i Piu es donen compte que el senyor metge i la senyora d
Ien d'ells ja que tot ballant no deixen de mirar-los.
Aquests dos parlen de nosaltres.
- La millor cosa que podríem fer seria anar-nos-en abans d'acabar
la festa.
Adela, estic tan content de tenir-te als braços que no s

trobar

el moment de deixar-te anc::w.. '
ot ser.perillós quedar-nos, Piu.
Si al cocktail no hi ha altres espies, aquesta p

ella em fan molt
poca por. Si fossin espies com cal parl8xíen de nos tres sense que
nosaltres ens n~adonéssim.
Hi pot haver perill,

Piu~

et dic.

Quin mal fem, ballant?
No, cap
acab~s

per~ ••• a

mi em doldria molt que aix6 tan ben comencat

malament.

No hi acabarh Adela••.• Ja no som espies •••
La parelle. metge-dama la qual no, treia els ulls dels dos. espíes,
es donen compte de la tendresa amb

qu~

es miren. -I

~s

el metge qui

diu:
- A mi el cor em faria mal, si no són el
agaf c::w. •
- Si vostè ho diu ••• -

~a

qu~

ens pensem, de fer-los'

la dama_

També, tamb6 hi ha contra-espies que en determinats moments tenen
el cor delicat i no per patir-ne. l quan metge-dama passen a prop
d"Adela-Piu, el senyor met~ diu:

Senyoreta Adela, encara que sigum d'

ts,

d'al1.~

res. san?

l a càrrec de la dama:

r

Senyor Piu,el mateix li dic.
la parella metge-dama es pert entre les que rodaven aquell bal.l.

mes aviat 'Picat. La dama diu al

met~e:

la gent que tenim a casa?
Se'ls diu que ha estat un exc~s de zel.. No crec que al. metge que

- l

estA assistint al. segon que mana m~s li passi res •• '.
- Jo tampoc crec que passi res a l'encarregada de portar els comptes
dels missils que fem.
Adela comenta sense deixar de ballar ni de somriure:
•

,o

,

J.xJ.n correr

- Si són els que ens pensem, no crec que s'h

. ,

J.XJ. com

així ••• Que t#has comprombs molt, tu?
- Veuràse jo havia ofert quinze dies de festei~ per tal de saber els
issils que fan, com van fets i on els tenen••• I tu?
- Jo ja havia· començat a demanar coses,

per~

el

met~e

callava com

un murri, i només deia que es confessar:!a si ho podia fer lleuger de

roba i a casa seva.
Oh, carai. Adela!
Per~

ja no hi

haur~

poca roba per part de ningÚ.. Ja has sentit què

han dit.
- Seria massa bonic si la cosa

s'acab~s

així ••• També pot succeir

que en aquest país tinguin espies bons i espies qtl..e no en s6n tant.
De moment, aprofitem els balls que queden•••
l

qu~

succeí?

Que la parella Adela-Piu la qual sortí en missió d'es•

pionatge per tal d'enlluernar a gent detenz¡inada, s' en11uern~ ella.
ls centres prodctors d'espies s'hi haurien de mirar més a fer
segons quins llocs a parelles que la gent no es cansa de dir que
SOn

parelles que fan molt goig. La parella ja intentà posar en pra.c-

tica les l.liçons apreses al centre d'espionatge,

'Per~

que es trobaven, com s'ha vist, s'anaven encantant

m~s

cada veeada
i

m~s

recipro-

cament fins que acabaren encantats del tot. Es el perill de tenir
dones espíes massa guapes, ja que en lloc d'originar rodaments de
cap oficials, els poden produir a l'espía que se li ha donat per parella.
Al centre

d'espionat~e,

al no saber res d'Adela-Piu, pensaren la co-

sa pitjor per haver espiat massa a fons, i es dona a la parella 1
creu de sofriments per la
i n'enviaren un

carre~t

p~tr~a.

Seguiren, però, preparant espíes

de bones notes al lloc on devien haver es-

piat Adela i Piu.
1 n

Ol

en.via.t es presentA a 1 'hotel en el qual havien parat Adela i

Piu, i preguntà per la parella. Se li digué que era :una parella que
feia molt

~oig,

que primer dormien en habitacions separades, però

que el servei d'espionatge de l'hotel havia descobert que els darrers
dies de tenir-los hostatjats tan aviat la senyoreta passava a l'habitaci6 del cavaller, com aquest a la de la senyoreta. També se li
gue que un dels espíes de l'hotel
tendres

~n

un idioma d'una de les

l que la parella

deix~

di-

havía sentit que es deien cosetes
pot~ncies m~s

discutides pel país.
s~hi

l'hotel agafada de bracet i que mai més

torna a presentar.
- Si el senyor vol pot escoltar la darrera conversa gravada uels

nostres.espíes.
Si no és indiscrecció ••• Que espía tothom ací?
Tothom no, però ho fa molta gent. Fem moltes coses delicades

en

aquest país i si no es vigilés com es vigila, la gent, a vegades t
"flaqueses sap?
una dona massa
,
pl.a•••

Sobretot quan hi ha dones guapes pel mig. Quan veiem
2Ua~a

tothom es posa a veure venir. Si

vost~

fos es-

Senyor!
s un dir. Vull significar que si

vost~

fos espía es donaría comp-

te totseguit de la gran quantitat de contra-espíes que tenim.

Es

practicament impossible, que algú que vingui a espirar s'emporti una bona informació de les coses que fem. A vegades hi ha algú
que d6na informaci6,

per~

és ULna informació falsa. S'hi posa mes

l se san
Senyor,

quelcom d'aquella senyora i aQuell met&c?
~s

espía o no

~s

espia

vost~?

No, no, jo sóc un home curiós i prou (lliçó 47 del centre d'espiona"tge) •
- Doncs no. no en sabem res. Ja tenim molts telèfons intervinguts,
però es veu que el día que va telefonar aquella senyora el norter devía derm i r i potser també dormís. l'encarregat de les intervencions
telef~niques.

A n" aquesta gent tampoc se 'ls 'Pot exirir un

exc~s

d 'ho-

res extres, faci-se'n càrrec
- '1Ie'n fais: càrrec, me'n faig càrrec •••
Es clar, aquestes fulles no temen 8,ltre objecte que 'Darlar de coses
relacionades amb la s2:'ran parella Adela-Piu. El nou espía, sí. va esiar molt, però trobà tants contra-espíes als carrers, a les cases de
nit, als tramvies, al metro, fent-se enllustrar sabates, en orinaris
públics, en teatres, bancs, botigues, restaurants i biblioteques, q
no va tenir altre remei que comunicar als rectors del centre que en
aauell país no s 'hi podía espio;;w. '• •
Adela i Piu es deixaren córrer la carrera d'espia. S'havíen trobat
•

i aquella trobada fou per ells la millor carrera que pod!en haver fet.
La falsa informació que Piu donà. a la daoa passada de traficar en tota mena d'articles i acabant per fer-ho en crema contra les arrue:ues,
esdevin2U~

realitat. Recorregueren diversos paísos i els primers di-

ners els feren precisament amb la crema.

Piu~

per tal de refor

guments, feia presentar Adela com a consumidora de l'ungüent, amb
l'avís que les arrugues s'havíen de tractar abans de presentar-se. l
dones de molts llocs s 'afanyaren a prevenir·-se contra. nossibles

do-

blecs de pell. Aquelles primeres activitats els permeteren les altres,
i la parella es convert! en una

~an

compradora i venedora de merca-

deries variades. Quan Piu no es sortía de fer una bona compra, feia
sortir Adela i el venedor s'havía de donar. S'establiren a Suïss~,
país de llacs, vaques, bancs i

eonfer~ncies

internacionals, i

se-

ren aparellats temps i més temps. l els suïssos quan els veien,
i això oue fa anys que són neutrals, també es veien

obli~ats

a dir

que feien una gran parella.
ntre tant, el centre en el qual ells havien seguit la carrera,
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proporcionant fornades d'espies a les autoritats per tal de
que aquestes

sabéssin les coses delicades que feien altres paísos.

Uns ho assolien, i altres no, com sempre. Espiar fa

mo1~s

es fa. Els que saben coses diuen que espiar és una cosa

anys que

prehist~ri

ca, que ja ho practicaven els antics nbmades, que espieaven egipcis,
fenicis i

~ecs,

jueus, assiris i espartans, cartaginesos, romans i

moros. O sigui que han espiat des dels que ho feien a peu als

qu

feien viataes en trens de primera i als que es llencaven en para-caides.

L'angl~s

Orslay xerrà la composici6 de l'Armada Invencible
\

des de Màlaga. El també anglès Pitt tenia la França de la Revo1uoi
lena d'espies. Ni a l'un ni a l'altre els serví de gran cosa l'espiona.tge. A 1 'Armada Invencible la desfeu un temporal, i a França
els revolucionaris canviaren els noms dels mesos i s'atiparen d
sen:ar caps com si espíes no hi hagués hagut. Els francesos, abans
de la tallada de

se~ons

quins caps, disposaven de l'espía Eon

el

qual tenía una gran traça a disfressar-se de dona, tant, que els
que en parlen diuen que no se li coneixia res, que es ,resentava com
una dona que tenia de tot, vaja. Era l'agent secret de Lluis XV, aquell rei tan mudat que ha deixat tantes calaixeres oue porten el
seu nom, a Hússia i Anglaterra. l tenia
sabía el

qu~

thom espiava,

b~.

es feia, els pagava molt
tamb~

espí~s

Napole6, i home que

Els espanyols,. ja oue to-

ho feren ells. El senyor Dodoy, el Príncep de

la Pau, feu espiar Ali Bey (Domènec Badia) al Marroc. La reina María
Cristina

tin~é al

senyor Avinareta actuant en el camp carlí.

Bis-

marck feu anar a Franca al fam6s eSl)!a Stieber. Un altre espía a1.eany de nom fou el coronel Nicolai, espiant a Rússia i a A1sacia, i

es diu que fou ell qui
la que hi

pet~,

oorigin~

la guerra del

14, aque11a guerra en

entre altres, la ballarina holandesa Mata!Hari. Diuen

que el coronel Nicolai encara

tingu~

ler. Pel que. s 'ha vist" Nicolai

temps d'actuar al servei de Hit-

port~

un mal espionatge, almenys

que 1 'hagu~s portat bo i Hitler" que no creia. a ningú, no se 1 'hagues volgu.t creure. Un alt cap del contra-espionatge
l'almirall Canaris. L 'home
se'n feu el càrrec.

Per~

degu.~

ale~any

era

cantar les veritats al führer, i

el senyor Canaris es veu que era un home

tossut i dirigí una conspiració contra Hitler, i aquest, que si

es

volia matar s'havia de matar ell mateix, el feu penjar. Un altre esía de manetes fou

l'itali~

pogu.~, ~s

fins allà. on

Bocchini el qual

clar,

perqu~

treball~

per Mussolini,

ja se sap la maJ.a fi que feu mus-

solini. Els espies anglesos sempre han tingut fama de treballar
i

s'asse~ra

b~,

que foren ells els que portaren Hess a Anglaterra•••

Aquesta és una petita llista

d~espíeê

femosos, perb existeixen i han

existit milers i milers d'espies anònims els quals
o la salut fent l'ofici, ofici que a cap lloc sabut
l'Espia Desconegu.t. l

~s

ha~

t~

deixat la pell
monument a

que ultra els espies hi havía a molts llocs

el servei de contra-espionatge amb el qual

s'h~

de comntar ner

contrarrestar l'espionatge enemic, i en aquests serveis de contraespipnatge hi havia una gran varietat de personatges. Si un titllat
d'esnia anava a narar a segons quines mans ho passava molt malament.
La Gestapo recorria a les maneres violentes, i si resultava que l'esp~a

no era tal espia, preferien els que es

anyaven la vida anlicant

turments, pecar per mes que per menys. Els sistemes anR1esos eren
tidaris del

m~tode

de 1

simpatia, procuraven atreure's l'espia amb

bones paraules, i, gent de pacibncia, es rellevaven en els interrogatoris, i a base de mald

i més maldar,

d'usar reflectors i detectors

e mentides, a vegades se'n sortien si l'espia, valent ell, . .

dis-

osava dc pastilles que deixaven inconscient a l'interessat durant

.

24 hores. Si aquestes pastilles fallaven. els espies d'abans i sobretot

en temps de guerra, en tenien contra quins efectes no hi havia

eílectors ni detectors de mentides que hi valguéssin, les de cinaur
de potasi.

Eil americans, els quals han tin2Ut també eSDies de bon

ofici escampats pel
patia,

per~

m~n,

foren un temps devots del

m~tode

de la sim-

la perderen a molts llocs quan sense tenir cap guerra ofi-

cial declarada, es passaren mestre del matrimoni Rosenberg acusat pel

29
de la muller en forma de testimoni. de fer arribar als russos
la manera de fer bombes

at~miques

da de mestre, no governaven els

• Quan s' esdevingu~ aquesta pass>1.-

dem~crates••

Adela i Piu s'assabentaven pels diaris,que els paísos de cad
costat passaportaven de pressa a funcionaris i diplomàtios titllats
d'espionatge,
ha2U~ssin

es miraven somrient i

pensav~n

que si a ells dos els

passaportat junts. l un dels dos feia aquest oomentari, o

un de molt semblant:

No tots els espies acaben malament.
l encara, malgrat el temps que portaven en aquell petit país neu-

tralíssim, quan sort:!en al carrer molta

~ent

no es podia estar de

dir:
,5

stiu de 1983

1

sentir la frase

