~J1

~ 11

fa"

I:IIn

11

""
"
/I
;:ju

11

<1111

!3 li1111
L..J1l

..... 11

11
t4n

Il:::~ 11n
11

Il.

~ll

U1 pròleg ~s com obrir la porta d ' 1m llibre. Si són serVits,
don(~" polid~n.t obrim la porta d'aquest.
tba invitació .8a fl
sempre pensant. qUè ha de plaure al eonvidat., és clar, sempre que
aqu.st ~:1gui un convidat .no ma~M ex:t.gen t. l un! quan convida, no

ha de passar d' of"el"1r les cOfJes que t6, llevat ae desitjar' salut
als conv:t1e:tane als qual~ en.pot desitjar abundosament. }.lo s'b!
d'mnr barroer a l'hóra de :t'er o:t'ertes per tal que el c<Slvidat
no ,es pensi .que qui sap què: s' ot'ereix si un· sap que només pot ter
o t'ertes 11mitaae a.
tb metge amic em ,deia que ell coneixia poques malalties però que
le 8 que C'oneix:f.a lis eonèina bé. QUS1 s' ot'er1a a \D'l malalt l' avisarva. ablWls ..dela mals que, pocU.a guarir. i, s1 el malalt en p;atJ.a algun
que no figurava al seu repertori, el metgw) &Dic li deia que en cridés un alt.re" de met_. I" igua:(. que aquell met~, ,be CCIH!lUt ~
taires, ptnto-rs, escriptors i paletes de poc repertori. Q18n aquests
a1'tres . .ies h~ .ofert els seus s.~eis, ,hÇ) hal tet aVisant: UNo .
u.. penseu que jo pugui cantar Aida, pintar un diputat. amb posslbil1~ts ,~. D&coneixe1'-J.o., c1escri~1'8 sense t~~l'-me V8rmeU. una
'entrat1a de goarbi, i fer' la catedral' de Toledò" bEll dit l'8spectiva,eDt. Un atec~lona~ a tenir :t'ora$tera per .la Festa Major, s1 disposa de 1-res llits no pot oferir estatge a \D'la coral de se1xalta
xecutstts,· 1. un vei de calat. redUit mai o:t'erirà dinera a qui
n'hi Clamani per a la construcció d'un ~ere11 1nterga1ax:l.al. Per
tant, atenció a les C088S ,que es .:t'an si b Sl d' Star ~ rsure a mana
o a ulls d'altri. lb sastre pot sl. vol, pos(lr tres cuixots a unes
calces, però segur que el ,clien~ se'n sentira sorpr6s i pot rebutjar la pe,s. Ut at'eccionat a la cuina pot. posar tots els sentit.
.
qu}. ~sposa fabricalt l;.Bl e~i'tot"a,t i no sort6r-1i del. gust deJ., QODv1t!at. Un atéccionat al teatre pot or:lgil'l ar,posant-hi tot. el coU
i m6s en t1tl81é.s, un seguit de. rialles al declamar una e8~a cir,
mAties. ~ .Jo 'estava en una dispesa de la Barcelona vella en la qual.
disposàvem ·d'un músl~, tócador de. cornet{&11,el qual en evitac:::ló
de mals als ve1ns i e118p8sers, tocava al 1Ut tapat de cap 1 tot
,b 'tot.es le8 mant.ea <Fe ''tenia a mà al. danun't. TocSl7a per a eU. l
aixís èstem. El poe dotat ha d'aetuar per a ell, o avisar :t'iDs on
arriba. l és amb aquest avi•. que obrim la ports de "UN BARRI l UN
ALT:EE BARRI". Si es tenS') en compte ]Sa poss1b1.litats de l'autor,
't,Qt. an1r.à bé~ ,Si a~ ••. pensav,a una altra cosa. allà elll. Reooma1'1è1lll, en aque irt cas, tan car el l l ib J:W i lle gir-ne un al tre . l to 'ta
hi sortirem ~ym1t. l tul altre avia, malgrat la tanc 8Òa de 11ib nt,
nosal:tnts aeguirem escrivint. Som deJ.s que entensn que lletra1'er1t
vo~ dir mal d I.s~riure. Això, 4~ una malaltia la qual, can un rafredat-, tm mal de pedra o tula migranya, la pot agaf'ar tothom. Hi ha
maJ.aJ:t.s il.·l~tre8 t.ent. de malalties vetJ.lrac1ea per qUar8J1ta 118• • ,
i que en parla tothom, com lle'trat"eri'ts qUe ~anyen Nobe1.8, C(ll ma1al108 ~e .per ~1alt.s que est.iguin no surten als diaris, com no hi
. surten escrivint. Per tant, admesa la passa de 11etraf'er1di ane, l'autor no h1 sap 'veure 1'8mei posaib1e, f:)er a guax-ir.se-la ni davmt una
t'atal puja de preua, una m6s fatal progresai6 de contam1naèions o
una :t'avorable vaga de ministres. AixÒ ai, ae~ ntUí escrivint perqti'
ens agrada i, com sempre, sense 1ntena16 de t'er mal a n1ng6.
Bepes.
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oJlj " esdevenimenu al món, tenen lloc al mateix temps. Centenars de milers pensen, meni'ln, festegen i dormen a la vegada. tba,

més pocs, compten diners, 1legei:xen el diari, estudien, cont'essen,
passen contraban, xiulen i tenen t'orasters. Es, rar que hi hagi exemplars que puguin dir: "bixò que esti c t'ent jo no ho 8Stà t'ent ning6 més". Es muda molta gent, se'n nega d'altra i molts van al teatre

i a les Amèriques simultàneament. Si un es pica els dits clavant un
clau a la paret, quants uaisl" no t'an int'inits bisbes per la mateix
causa! Pots.er el senyor Morse, quan Va inventar l'alfabet que porta
el seu nom, al t'er-lo servir per primera vegada no hi havia ning{¡
m's que ho t'es.

si, potser quan el s8nyor Dant t'eia la Divina Comè-

dia podia estar tranquil que en aquell precís moment no la :reia ningú m's, com no hi hagu~8 dos desembarcs simultanis a les platges de

Calva1os, en la Normandia, i com nOds hi ha hagut un sindicat vertical, però això ja s6n coses d'excepció, i aci es t.rac"ta de contar coses raonables, discretes, normals, coses que a l'hora de cont.a~les

s'han de cont.ar una darrera l'altra perQuè

contar-les totes

a la ve Jnlda é s de 1 tot impossible.
-'.:lIs circs ja han provat de t'er t'un monar t.res pistes a cop, però
no es tenen més de dos ulls i és una mica dit'í.cil mirar tres coses
alhora. Quan una senyora va de part, ha d'anar de part i no pot. al
mateix temps rentar roba o t'e!' un sofregit. U1 metge, per bo que
•

sigui no pot obrir un ronyó i llegir els Epissodis Nacionals. Bs pot
t'er una t'eina i

pensa~ne

una altra, però generalment UD1 de les dues

s8"n ressent.. l de la mateixa manera que no es poden t'er dues coses
conjuntament, llevat potser de dormir i somniar 1 poques més, tamoow
es poden dir dues coses a la vegada sinó no ens entendr1em.

l:!;S

po-

2

dria, al t'abricar una novel.la o una història, fer

tJDa

rB.t~la

de

~es

que tenfJl'1 lloe en un moment determinat, però pensem que ta:npoc s'eneertaria la simu1tane!tat. Per tant, com una cosa més de

~a

manca de

possibil1tats humam s, no podem donar a conèixer coses distintes al
mateix moment de tenir lloe. S'han hagut d'inventar capito1s i pm
i aparts. No en sabem més o no disposem de les eines adequades. S'h
provat de llegir simultàniament quatre capitols de t'ets distints a
lm

sol escoltador, i sembla que aquest es va posar a cantar pel seu

compte. Ho cIti.em. "Anem per parts!" va dir algú que es veu que ja
s' havia trobat en cassos semblants. Anem, doncs, per parts i no ens
t'iouem en' camises d'onze vares Que són, diuen, unes camises de mal
,

OO1plenar i ban donat més d'un disgust a qui EI-lJí ha t'icat.
Ot Quermany era un galan minyó.

~a

home de camp, al t, cep~t, ner-

vut, sense una engrma de greix, i malgrat el seu aspecte d'bome de

n~

estar per brocs, se'l veia rient i se'l sentia cantar mentre t'ein..java. Era un tros d'hane al qual els ministres d'agricultura haurien
d'haver tingut retratat a llurs despatxos per a t'er venir a la gent
'anes de treballar la terra. Un home de camp sec, escanyolit, amb
dents de menys i amb cara de misèria -ta venir gane s de dir que 1
rra la treballi qui vulgui. NormaJment la gen t que sembra, tingui la
cara que vulgui, sap que ha de collir, ho dóna per entès. Creu <;IU'
és natural que una llavor :fruiti, que surti el solo que una v
Vedelli. ot Quennany, i això aue t'eia anys Que sembrava i collia,
cada vegada que veia .la llavor aptmtar l'orella a t'lor de terra,. ho
considerava un miracle. l pe r això estava tan enamorat de la gia:v a
la q1181 per a ell algun secret devia tenir que els homes no sabien
per a convertir un gra en una espiga, un esqueix en lm t.aronger ca.rregat, a més a més de taronges, un trist i petit pinyó en tot, un
pi di

Fonnentor, i un minuscol pinyol en un decoratiu i a1imenta-

3

ri nisprer. Era un encantament seguit pel bon Ot contemplar eom els
camos,

eae+

al temps dolent previstos pel Calendari del PagèS,

posar una estor

comen~

verds i a mida aue la senyora terra

ol, que són de la manera qu

preni

moOèrat

prend

, o' anaven destriant ordis 1 civade 8, alt'als i blats i,

a

~S

'haurien de

xiprers i amb el pou a punt, hi brillaven enciams 1

. so

, -rav

i carbassons, carxofes i maduixeres ••• l venia tot

..

,o

de "Per Santa Creu t'aves i pèsols pertot arreu", "Primer Its el segar
ue el

treU, "Pluja dè gener tot l'any va

al pUny", "Pel juliol pI

bé", "Pel jtmy la t'al9

la col", "Pel novembre caVa i sembra",

rem el porc amb sal" ••• ,Arn tot això Ot hi creia a ulls
clucs. I, per a ell, la terra era un paradis: el séu. L'home. amb
11.8 ja ho tenie tot. No volia res més. El mótn d' Ot comen9aVa i aca-

bava

am

els camps i l'horta. Les terres eren poques, però eren se-

ves.

l:U

dia aue acabà de Dw:!ar-les se'l passà sense fer res, mirant-

se-les. Li semblava estrany que -ros veritat. Havia treballat com un
animal t'ent el sord a tota altra cosa, però a la t'i trepitjava terra
seva,

m era seu el mas, conegut pel Mas Petit. Vivia anb la vella

Antònia la Qual jaI'hav ia ajudat

venir al món quan a pagès s'hi

venia de la manera que es podi.a. L'home tenia més poc de vint anys
ls pares.• Aauests quan t'eu vint-i-cinc anys que eren

quan va perdr
casats decidiren

celebrar l'esdeveniment i la celebració ting6e un

ventur6s principi i un d
,.

.

turàt

enve$tlen tartanes semblava que
QU

càrrec d'un pas

rebé de ple la trompada de tot un tren que quan

nivell. La tart

:..s diguè

t'iDa1, aqu

la t

àven més

d~ssa

que

del canpte.

dormia tothom: passat,..;e, tartaner i cavall.

Fou de molt mal aclarir si en veritat tots dormien però la cosa cert
9

que les baixes :t'oren totals.

4

- Antònis, ara ens ho haurem de t'er tots sols - va dir Ot quan

J.a

no-

va de la gran envestida 'ferroviaris Va arribar al mas.
l s'ho feren sols, t'ins que la vella Antònia, la qual bavi a tre1?allat

com lm cavall a dins i a t'ora del mas, va dir prou i es Quedà nom6s
de mestressa de

caB~.

A ot ja se ' 1 miraven ja les noies del rodal i les oue

er ca 't8 • }l'Iol.te s pensaven que tenint un home can ell

ja no es podia demanar

m~s,

el~

pe r

veien als

a elles sole 8

però Ot les veia i no les veia, i

robava al Mas Petit enmig del

8~U

qu~

e

tresor vegetal,ja no es recordv

d'haver-les vistes. A casa hi teni.a l'Antònia la <pal li t'ei

ga1r8

, l i rentava ls ro

uns :tricandós 1'ormidab

nemorava.

r q

llesa pollastrera, i les

emportat medalla d'or
seus jocs hi

h~~s

'fi

llines s'haurien

olimpíada en

ua1sevu

l entre 8·1

lllnes pone dore s.

rat el

an la t'eina del c

.perol del ro-

O

dal, i més d'lm cop

~all.i-

etit haurien J)ogut guanyar

ol1astres d

ualsevol concurs de

i li cuidava un

li deia:
jov

I doncs quan tindr

Petit?

tin el' Antòni~.
però l'Antònia no deu passar de tenir t

- Ja

U4uaw,

- Nin

li ha d'ensenYi

-

J~

ve"

ue no

parada.

l'Antònia.

vol

ntendre. Tu t'h

rds ••• En deus tenir al-

a rora.

-

ot ho tinc a

l tot :rou comeD9
'ho

l

dona

• •

parlar-li da la jove oue t'altava

haguéssin dit, tothom au

ria
-

a j

tacioDS.

,

It, només et t'al
e:

•

- Ja la hi tinc!

1 coneixia demanav

• Com si
Ot au

bi b...

l'l-

reat s'bavi a de sentir:
una coa

r acabar d'estar bé sJ. món: un

6

ésaue t'ho recepti, però tots hi so;rtirem guanyant,

.0

jo, tu i la e

~, Antònia,

•••

Ja eren molts els que :t'eien sortir mestresses de casa vàlides per a
~nt pe r a

ot, però l'home pensa que encara queda molta

recorda:r-li-

ho, però en poc temps li ho recordaren tots els que t'altaven t'er-ho.
' ....st.ava molt Ot dels camps "1 l'horta i
,mb la :t'eliei tat ,

na i jove
més :t'alt"

~ò

el portava de bracet

" tant. i tant se li recordà l' avent.age d'una bo-

stressa de casc,

ç"

ue l' home com
da~da,

ue un dia Antònia, .ia

I no-

pensa~hi.

hi :t'iau

cullerada.

- Ot, el senyor metge m'ha apeda~t, però vindrà un dia que no podré

batre més ales i Llavors què serà de tots plegats?
bra~os

A

casa hi falten

joves, cames joves, cares joves 1 totes les altres coses aue

tenen les joves a m's de bra90s, cames i cara s •••No t'ho ha

dit

ni.ng6.?
- Tu eres la única que no m'ho havia dit, Antònia.

Jo he trigat perquè em pensava que durar! a s empre i perquè per
mi tu ho eres tot, i perquè hi ha mestresses d
ta por i jo pe

'.

s

illor •••ner'

'W vull l,

nt, i potser l'encertis ••• no hi

:t'an mol-

us

s de fer un pen-

reaei. Jo sé que hi

ha

casoris aue surten bé •••
Ja no
tres

8,

. l

ara,

r

COO1anar

a l'home se'l veia,

i mirant aui sap

on. S!,

n'ell,

a Ot l'at'er de 1

l'ein
molt

les

as

,nt l i :t'altava un a

mestressa de casa, una' bona mestressa de casa l'al com

vo~la

Antònia,

amb tot un apardador jove. Ara bé, ell era un enamorat de les terres
del mas i no s'bavi

amagat de di:r-ho a mol

'nt.

, quan

laven del possible casori d'Ot, deien:
- Acuest? Aauest nomês viu per
l no s'erraven de

'er

s pebrots i

tomà~l

ire. l un dels dubtes d'.ot, aquell

:ps, era

7
si una mestressa d

via de

s~r

oon dotada, tal com ell es pensava que h

una mest

li permetria oue ell seguis esti-

mant la terra com l'
tra don

es de ~eloala són una malaltia contr

ls dr

les te

timava. Una dona es pot sentir gelosa d'un

o hi ha remei sabut. No se sap aui Va ser el oue co-

D9"

comen9à a sentir gelosia, però el que sí. se sap és
eix en adiu. La sospita, la inquietud, el

1

l'abast d'

rece~

per

a mirada, d'un gest, d'Wl per1\nn, d'ml obsequi, d'un

xces as e

limants, d'lm calaix tancat, d'una. estrenada de vestit,

de reunions de consell o d'tma suposada p¡'eada d'ullet, ban portat
i Dorten encara.

f'u~des

i oberta. de venes o de

de casa, divorcis, toms de barbi

aue tot és prou t'otut. Ara, una aona po-

llas

drfa tanir ~elosia de la passió d'un home per un canp de blat o una
re~a

d'enciams? ••

Antònia hAvia dit. oue les dones. li faien por. J\mb això volia dir que
Ot la dedicació Que hi tingué elle.

no totes les dones tindrien ner
~6n

El

ot, segurament pel'Què u

d'Antònia, era,

mida, millor dit, del
j

de b

don
i teni

c

eo'

nc:ament

nia

ns:"

,

cap edat
r,

de

un

Feia teines dures
i e

l'

..

e a p

t'ort, Antònia per sort d'el

t.aula s'hi

l

servir a pagès

Antònia j a et! 1

ua

noi

'edat i a m

vingué el món Antònia j

i

e~

,

'. étvors,
Vi

"ixar c

repàs per coses que 8'''esdevinguéssin.

- Això és menj sr t - deia la gent. quan la veien actuar
Això són cops d" aix

! -

ia qu

ia t'einej sr pe

1

l'hort.a.
t'uncions
- Això'

la euuJft J.i v

icand61
uelles tres lloes

t.aula..

8

a'un:

8

en el t
~a,

n'haur1

s

ra les de la tau-

.d

l'horta i la cuiDa. Alguna vegada n'havia sentit l'enyor d'acue-

J.es aJ.tres lloes, po:'ò com que no arribaven, Antònia les c

i :t'abricant :t'r1-

a la seva manera menj art més, construint

s

,

cte

b ell se sen tl indi

vailet ou

lles lloes

d'

.ver sen-

han sentit

aUi

cop hav i a pensat podia donar

tit. Tot l' anor Que al

l.D¡LI.a,

el petit ot.

gú - nin-

vas

la pobra Antòni
facultats

,dron at, i po-

Antònia ouan ot :t'ou e

candós••• Gairebé

ensav

, el Va vessar damunt

a l'horta i

l'estimava molt a la seva Antònia, tant pot-

ser com estimava a les seves terres, però Antònia ja no era la d'
bans, ja

com tma balandra quan no "fa vent, .ja s'anava

~aminava

batre

més ales, Que deia ella. l snb això es-

tava pensant Ot aquella tarda mirant qui sap a on.

sl,

mestressa de

casa si, però i si l'erro? La terra, la seva. terra no l'havia en.w '""nyat mai. Això si, li reclamava una mica de suor.
tan t se li endoni de

suor del qui la treball

onviccions, sense

lltàri

,bicions, abstencionista, c

ue menja i n

~l

cop h

,t

era la pubilla del
dal hi havien cent ulls, tots cent
la pubilla del

'010

rada

t:U.15UJ.1

e

rr

unm

t de so-

n

,

u1da anb

:vien

t l i parlavca.

de

sun

reu res ••• l mentre pensav

eix Maria del Mar, una :t'eme1l

li

,

la .mestr

,1 sotrao
Dalt,

ou :t'ort DeroU
qUa1., si al.

l'bavi
de Dalt!

ro-

'-7Ul:'cu.ivan t
se l'havia

ot perquè la noia no podia dei:xar de mir

se,

el mateix però dels alt'res miradors. Era un però insalvable,

thom ho sabi

del

aVa i prou.

s

tora,

9

.uin

no se:r!

d

ia del Uar!

Al Uas de Dalt, de quan es t\mdà, l'hereu n'era el rei.

9~

regen-

teva el rei de torn, el rei Jaume, com se l i deia. Jaume era un propietariàs amb totes :Ies lletres. Havia heredat casal i terres, i son
pare~'navl.a

pujat repetint-li que l'amo s'bavis de rel" vaJ..er•••

L'ano ha de, ser l' mia. Aquestes terres Que ara són teves, a algú

1e t'aniliaels seus maldecaps van costar. Algtms, qual els Remen oes,
s'hi jugaren la pell per a conaer'var-Ies i no

s~1a

just oue nosaltres

inivaloréssim llurs comPortaments. Ul rei en s ho va er
obliRació de crid

nim

sovint Visca

e per

.contra els reis e s'tablerte,

rei. Tots e

'n,

na cosa en

nostres. I, de les nostfjes terres, el rei n'ets tu.
pree l els reis, :fins ara, han
tu. No et deixis arrib

de e
diaDos

de manar

r nin2Ú. Si et e

creure. tlal!ia't

cedeixes un cop

s aue el

corcla-bo se

sa

1

'ne mi es

, 1 t'has

t'er el rei de torn, escull una dona que vingui

de les de les de
i

,

fi!OV'

Sa.

h

les

a dones.

Ibretot

te 11

a.I.Ouu8

cosa volen demanar, i,

but.• Et

;Bnar

coses

les dones, n

què s'l1en

dia. Demaum

sst, però tu no

luixis. T'hi va la monarquia locaJ.. l'els quartos, tu. l auan te'n

10

jov

8i es cul'

tin

b

dona.

mica de caràcter que tingui, '
reaccionen amb

un

Sa.

o

tzin

depressa a casar-te.

v~i,

hi

punya~aae8

i

to

•

tr

manera no

una.,

aViat flonja d'aau

i

tot

ue

1e

i

1

dur~

discutir.

bes

1

1

, "'cabar-h
ixi plorar

tre se' ~S

o en tens, això'l

teu domini no a'

ntre hi

l

•

t

at eJ.s bo

e

lt

del Qual

n Va t'er el

•

" don

de

l'b

ovint de

t

un-t de t'er-se 'n

un

cont.9n-

per

l

li

~:ara

t. El

1\".

se 'n v,

11

v

l

'Yi

, ,

ero

ixi les coseD,

J.or no a.t'lui-

vi tació d'bave r de t'er servir p

-poua.

t i autor!tat •••
e de Torrenter, se.aui el

, al peu de la lletra,

consells d
•

.n..L.

wo.S

ò Quan ell cH

ra buscar-

cap'tédnls

rmà" ben di t
i di ta,

t'eien a

1

t ja en dei
ls mossos del

del

s'haví
J,

•

i, els crit

tornat de tenor de

..

don

,seguid a pe r

1

rei ••• ml

Cggca..L..

del rei, i dels

i, les filles del rei, el
rita, en el darrer temps

orirlnats pel-casori d
ib els comptes fets

de 'Oorter un hereu a le casa, i

, la qual pubilla els pares l i

vien asseaurada. El casori tou un gran casori. Hi hagué una iaroo%'tant

~esta

dintre el casal a base de latif'undi ates de vol 1, a.t de-

fora, festa pels proletaris del mas. "Ula t'esta de reis I" deia la

.t. l tot marxà bé durant un tamns com en la. maj oria dels casor1s
del rei

rt! -

•

- :!i haurà un

hi haJ;mé

no,

l

l

de J,

tinc d

- :¡spara' t, J'
u

reacoió

.

.. -

ra' tU el

en c

ènci

primera bravata qu

'er jo d' tma. noia?! - fou

uell nart li anca

'tell

u.

Vi

ntar fou tornar l

T

~'

o

sori •••

•

l i va dir .

t vegada s. No hi hag'ué canvi de

Vi

..

set dèslliurade 9.
de

r

\

ej'"

rei en

res bé i que n

t

riUés per

Vl11_

qu

Dona Neu

s parit

he,

seXI

cridant

s, contra el

pre, contr
na .Neu
1

P

ore11

tuitat. Se'l sentia ori

,

de ve

a

de

•

s

J.à.

i llavors en

d'
1

'home en un cridador

u

•

l'S

era més periD.ós ja oue

'''''''',via d'e

:ni& anés d
uel

u

i, els dies

de cridar l i ocasionà

ixa oe!'
VI

~uny

c:ridar.

'i81s

<18

8 n~te~,primer, ~es

udà d'

pare li havia recaloat la questió econòmica. Les casaria, sí,
però qui les volgu6s les hauria de pagar. Hereus consorts al mas ni
pensar-M si hi

vo~ien

entrar de tranc.

Je s noies - deia quan ho podia dir - ja veurem aui se les emoor-

tarà.

J\

casa, pel dot de la pubilla, si no se'n porta un d'igu
t Que no s'hi acosti ninR'Ú. l si alR'ú es pensava aue per-

rt

anava errat •••

s dels pr atende

n

no

1 rabi

n

r-hi c

b

l1'tre

i
~es

r1en DOt.-

Bet noies que

•

ot. ai

ia i

al

ia del Har

ni

l

:r.8

in

vante

e t'ou

hi

de

ar oue aui ten

la pubil
IlO fe:

tr

t, 1
1

ot.

l ouan

aves terres va tenir dos pen
oca, d'e.dmiració ner

le

i amb u

Un,

.bia el

Yl

1 blat d'otl

nabastab
una !'osel

tr

t
~ses

,

ro
a 1

ca

ol

e

noia.
- Si vens a l'borta em donaràs la raó ••• Vine •••
~,

quina bellesal Te'n

quines trlad u:~1xes

us

t1r molt cofoi d'aauesta horta••• Oh,

r

- Pren-ne, si et plauen ••• Mai bauran estat tan ben menjades.
-

I:!m tenen boja les madu; ixes ••• l Que bones s6n!

Baixa un netit vent de muntanya enllà. El CYll no pot. presentar un
llor blau, però se senten com uns petits trons llunyans.
-

Def/ ser

el pare Que crida 1 - diu la noia.

- I1

hi estem a

ats,

no em perdo una menjada de mad4uixss.

- Però •••
1 pare crida sempre. Volia un hereu, i d'ençà que la mare no

Vi

saner donar-l 'hi o ell no va tellir prou tra98 a t'er-lo, Que crideu

e

A casa és un cridar etern. Enlloc del Mas de Dalt se n'hauria de dir
e:l t-nes Cridaner. l enlloc de l'hereu, vaig sortir jo.

ot ja s 'ho va pensar si ho diria o no ho diria, però ja estava dit
quan

vo~~

fioenar:

- l no vals m's tu que tots els hereus del m6n?
La noia se' 1 mira uns se~ns i esclata snb una nova rialla gloriosa.

'erò segueix menjant maduixes, ot no sabia com :rer-ho par a mi rar-1
mèS.

Ara creia amb encmtaman ta de tota mena i a partir de l'aparició

de Maria del Har hagults trobat l'esdeveniment de més mal creure com
la cosa més nat.ural del món. Ara si Que

.U'~s

seves estimades terres

bo valdrien tot despr6s d'haver-les trepitjades Maria del Mar. Té
mps, mentre la noia berena

de maduixes les quals a Ot aquell

d~a

li sembla que són mlts vermelles que de costun, de mirat'- se la noia
b6. Usi l'havia vista de tan

El

prop. l a casa seva. Ara la tenia a

tocar, la sentia riure, la veia tal com era amb una :t'ormosura sense

t.

,a, tant., que l' haIle no sabia bé qui

comarca

mir~li

s j

que t.otes eren \ma pura delícia. Ara veia clar per què el jovent i el
no n'era ensaliVaVa tant ouan veia la no1o.

.9

ho devia saba r

ue ell se la mirava com se la mirava perquè algun cop, ent.re maduixa
i maduixa com si en volgues pa

cada reembols d

-ne el preu, es mirava Ot rient. A

t sent. \ma sensació mai no sentida. Però

1c, li sembla sentir que li diu

a1S'1,

aquesta és

pubilla del

Dalt •••

,

posat les

sl diu

noia amb les mans emmaduixades,

l'encantat ot. L'hpme triga a refer-se, però a

:fi, quel-

de dir, diu:

sa. Hi

l'Antònia 1 et podràs rentar.

"'sa hi havia l'Antònia vent.allan"to-se asseguda en un balancI
1 balanci, que s 'havia :ret per a tripulants d'amplada
normal, espera l
,

sa pitjor si la dona es decideix a gronxar-se,
humanitat de la vella serventa és la primera que sap

"'0

:ter servir el balanci per

que si !nten

:t'ein

i prou, movent tan

l'estri ea pot donar per acabat. l es vental

t

poc que pot i encara d'est

1::'1' a~

que val per deu. Ell

que si s'hagués t'et aire de Nord a SUd les cODseauènci

6

s'enriol

-

H

10riosament i diu:

trigat Ot, però l'bas endevinadal No en podies haver trobat

cau m's com ella. Ens h
ia del
1 veur

podrien

,tònia veu entrar Ot tan ben acompanyat,

haver estat :fatals.

,

8QU9 11

ue Va ser creat,

trat el sola casa que ja ens convenia•••

i ot es miran amb un

all

punt d' interroR&ci6. Antòni

ue els nois no diuen res, s'adon

ue pot haver fet una

mala intervenciv.
,n segur Que

,

dit quelco'

ua no devia haver dit •••

no sóc l

ixi i tot si no és veritat el Que em pensava, hauria

15
es'taL/\ma gran cosa•••
aria, l'Antònia, pobra, caduqueja •••
- l si no caduqegés, què?

en

la trobaries una noia com aquesta? l

tu noia, que et sembla que en sob'I\ln d'bomes com el meu Ot?
'ero" •••
Antònia I
Aquell vent que baixava de muntanya és una mica
se senten de més a la

s t'ort i els tron s

VC\l"'o.

1 pare deu haver :flairat alguna cosa i crida més que al tres vegades. AJ., Déu méu, que aquesta menjada de mlduixes portarà conflictes•••
-

"~aria,

si la culpa ha estat meVa •••

o Ot. I, si puc, tornaré ••• Ara bona· tarda i gràcie s per tot.
tònia si oue l'nem

ta ba

•

'ill meu quina al. tra coaa volies que pensés ouan us

vist entr

a tots dos
Una cosa és pensar i l'aJ.tre dir, Antònia. Tu •••

s1,

caduquejo, però potser no tant can tu et penses. Què hi ha vin-

gut a :fer aquesta noia ací on no havia estat mai?
- A menjar maduixes. l ara me 1 'bas espantada i no tornarà mVD.
-~Ai,

Sant Aleixl Que no l'has $entida que ha dit que tornarà!

an no se sap què dir es diuen coses ailÓ..
'Antónia caduaeja, sl, però en tot el rodal no hi ha una horta
com l.a teva ni
ue

e8ti~ui

m

lm

hortolà com tu. Això t'ho diu 1 f .A.n'ton1a oue en Car,
ue del comote d'aauestes c'

s

1cola. Si ell

un niu.

s •••

•

ts tl"obar, i ella, Dar

16
mès que cerqui no trobarà ••• maduixes com les d'aquesta casa. Vet-ho

ui!"
- Antònia, Antònia, quan un l'ha vesada l'ba vessad
- Potser 81 o potser no •••

Aquella nit Ot no dom! les set hores reglamentàries. Les passà pen-

sant amb Maria del Mar. Totes. Un parell d'hores de no dormir ja les
hi havien tretes pensant com Vindrien al món unes regues de cebes
dolces, però

:tins aquella nit les set bores enteres no les hi havia

tretes ning(¡' m~8 que Maria del Mar. l l'home hauria volgut que l

nit :ros més llar~ per a poder P1isssr més hores despert pensant
amb la mestressa de casa Que podria ser a casa seva la visita de la
tal-da anterior. Però, carai, era la pubilla del Uaa de Dalt I Això
s veu que ho degué dir en veu al ta perquè:
oi, que em .crides? - senti que deia Antònia la qual ja t'eia estona
ue a marxa lenta anaVa i venia per la casa.
- Jo? No•••

- "Ja veu oue anit Vas anar al llit preocupat, v

trigar

rmil'-te

i .ia fa estona que tenim sol.

ot tocà de peus a terra de dues maneres. Amb els

us i amb el cap.

rò:
:vui esmorwaré de maduixes, Antònia - Va dir.
l mentre Ot (lui sap el què es pensava que feia esmorsant de maduixes,

Antònia anava pensant que no caduquejava tant com la gent ee pensava,
i t'ins i tot es va atrevir a P:ronxar-se al balanci. l aquest, cmtr

tota làries, aguantà el balanceig com un home. Antònia va pensar qu

llò era una bona senyal.
Quan

ot va sortir al de:rora, va veure les mateixes coses de sempI'e,

les seVes, les Que tantes hores de t'elicitat li havien donat: l'horta
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1 ple i aquell blat

u:f~mós

que Liaria del Bar li havia lloat.

~9

bonic hi t'eia la noia amb una rosella a la boca darrera el camp de
blat I l quina mestressa de casa

a~ri.a

si no t'os.,. •Amb tot, malgrat

ue el daITer pensament després d'tms quants de bon pensar era au
la noia

era qui era, Ot es passà el mat! cantant. Antònia, sentin t-lo

se'l va passar somrient, i aquell dia :t'eu

lm

fricandó que semblava

:fet per cuiners angelicals Que en sabéssin.
Carai, Antònia, Quin :fricandó has fet avui!
- Es qlE l' he fet pensant amb qui pensaves tu.
- Antònia, que hi ha coses que no poden ser!
,

-

l si fos?

- Antònia no em facis agafar i1.1usion si

l a qui vols que no :t'aci agafar 11.. 1us10ns

sinó a tu? QUè no vals

que vulgui per a tu la teva vella Antònia, eh?

Quin

goi~

hi fari

a n' aque ata taulo. •••
- Antònia, p:rou!
- Bah, què sabeu els homes d'aquestes coses•••
torna al canp. Csnina cap-cot i pensant que Antònia és tan tosUCla com m:'assa. l si tingués raó?

l'fo en pot tenir. Ella diu totes

qualles coses perquè se l'estima tant i seria l'alegria me s m-an
que tindri.a que rtaria del Mar es oonver1iis en

ne.-a~e8sa del

Mas Pe-

tit. l també seria la més gran que tindria. ell. és clar. l mentre
pensa un seguit de pros.i contres sent una necessitat imper.t.osa
1 cap. l veu, a deu passes, al caminet. qqe volta el canp de
blat. a

r~aria

veu mil

del Mar amb una rosella a lA boca, oue s' eaperav a. La

ve~des

de més bon mirar que el dia abans, ja que la noia,

d'entrada; lluia un som:riure que pel POb18 Ot era un pou (le promeses •••
aouel1 dia, les trobades furen set. Antònia no caduquejava. Per

e aue

tima

i. l viu als núvols. l ja desvarieja, i en el seu

desvarieig pen

~er

un monumen t a la vella Antònia a la porta del

mas. IU cor, el qual sembla que degut a l'a1t!ss1ma :fUnció Que por

a

CS[)

n

s ha de batre

content encom
t,.oba veu aue
,n que h.J.
I

s terres
p.

~o

la. sev

el cor bat

leRria a visceres i entranyes i qui s'hi

el m6tJ, del Qual se n'

it

t malt f¡s

llor

•••

re

una mica de la desviació de l'home del
n au

nuvols com

,nt, li bat oontent i qu

o~ t

sovint la :reina miran tels

ssen. Ell també ho sap au

'ha desviat una mica del

sant treball de cada dia, i devegade s tot regant 1 'horla en parla
rxo~es

i escaroLes •• "

oies, ja ho veieu••• Jo us segueixo estimant, però per- a mi Mari
de1 !lar és com l'aigua pe!' a vosaltre s .•• Que sempre miro si ve i
distrec m6s que abans que no em distreia mai?

Ten iu tota la ra6.

Jo no sé vosaltres com les arregleu aquestes coses. Alromes ho teniu
tot a casa i no us heu de basauejar. Jo sé poques coses oe com aneu
idee i desconec mol ta dels vostres Misteris. Sé Que hi han arbres que fan nora de cada costat i el vent ea cuida de por't.ar a e
c~soris

i bateis.rs. No sé en aauests casos si podeu triar .•• Si no te-

niu aquests maldecaos potser trobareu estrany aquest deler que tinc
per a veure 1'8]"18. del)rar, nerò nosaltres som fets així.. Els vents
, i les dones nosaltres les hem de feste-

jar i n 'hi ha que devegades triguen a dir que sí.. Es veu que algunes estan escarmentaoes ••• Com us ho diré jo••• Sabeu

e~

pener oue

el. vent ra amb els pin s1 Don es devegades hi hm homes que fan de
v9nt. Al camp necessite1lJ mestrees de casa aue hi VaRin, sabeu?
Ara, si ultra això són guapes, solem passar per alt que no hi vagin
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tant.

lJeve~ades

pe"'ò ê:lMb'

r~Hl'":t

ens cos
l

trobar

mo~t

stre ssa aue voldrieu.¡,

Mar, ja ho haveu vist, és

mer va venir per las maduixes i ja vei
.a deixo perdrv •••

uests probl

teniu, auposo,
di

pubill

s

no hi

hem acabat. l jo no m

CL"ID

s de

9nsar molt

ni ella ni jo •••

n

fes oue ens veiem? t1ireu, entre ela hoces,

prou, i d'

ja n'hi

C

sl,

ida i no fa net.

l

Ah,un

és

només t'a set

tot això, ja ho

estava en l'o

vei~•••

~,

, no

ixe
cas.

f

sent donea totes dues,

a tirar el carro 1 l' alt

es veu to

r

r no

Compareu-les i veureu
jud

s un

m

('U

primer

hi ha vegades aue amb

t'ria cosa, si vei

s que feia l'Antònia

t ..• Vosal tres no els

s. Jo hi v

1

això. Ar

el

a aui'ha vin2Ut.Pri-

a per

l'u~

per anar-hi a esva1l. !e¡"enteneu o

no
ia tant temps

ot viv!

mia- l.òs saves

.e s mimava i hi parlava, <lue no s'

seves confidents
o ho voli

,

u

cuiàaV

de trobar estrany que en fes la s

ren aouel

vin

set actes de felicit

•

s. L'Antònia, caduquejant i tot, ja sabia.,

1r

uè passaria de

e

r

l primer di

ue va veur

ue

~a

noi

,ven al Mas Petit.

1

u

ia vuit

pasa

,

'tes. De tant en tant e

sten

di

coses

le s

COlIIDO~-

1 camp de blat.

- ••• ~s clar aue vindrà •. JH ho veureu •••
!Je muntanya amunt, aquells peti ta trons sense

sentir amb

's soroll

Jaume Torrenter ha estat

• Potser

nuvo~s

vistos

es deixel:!

ón trons de "telIlPest

tre

sabentat de les set sortides d

ua

uella esquer

••

aria del

ua es veu

la
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volta de l'entrada del mas l'ocasionà un atac de crits dtfl rei Jaume,
però la cridera d'aquest, aquell dia, si no originà l'esquerdaàa segur que hi contribu1. Cridà vint-i-quatre

hores seguides. Aquell dia

ni ¡uissam gossos, ni cantaren Pèll1astres, ni roncà la tia Amèlia
a la qual tenien en una cambra. de les golfes per mor
l'cuqueta que t'eia dormint i que la

~ent.

d~:J.s

fenomenals

deia Que li venien d'haver-

quedat soltaI'a. Aquell dia al mas no se senti altra cosa Que el
òreig de l' QllV.

b

e
l

"i v

sav

p

tm

':::>e l

de

aigs que originà,pels set s'ha-

, abms de cap nei_ment .ia tenia

femenina.
dic'te,r-~ofl

n~ant

l se

1 s padrina, natur alment noms m

Dar a l'hereu.

e

u

1t

extraordinària~

orma.lment ja se sabia que els crits

à

triats pa...

~le

lla cridadissa

a

~l.lt deJ.S

GWlJQ.Ll que li aga.:fava cada vega08 que

co

ren d' eUJDrm" n
eiS n

de gròssal - deia la

un

Q'I'08sa.

1 pen

i~

l'

enti

al

s1, eh

ame sos

e

de

1

QUal

Va veunil

dir als padrins que les h1 'Dosessin el nom
i aue millor aue no les n'hi pO$essin ca;> 1 .F'i.na 11a-

o'tiu dels crita eren coneguts, i encare que Jaume aprofiqu

tè8

cosa per

l&!B

tota la vida - es deia - .¡aa1 serà un cara-gi-

quest h
:rat ni un

<.Bree.

o

dir el ro

ix•••

cridant se li declarà la vrimera

i d' aauella jorn

bavi

ODia. Allò
•

o tothom

T011renter cridà. moit més que ó'ordinari,

uell.a ve,gaaa, p

era

cridar, se sEabia per Què cridava. l fins

nava un cert mèrit a la consequència del rei,

hi bavi

an

8.

r

larin~8,
oca~

~r.an

tràquees n1 res semblrnt que ho

(¡ue 11 i'aJ..là t'ou la Ui l' .La qual

diatament. se li avarià la "a" i j
uests do

ons •

.NO

21
p~ia

dir,

dirigir

ls. pubil

donar

tempo •••
oralment mut.
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passa el primer gran desengaI\Y. Les terre s

mas fa dies aue no

e~

l'han sentit cantar ni l'hm vist ri:.lre. Antoni
~ ot, home, bit s'ha. de menjar••• Ja tornarà•••

intenta

.

~lo:

Eh

ue

jo dei

ot.

'ha de menj sr

anta tot ••• l per uns dies qu no ha vingut •••
tm s die s sense mEllj cu.-.

ci. Henjant

ibi! nuc

sr

- l si en
'hi

•

,

ro

otsar to

lt

d'~"u

No hi P
dolent e

un

a

lt d
ssar sense e llCl,

Ins

s un vi-

h

ue siguin!' es pass

env!
••• 'otser l'h
iIlorat quan torni si no

,tònia.

••• .n.u.au

.,1 ventre pll

s coses,

r

oJet millor.

ella, res no és res •••

element ,vesat a preJi.clre i deixar dones, que n'hi

,ti una el

, però a un home Que nom' sn' ha vis ta un
i

que ha

ue volia veure, i Que en set dies s'b
i es pensava dir ha de reaccionar d'

dir co

un t'e
,t.

ria. del l

1st en cor
r

dor d'ofici '. l ot no sap ai sentir odi o dona r-

r

ualsevol ces ell no pot, no vo; passar. Aene9 veu
• l no hi passarà, 's el
darrer pensament,.

a-

seu

- SUrto a cacera. Potser m'obri la gsna - diu.
Antònia veu sortir otI llcompanyat dels dos gossos de la casa, i anb
l'escopeta al muscle. Pensa la cosa pitjor i diu:
t'ill meu que anb escopetades no s'ha arreglat mai res!

Però ot ja no sent res i emp!'en camí muntanYa amunt.

Són
P:ne

1ts ara

de

tl

•

t coneguda,

u

ansen c

s al

ix

.ps.
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.~ar1a

cone~t

del Ma:r.- Ella havia

l'amor primer. I, en set

die~~

en

va tenir prou per a saber que seria l'amor únic, total, indestruct1...

rere per decret paternal ja estava decidida, ra-

ble. S1 l'havia de

ria com la tia Amèrica, entraria en un c al vent i es passaria la vida en mig d' eauelles monges les quals, havia senti t dir aue no deien
ai res a ningÚ. O t'ugiria de cas

i no es

ouria del$

.erm8'lY el qual estava segura no voldr1

d'6t

18 'n tregués •••

o es tiraria de caps al Gorc Negre, que sabia oue
tirat i encara s'havia de trob

bra~os

ú s'hi

~ia

•

ot Que:rmany.- No sabla què faria, però estava disposat a fer-ho tot
si la noia el volia. No entrava en detalls, però, si era precls sJ
portari. a la noia a Amèrica

ò

on fos.

Dona N'eus.- Estem destinades a creure el pare, amb plors o sense però
l' hem de creure. Potser vingui un dia que no es cregui, però aui serà la primera? I si fos Maria del Mar? Quante s baixes hi hauria al
po

des a cap pel

u home?

1 rei Jaume.- Sóc l'ano.

ni e

es • .h;1 di

r

a ,casa 'faig les lleis i no admeto retop

.e no hi hagi

os

ja veurem el món, sense algÚ

que mani, auè serà••• Tinc set noies i aauestes set noies són meves
i

seran de aui jo vu

i. l dots per dots, sense reDa1xes.

Antònia.- Haria del Mar és la única que pot aspirar a tenir ot tot
er a ella. Que ella 6s la pubilla del Mas de Dalt? S'enfonsarà e
m6n s1 ve de

UB

stressa al Mas Peti t1 seria un m6n de molt bon en:f'rosar.

Els mossos del Mas de Dalt.- Nosaltres hem de creure l'ano.
gut se

cre-

ense l'amo. La noia 11 vol feste-

sr amb Qui l'ano no vol. L'amo ho

re~larà.

ot semIeix pujant mtmtanya amunt. Puja d'e
mans. b;s la tercera ve

s'na

ue els

~ossos

Per això és l' SDO •••

, amb l' escopet

les

11 posen un conill a tI9t.
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Al veure oue l'

o no els
. en t'a
\

s es miren l'un

l'altre i

que l'amo aquell di a els havia llogat pe r a mirar-los i prou

pen~ant
e1~

co-

nills, es dediquen a f'e:rtf curses amb els lepòrids boso enllà. Tam
ho trobaren

'3 strany

els conills oue els gossos els volguéssin fer

c6rrer i prou, però "si hem de córrer, correrem I It, pensaren. La primera

ve~ada

au'! passaren davant l'h

de l'escopeta

ren, ja que quan arron9aven la pe:!:l pensant

"A:t~aIn

d1«ona:ia, no 1a sentiren. A la segona vegada, els

8S

desorienta-

esperant:- la lB r-

go~sos

els 4i:rigi-

ren a molt poca distància de l'home, 1 el resultat :t'ou el mateix:
indult. Al tercer pas els conills ja arribaren

·8

la conclusió Que

uell home l'escopeta la portava perquè la gent veiés <pe 16 portava, i que la cosa que volia era veure qui corria m's, ells o els
'ossos • .u;s rar Que els conills es mirin mai els homes a la cara ja
que el seu trac,te amb els humans ha estat sempre pr4&sentir Que· l'ho-

me té

l'escopeta engaltada i Qualsevol ho mira això! Si cauen els

perdigons oue caiguin, però mirar com et perdigonegen, no. Un dels
conills arribà a pensar Que potser les coses comenQaVSl a canviar 1
que entre el pro

s del món i l'1n:fluix de la Societat Protectora

d'Animals i P

tes ells

va vo

uina ml

irar

dr1en viure en Dau i t:ran<lrl.l.litat, i
de cara t'eia un home portant una escopeta

i no t'ent.-la servir davant un conill posat a tret. l Va veure Que

la car6 QUe t'eia ot e'ra una cara Que ro ai s' hagués pogut pen sar que fe
:b l:D'l8 escopeta a ~ll. EfectivamEn t,

un
po

c

T'den una guerra,

t.~..w.1

lm e

eleccions o la memòria. Ell 'havia oerdut molt, més Que tot allò. H
via perdut Mar:f.a del Mar després de set dies, Que li havien dit oue

la tindria sempre. Casdascun diaquells set dies t'ou un gra6 d'una
escaJ.a de felicitat. El nrimer, t'ou un àl.bum de dubtes, de "vols
dirs u • Elsel!'on j
nyaJ.à

'lm

can! de

indecisions i temences. l el tercer ja

88-
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1 setè ••••Ell havia sortit de casa amb go~sos i escopeta snb el pro-

pòsit d'acostar-se al Mas de Dalt per a veure s1 podia saber el peI'uè Uaria del Mar havia donat les visi tes per acabades. Aquest hari
estat l'intent primer, però

Q.

mida que anava caninant anaVa pensant

si. la cUlpa. no era d'ella, ell, si convingués. se l"emportar!

escopetades. ot era home poc donat a fantasiar t'ins

fe~a

poc, però

l'impensat acabament d'aquells set dies de Festa Maior Que havien
e s'tat teni r Maria del Mar a prop, li mudaren una part del seu cent
productor d'.idees, i potser més just que dir tma part seria dir aue
i mIDaren él centre enter ja que el m6n, el. qual ell havia arrit a trobar tan bonic, al perdre la presència de la noia, se li anav
convertint en un món distint, advers, enemic, buit•••Ja estava dit,
swir l'escopeta. la :t'ana servir. lifo sabla com l'
ria de fer servir ell Que era un home pacífic, però la faria servir.

sl,

comen98ria la seVa batalla per Maria del Mar••••El trobem davant

una de les pedres dels termes de les terres de Jaume de Dalt.
ues passes un

~arda

dorm dessot.a un roure, amb l'escopeta a

• ot pensa que si canen9a a disparar al .Mas

8S

A

po-

l~

t'al-

posar81 sobreavls.

Per sort, els gossos que s'havia emportat es diverteixen fent córrer
conills vessants enllà i els lladrucs se senten llunyans i sen aB rancor. ot :t'a tota la poca fressa que pot i fa una bona volta. ·per a no
despertar el guardià dormidor el qual dorm a con sc1ènc:fa. Deu dormir
coses amables perquè s~r1u. Si n'hi ha d'altres i tamb6 dormen ~es
di:t'icultats seran menys, pensa el caminant. Ho endeVina. El dia era
c8J.or6s i aQuells homes Que havien de rebre els forasters a escopetades i al del nas Petit
dies i nits dormint

a escopetades dobles, havien passat tanta

a ratxes a causa dels crits del rei Jaume, aue

ra oue no els veia ningÚ dormien com lirons. Anava tothom tan endar~
ra de son al :nas de DaJ.t, que aprofitant l'a:t'onia de l'ano fins i tot
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dormien el
sita

li

'osaos Que t.enien

~'obli.~ació

d'avisar

drant tota vi-

la casa. Ot nc sap encsra què dirà,' què farà ni COJ11 amorar'

l'escopeta quan serà al

,

pe.rò queJ.co'a.u,

,6,

,. potser

tòni

invisible per la forpa de l'&mpenta que se sent, l'empeny al cas
'on tenen la sort ae veur

da di

ari

en tant,

p~r

~i

esc

diu. 1'lls

mO~ddea.

~an

en mol

cOP

d'eU

diferència. Però aui l'

tanta ae

la aent :risicamen t

ra oue

evideniment sense sa1»r a qui b

de dir: "
'autor o

l'

enta no vol avisos 1 el port

sense cap eemoliment davant el portal del mas. L'home no
r'ta l'obri ell, si 18 obri
ue l'empenyia

t

sum1e carn!. vorej et de moreres. ot s'atura

mOtmnts 1 pen sa, per primer

dubtes es veu i l'

ass

pedra que voJ:ta portaJ.s i fi-

mig 1as fio ra ,hi lluu

"'as de Dalt. hi ha una

se

de flors

ta d'ma enre

nestl'8S. S'hi entra per
lm 9

d

de Dalt. Es una gr.

vante Mai l'bavis vist de
co

l

••• l j

1

aJ.w de

8BO

ai l.

dins o aau

però es troba amb .1 portal or.rt i

C1e

nassos

Dona Ueus. Aquesta, si bé en la seva vida havia tingut set noies,
s'havia tribat, llevat

dels set parts, en molt '?OQues coses 1 un

de les Que no s'havia trof.tat era de V8U~'S

lm

home al davSlt

una esconet,a a les mans. lliJ. cridar del seu marit ja l'espantava, però
la vaitat, f;6 sentia

~s espantada

crits. La primera coea que pensà

veient l'escopeta Que 8entilrt el

f'C)U

que aquell home, 8R'Ons co

sín les coses. podria disparar, que al tret ,podria despertar el. seu
marit, que aquest tomaria a cridar i oue potser cridaria tot.huw ..
- &lbretot no dispareu ni crideu. Em

despertari~m

l' nome que };a unes

bores oue dorm 1 no crida, cosa Que :reia mesos Que no havia t'et. o.
Digueu Què voleu, i us ho d \.Ala-n:J • • •

Z7

qm

podeu donar el
,~

rar ni cridar"l

canvi de ne di

vull

auè vulgueu ••• sl n,o és molt, és clar, perquè l'ano Oe tot a

casa 6s el meu home.

:1 auè jo vull 6s molt.

olt, molt?
- Per

8

mi sí.

- Tinc aouest anell••• 1,

arre cad es .•• s1

deixeu entrar a la

bra del davant hi tinc joies que tampoc les porto

massa, la veritat ••• al
és serveixep auan es oos

C..-n-

ire i no valen

dor hi han els coberts de plata aue no19ú ••• els quartos els guarda

euho

el qual ens t'a anar molt justes •••
- No s6n quarjroa ni joie s que

vul~

jo, senyora.

- Doncs què voleu?
-

tenia la nola'l

(lo

Ai Verge San

ls set Dolors I Quina? I A casa n'hi ha set.

meVa.

- Però quina és la teva?
aria del Mar.
-

Ohl A1n ••• airl

tu ets eJ. de :Les s'et Vi sl. tes ••• :iU que

motivat

l'afonia del meu home i Que les noies' no es puguin moure de casal

- s1.
'erò tu et penses oue les noies es vene

treure de c

a esco-

petades?!

'.

-

em va dir ":Cina é demà" i no ha tornat més. l jo per
nar-la a veure estic disposat a tot.
tot vol dir

~er

servir l'escopeta?

- sl.
Però ja bo saps que a

- 1.

sa aui mana 6s el meu hom

tor-
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68 el pr!:

nosil.laba tan contundent 0'

11:

orprès d'

però ja els ha dit.
s oue el.

La cosa oue no deus sabe

-

m

"xi

1 per oui ell vol i aue si no

i

no la donar'à per esco

1.

mi, senyora, no veure

del Iltar em té :fora de mare •• • 1:16 qu

de set di

'l-\""

IM'

ria del Uar no
~que et
~

u home és el més tossut del'

rirrot

-iwt. de mi?
i de ninroí, jove!

,

atur de visi

, es tma

masos?

- Jove, m'estimaria

naC'l1.-aasis ViMut a robar que d'un

nera o alt'

~.." ' " -U!'I. t.

- l'lo 1.8 nue veu

••

.. '.

- Però •••
- senyora, l' amor no us

truoo t mai al cor?

va dir: tlNoia, et

mi el

Dalt". l jo

vsi~

o l'únic home oue he Vist
mai me n'bBn parlat a

v

prop

ni

estat pri

sort.ir set noies. Això e.
8

el meu home. L'anor, l'amor•.
nes,

spres un

or

un

'8

:t'ora••• Si l'amor é$

volia un hereu, jo hi va!

ub

d

creure el pare.

- 'Enamorada?

el

sràs amb l'hereu del

:1

el coll set ve

i em

u home no Dl'ho ha perdonat mai. l

de no perdonar-m'po, el di

et de no tenir tm hereu li en-

comanà la malaltia del cridar i l'he sentit criaar sempre.
met,ge 11 ha
noia 11
dir

i renòs ,ja Que les set sortides de l

"'900'

ori~inaren

rebé res.

ooeor t.al de crits Que restà sense poaor

un

:r,

sinó perquè no pot. Jo
l a1rl estem. L'ho

eston es oue calla, no perquè no vulgui

tic aue interiorment

cridf~

més que abans.

llit atòni e t'ms al cap d'amunt, a pun t
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,

uedar-se

prohibició

b

scrit de Que lea noies surt.in
I

sa ••• i tu volent 'Veure Maria del. Mar amb un

de

, et sembla? Et pen

s.
- Teniu

•

.

stat
,

ria això
'rrec

Us :t'arieu

1

jo sento per

ir

s. l si això
l meu h

neral

t l'afoni

U

• l si

lla•••

temp

s noies

uràa vi.Rta.... l

s sor

, i qui sap, si no

paremm,

veure ••• p...-

dit a UI només la volies veure •••

t

d'ensenya~te-l

cs;o-

uest amor

amÍ' ,

s pot encara ocasionar.... Ara, si nomé s la vo

quines

Si

del lo'

S,

va. En

e

no J.s 8 feien acuesta s
i

de DaJ. t tot era Jllòri

al

n'és

r

ia del

les

acope

tant sen

que el meu home

sanes ....
Neus cerc

i havent-lli l' emor pel

ue no

cisament ner ser-hi,

ny

- Aix1,

,

IlO

1"

'n

- No

u b

•
nt

1a. Tota
no s

, i potser p 1e-

la t'aci servir.

a to

;t? Avui hp tingut

,

rar l'escoDeta d'ot .

rtida, sen.se deix

ure tin e de venir al tra v

sort aue ela

vi~lants

di

ien••••

orts de son de resultes dels crits del

1 d

rtl'\••

trencat 18 p:t'ohibici
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,

,1 rei

hi

t

OrtOU~

cal

~'h

saber aue

:darrern da son.

i dorm

ci

e

rei

e~

,

ti

la qUf\l al. veure la seVa mare davant d'

.t,

forastl'er

'n

r-

na escala a.munt xisclant a tot xisclar:

••• Correu 11 !
e

i Dot cri-

rt dalt l'e...cala amb arma d.e roc. Al. seu costat apar

• ot, veient-

la no Ban auè fer. si fer o no se!'vir l'escopeta. J,
'ona Neus que
-":1

8' aparti

e

i

oue va a dl.SDarar.

spé:ra't Jaume, espérallt, no vaRis barroer••• No és e

llsd

rei fa es:ro1"90S per a. dir quelcom que no pot dil" i

••••f

ad

ra aue el puguin entendre Que si la seVa don a no
oeUo.Llllent.

t''

Entra en escena Maria del Mal" i es 'Oosa d

stem davant d'un quadre dramàtic Que

algÚ

ben dotat en

tot.
ria treu-

re molt profit.

,

toca a mi de defensar-lo! - diu 11enQftoot,..s

uest

bra90s d'ot.

ues·v,

des ni pena

t

ha les si

r

•

Vi

cuira~

d'un lloc a l'altre

~t

el moment :fatal,

'ha abra9at

dón un cop

de no err

t

s, ni veu <;tue
el blanc. Ara hi

trada. Toth,
i.

l

t'inant 81 punt de mira. lia1grat l'anoros

de Haria del Uar,

el Mi s'aiup per

tal.

i unes serverrtas

a

ira, aguantant- se l'alè,
éi

terr

mi~~or,

i ja n

&1 rei

8

més de dos narns més alt oue ellai i

seguare! blanc. QUal tothom es pensa que ha arri-

Doia núme
r i

u

s

ro

dos la Ollal ha vist corn sa
la històri

~ erm

s set- Visi tQ;:' •

uest feia foc i el
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tret surt desviat
i apun

,- :rro,

(~ap

,nee re:r

baixa. vista. El rei es revé furiós

noies.

pet.it
J 5U'l)e, a. n'el

a no! - din Dona Neus :rent acoió de nuj sr esca1.es

unt.
It de Jaume obrint Gls l;)raços és eloQuen1i:

tinc de tirar, jo!" enten to'than aue ha volRut rl1r.

ê,.'t,
veure :l8.

Jaume. Aquest home no ha vingut&robar. N'om6s ha vingut
nO:.Ln ....

1a del l'e.r san que aTa son pare disoararà i s'enfila cos amunt

d'Ot

:fins 'S posar Gon oa:> a l ' a.lc:ada del d'ell. Jaume 'treien t

tènticament foc pels aueixals ve t'ent. amb la mà a la noia aU""

.parti i

tir

aoroant posi ci

ti-

de jutjar p

ti:j,'

veJ:!eda aue obra la lloca. La aituacio no

t de :fum que es veu

irà o

po\:, durta5'. O el rei

consequèncieo.

rà foc amb totes ..

nt.i r el tret ... ,

la situació no dura.

l

•

t.1saima oi

,eu ser

ft'

àrd:re

desoert

tro-

ntrat ap!'essadament al mas, i

ue vim.laven dormint, han

90S do190S de

t

l\~arla

aeJ. r.iar alS

, lllés que bai xaI' aagraens, dón

r esorit j

nt i co

1 mé s peti t. so. Orden

i

ia del Mar i 1

criu, molt. El pri
'urEln

Ja s

tano.1Ï.n t'i.."lS cue all di'gu1 prou,
r naper que arriba a ot, diu:
I

care

lt -. l

veute - respon l'home del

atr

r.o..

oua

rei 11 escriu: "Jo,

ra p

t

veu

VO El

jov~,

•

siJin1eu el

d'una cosa co

cridan t, no

,ns de po

ori

ria

t"

t

t

8
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visites pel seu compte, ja no

veuràs mésItI

- A Maria del Mar ja la veuré sempre

ue no me

s encar

u

veure.

,

ui9: de la respos

desti1lE:t

el

:1 f

t

i, i

sc

ia: "Foc!ll.

rd120nejar

o

.

Vull
Cla:35~a

Ot un P

r aue

v

ot fa tornar e.L paper

••

l'rat, però a. Maria d
d

rribaT'

veuràs més. l

ntrat

Ul.S Darau

..

s

8

tu em desdIc

t d'escopeta i d
8 ql

s amb aui es e

s ae

t•

.b at l'
La Dot

rven

ue tenil

l'emportess
f

s

Ot mal

8~f'at

viu i oue 8i intentav

ia que se

s aue fessin

con

,

L'

~~ I I

'1
AntOn1a,

... I It,

t1t

n

com tu n

t

mateix.

m'o ..•

:ran una injusticia, però

•••
t:rob
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Al Mas de Dalt el rab1 del dia de les escopetes afectà molt aquell
lar1nR'e ja en tan ta de manera baquetejada i Jaume Torren ter passà
molts dies mut. El metge s'hi presentà de nou i el rei allà recuperant
la majoria àe les cordes vocals. No eren ben

ro

l'home podia oariar co

- Ara - li va dir el nBt""
vols fe,..

pa ssar

lant la .rtent

t'ente~ui

ixi. Que Jaume

-,

cridant,

eomen~à

,

si
aJ..

ren

b§

és.

urimer cabrot

,comiàda't no de crid
mai

les cordes oriltinaJ.s

e

~afis

si te' 1

, sinó de que par-

•

a parlar seguit ho aprofità, tenint en comp

ls esdeveniments ocasionats per les set Visites de la pubilla, i
pensant que set noies, maJ.grat la vigilància que tenia ordenada podien :fer Visites sense permis

d'~ll,

a fer-ne ell de visites

al.S

m

sos ne s principals que coneixia per tal d'emparaular els casoris de
les set filles. :b'n troti sis i amb tots sis lligà caps. Fal"tsva el
nuvi per a la pubilla. Hi bavia el bar6 del Coll del. Qual Jaune s ...bia aue tenia un hereu en estELt de merèixer. La baronia era un a mi
.partada de les terres del rei i amb el baró s'havien vist poques

.des. Hi havia

po~itica

Ve-

pel mig. i;l baró era carlí, un carlí com

una casa, vocacional, convençut, :fanàtic ••• Però (Iuan un j;ar& vol c
sar una t'illa i té pressa
dent poc Qualificat, i

P&T

~r a

fer-ho per tal d' alli~OlJar un preten-

a demostrar que l'amo és

lm,

no s'atur

a contemplar dif'erències àe criteri. Jaume ja bo sabia Quina mena de
car~1

era el baró. Havia tingut carlins de

~rau

al casal, però ell

també havia t1nR'Ut cristins a casa seva. Al baró se l i havia senti t
dir aJ..sruna

ve~da:"

debó I". l J-aume,

Aouest re i Jaume ja veurà un dia oui és el rei

qU8l"

se li reportava alg'l.J1a malifeta deiS nomes

de l ba'.ró, també havia deixat anar:

li

El dia oue em trobi amb e 11 i

tingui un mal. dia••• I". Amb tot, oual el baró va saber lea intencion

matrimonials del :rei, ve pensa!' que una cosa era la pol1tica i l'altr:
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ben casar l'hereu el qual havia sortit més aviat petit i no se li SHbia massa requesta entre les bones pubilles de la comarca. A més e
ró pensà Que del matrimoni amb la :filla de Jaume 'l'orrenter

els

t'rui ts serien carlins. En aquest punt Jaume pensava que els fru! t
serien, segur, cristins. l amb aquesta mutus i amagl,ida con:fian9a as
:t'eu el parlament.
-

l

..

ací. tens e.L titol, Jaume

~

li diu el baró mostrant el preuat do-

cument.
Jaume ensenya les escriptures de les seVes propietats.

- Valen? -' premmte..
Carai, Jwme, si valen, dius ••• Ara, que jo ja estava decidit abans

de veure les escript.ures, eh? t
Ah, baró ••• una condició.

Vull un hereu.

- Fet.
e'n respons 1
D'en~à

de la fundació de Jb baronia Que el tito~ ha anat d'hereu

hereu. Hi

j¡a àa".e

r algun dubte en la te l' cera generació, la del baró

Joan, aquell àel quadre que presideix el primer replà, sí, el Que ensenya el punyen seny&l de virilitat. Males llengues escamparen Que
hi hagué canVi de criatura en el b19901 de a~S8. El baró . Joan se sen-

t! o:t'ès

.

i prescinàint de les dificultats que la seva acció podia por-

tar a la fanilia, feu presentar els fills

naturals que havia fet

tenir abans i despr6s del matrimoni. Amb el temps se li :reconegué e
per què d'aQuella actuació, i quan arribà el t,o:ry1¡'¡ de penjar el qua,

,

dre al replà, s'encarregà al pintor que el pintés mostrant el puny
de la manera Que l'ensenya. O sigui, que l'hereu el tens assegurat
.e el noi hap:i sorti t

d~

11I0UQ

,,",cU.AG.

35
1 pacte es s

no :t'ei

~l

petit

Ib

un vi d' honor. Jaume j a va veure

.ò la seva fill

ida,

ro l' havia vi

.15UUQ

d6s eren menvJts, . en

s

Ib

vegada'

un

ria de

l'hereu
,
ro.

sr, au

b-

eClat en la aual generalmen t aJ.s pocs ma-

ments d'estar junts un, ell, sol dir "Et casaràs amb mi?" l ell ho
via dit a Uaria del

poc

stona de

có~rer

del casal del senyor Antic on s'bi trobaren junts les

ocaRió del c8sori de

nea d

del

r.~ar

li durar

de barb li'n donava l'oportunitat,

1 de

llavors j

anys. l ara eJ. seu t1 tol
ue1l "Ai, no IU ••• Ell

r tothom ••• Qu

.. et sembla? Et. casaràs

rO ell ara

.

son pare li di

la pubilla del

.•

contest

familie

recordà molt

peti t que del compte,

eria baró oue no en pot

VA

tic.

d~s

del Mar: "Al, nol u • Però a n'ell les

t

temps 1

l senyor

:t'ill

junts pel jard1

!\~as

de Dalt.

- l4.ixò hauria d'anar depresss, 'PaT'e.
- No .. posis nerViós, h
-

II:S

• Ja

'8

fet.

dit, pare.

- QUè vols dir?
pOden passar coses.
- Amb el senyor Jaume, per ara, no han sortit e

- "m poden

te

asar d'al. tt:e s de co
,

s ouan ere

"ns ni cri.stincu

, no ho sé ••• la noia, :t'a molt

criatures •••

mb auin eiri

ereu criatur

•••

•

ssat mol te

,ys, noi.
tota canera hauríem d'

d,

ssa, parva

refredar. ,
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- Almenys dóna tElnps que les dones de casa es facin roba de casori,
home I

casarem tard. Ja coneixes la

re au

s 'ha de t'er un vesti t,

i ele la tia Dolors, no

ira, abans del casori anirem tots al mas i ja es pot fixar di a. ••
S'ho creia i no s'ho creia el petit baró tot allò. Jaume Torrenter
rauJ.et la noia amb son

'Par~,

PfrÒ hi havia aquell "Ai, no!"

d'anys endarrera •.• InsistirIa, 1 'ho feu, cada dia amb son pare per,

uè el casori es fes, si conViIlgUés sense esperar que la mare i l
tia estrenessin vestits nous.

en Jaume arribà al Uas de Dalt, convocà una reunió general i

d~~é:

us tin e totes emparaulades. l Que ninroí prots st!. Jo me 'n puc
t'eT' la veu si hi ha prote ste s',
l~lS

~.,.ò

Qui ho fa ci se 'n recordarà.

de les noies més joves n'estigueren contentes d'aquella de-

-cisió patern

•

ira, ja ens ho donen t.ot :fet .. comentaren.
ctes fou Maria del

i no donà bona acollida al
1.19

pens à :fou de no creu:r

,r, i la primer

1 pare. De moment en cetè. una tem-

po.,.aeta de plors els quels es ret'or9sren ouan el rei Jaume amb tot
intenció del món reu

la

rioo.r un avie del casori planej at,

1 lIIas Petit.
Dona Neus s'adona del

disRUst de la pubil

i se'n sent f'ort81len

tocada. l no sap quin partit prendre. De priael", perouè era llei al
, sap que la noia ha de creure el pare. D"altra part ella por't.a a

coll un intent del seu home de voler-la tornar
ve r port,s't u

oi

m6n, i,

tothora i per <tualsevul
les au

Ib

de

cosa pel

tants treballs ell

'0'

~et

8

e

seVa per no ha-

i anys de sentir crit

del sexe de les set infantes

llum. De crits se'n
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s, treg,

poaen sentir un dia,

b6, però sentir-n
vingut al mon pe

di~n

u i fins i tot,

s

sos,

'ví

ys seguits passa de mida.

creure, però els plors de Llari

pensar per primera ve

en

n

lm

venjan9a contra son marit

pela danys i perjudicis d'un rebutj anent primer i d'un cridar etern •••

.o

p.

1 pare

'ha de creure. Ella, si no

.éss sabut de v

ués

stat son p

l'SS

i muntan:w s, de rius i de núvol.s, de s"-

bates amb sivella i de nits de nuvis. Ella pot deixar de creure el

mar i t anant del costat de la noia, però això serta tant com dir
no ere

la noia

s el

ta i molt poc freqüent.

e, cos
Ella, si

questa, llavors molt mal vis-

e e'tat més decidida, podri

Uès

N'er discrepat à'\m marit el qual :fou un bom marit, e

l'ant, du-

l'ant nou mesos, però nou mesos de bon marit al. costat
uart de

vora un

màquina de cridar era per

la de tenir

nar peu a tota mena de

• l ja en ten!

es llon

de posar-les damunt la tau

s discrepàncies,

rò

hi era tant

CO~

dir a

noi

l. casorll

de son marit en rel

vien els plors de
anera d'eixug

•••

e donguês per no sent! t e

pos~les-

liest

s'havia de

Ina Neus ja l'bavia viat

~a

ve

al :fill

ls pl.ors de la pubilla, el cor

donar-li la. raó ja que el petit baró no es podia p

se n' hi anav,

podrien sortir dos o

dia de les escopetes. Aix{ i tot d'acuest

l baronet. no bavIs de

tres barons. Ult.ra aauest
nil" Maria del Mar.

fer. res p

s havia vi st el

lla n

oomoarar anb l'home del

canvi, el dl1 Mas

uatre dies de no hav9'l'1-1a vista l'havia anada a c

un

eus

acordat. no obstant, hi ha-

i a del Mar els qual s

del baró del Coll. l pensant

Cn,.,.T.g

a do-

:011.

'un el'

erol,

.

ro

ró,
tit

etit, p

.. b

,

o

1

tit., per

r amb un.a es-

fi. L'

.tre

cal b aróle 8 terres s

r
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lea feien treballar i suaven ela altres. Al Mas Petit, segur que qui

suaVa era ot. 'El baró anaVa a cacera a matar hores. El del Mas Petit
hi devia anar a matar conills. l després hi havia el calaix. Les di-

ferències de calaix e8 'tenien molt en compte en el tamps GAlS s'havi
de creure el paJ"'e ••• Si :Maria del Ha,. acabés creient-lo••• Quan ell

l va creure no havia Vist de prop cap
no podia sabt

sbo

:ue el re i Jaume i

nten quan s' hA. Vist un altre hO'

uine s cose s s

s de veure l'oficial, aquell del qual el pare et diu:

Tu et

Il

casaràs amb aquest! li I la seva Maria del 'Mar resultava que a n'
tell miny6 del Mas Petit l'bavia vist set vegndaa! l Dona Neus

volia i dolia. l va anar Ve ient QUe Haria del Mar portavb escri t
1

!lO

""8

re •• ,

creuria e

Algun cop, les done s def"Cm
r.ei Jaume, es recollien

a les noies,

s àri

r a fugir una mica de

tUl a

del
deia

mica llW1Y del casal i

nuoss llavors,

s cridaven com son

no tots els

pare, i que n'hi havien que no cridaven, com el senyor Marian. el
ual anà tant,temps s dor.lsr classe al mas ja <:,.ue Jaume no volgué de
--

080

manera Que les noies antSssin a l'escola de la vila mes proper

on es barrejarien amb nois i noies que hi anaven poc 1 mal

xin~a1;,a

i que anrendl'!ien més coses dolentes dels marre ca que none

tre. l com oue totes lea set noies de lea coses del 1116n no en sabien
.or

més que planes de gramàtica, reglf>s de tr.es i brodar

la en sabi

dil'-les-hi les poques c
•

Neus s'

t

c'

•
.on,

qu

de debó

les noies eren petites tot anaV

n't, amb casoris brillants i :t'e1icitat

1

del

scava contes de reis 1 prin OBses, tots

usn :teTen el

la intentavI

us

de rosa en tambors de. preu, Dona Neus recordav

co~or

IiaIlKXB noies

per

~neral.

don

donar-les-hi un

a

•

un bm ac
N'o to

,

, pero,

ec1den t aue D

Neu

lfesciona l'lo-

39

nestes
q

~ja

que ella era la primera

qu~

no l'acabsva d'entendre ni ar

havia :t'lol"1t set ve2ades -, s'acontentar

contalles d.,

Ib

reis i pr1n ceses. l en volgueren saber m&s coses deJ. món, qt.!e no tot,

deien, devIa ser com en les histOries que contava
deia

pe

e~¡a.

l ella e

sí, que al m6n hi ha molta gerlt, 'gent de dal"t i gl)nt de bai x

QUe

m que,

vaja, que els reis i prin cases aótI rei s 1 princeses i Que

1.8 gent de baix éa ~nt de baix. Quan la ~nt de dé4lt s'enanora•• ,.

no 'es pot enRDor ar la gent de baix?

1, però no ea pot enanorar de la

~nt

de dalt. •

.

,

roue

Perouè és Quelcom establert així, una cosa natural que no té discu.s16 ••• l-losaltres tenim gent que

~~$

mena lea Wrres. Nosaltres i ells

ja sabem que n0881 tres ens arreglem no sal t1"e8 amb nos al tres, i ells

mb ells.
t'Nnca

\D'l

QlU:n

les coses no van per aauest can! ea

eouilibri 1 sorgeixen hores de mal passar, renyines, dia-

stos i devega.d

l

- Aixi

pot

i no

adAr un home que

amb

\D'l

sigui ric·¡

a ••• U1a noia rica no es pot em-

- Ui, no, Maria del llar! De e

bolic

TiO

home pob m.

arò per què?
- Perauè no. Tu saos el ou

,

S fi

pobre !

xi eJ.s pobres no es poden enamorar?
as d'una riCa.

- I, mare, si

mi, Quan fos·

un poDre?

- Ai, filla, les altres no les t'an pas aquestes preguntes. Això que
d1~

tu

és com un pecat, saps?

l confessant-me'l•••
-

La

ben

penitència

8e~ta

• l

que no t'agradés. Els caoell
si no 1-

lbé l

la s haurien de saber.
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- l doncs quan e'P3 :t'an cantar que t.ots som germen s •••
A l'hora de dir Parenostres si, pero pas a l'hora de casar-nos, oue

és una oos8 molt diferent ••

Tot això anava pensant Dona Neus
ta.da amb

uell dia aue volia tenir tma sen-

or· de pobre i que

possibilitats d'un

nueta veia

ja

al',

is à

• ..LaVa oontra un pacte

e~

establert. de s'e~le8. l tant s'bi rebel"lava que un din es presentà

Petit. del

davant d'Ot del

m1nyó, però pobre. A la primera visita J

11

,

1 havia sentit a dir Que era un ga.-

de galan
,

minyÓ ho era 1 s~'1 mi m una estl>na llarga.

pensa aue

com

olt mal posat ja que ella no podia voJ..-er un ho!

~

mon era

~uel1

peTouà

eren de bra,os dis't1n ta. A la segor,ts trobada ja no bi bavi a home po-

bre i noia rica.
e

r

lla j

8 D0lIlé s

rribà la setên

seu ••• I quan

e

Ç8V

ea passà l·estona fent-

Neua no la sabia bé la història de le
.~ ...uav8

a la seva manera. l

haver-hi

t tro

lm

home:

juraments.

a i se l

s& les hi iUl8$dnà quan veia el po-

nol& la Clual havia perdut aquel.1a esponeroaitat que feia

sat à

alalt1a

ensal.ivar a oui la veia. A Dona Neus 11

1 marit. i potser-

,nsament oue

un

e

,ant de pas s 1

anEm vel a

ecidia f'e:r-se'n aliada li venia cop 1 recop

p1.orar la noia i qu

la veu. l t

COI'

or

ui

to q'

i tot. aue

si no era un enamo-

1.a d'enterrar al re! Jaume ••• Grans dubtes els de

Dona Neus!

l té lloe el dialeg

..

b Maria del t.i

•

- •••però sempre s'ha de creure el nare?
- Jo bé el vaig
A

creUl'~v.

can vida què!

.. Oh, fi;:L

ntre í"estejavem no va cridar mai.

i niiu de casats
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l doncs Quan e'Jil3 t'an cantar Que tots som germans·•••

-

,

-. A l'hora de dir Parenostres ai, pero pas a l'hora de casar-nos, oue
és una cosa molt diferent ••
Tot això anava pensant Dona Neus aQuell dia Que volia tenir l.ma senia elel Mar,

tada amb

poseib11i tats d'un

usi

j a de menuda veia

or· de pob:r"e i que

rebBl.lava contra un pacte

establert de segles. l tant s'hi rebel.lava que
davant d' 9t del

S8'I'

• A la primera visita ja va veur

ue de galan

mi m una estona lla.rga~ l p~ns à que

J. mon era

ue ella no podia voler un ho'

molt mal posat. j

bre i noia rica.

r

lla ja n0n1és e

seu ••• l quan arribà la setên

sat d

n01e. la aual havia

ensalivar a oui la veia.

a~

per~ut

e

t trobades i se la

aquella esponeroaitat que feia

DOlla Neus 11

rUll

alalt1a

or

t que oui

,ant de pas s 1 havia à' enterrar al re! J,

COI' aUal

ve1 a

11 venia cop i re cop

eu del mari t i potsel'

pensament Que s' hi

la. veu. l t

ea passà l'estona fent-se juramttnts.

"ecidia :r:'er- se 'n

pl.orar la noia i qu

haver-hi un home:

ra. l més se les h1 inl-tUO.nà quan veia el po-

1maJ!'lnava a la seva

•

çav

sabia bé la història de les

iDa Neua no

m a)uell perauè

,na trobada ja no hi havia home po-

eren de bra90S dist.in ta. A la

Et

din es present'

Petit. del qual havia sentit a dir que era un ga-

latl m1rJyó, però 'Oob

minyÓ ho era 1

lm

i tot. Que

si no era un enamolO • •

Gran s dubtes els de

Dona Neus!

l té lloe el dialeg amb Maria del Mar.

..

1'i

,1-

I

-lO • •

però sempre s'ha de creure el Dare?

- Jo bé el vaig creUI-a.
-

A canvi de què!

.. Oh, fills, el. teu pare mentre 1'estejavem no Va cridar mai.

_ però v:aJ. la pena f'estejal" dos mesos a mit.ja veu 1 niu de casats
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per a

B~ntir.

els crits que hem hagut de sentir?

- cii a mi m'haguéssin 91t que eL meu· matrimoni havi

ni de crits...

e

r un matr1mo-

I

- No haguéss1s cregu t el pare I.
W'~

l pare no ho devia saber que aquest

noris o

• -ros

doctor ho-

a cr1dantr.

- Però en el. meu

re .

C'"

com és el. baró al qual m'ha a.djudi-

cat, cem ho sé jo :1 ho sabem tots.
-

• ••• cero
, el pl'Obl e
SJ.

és au

1. teu pare sempre ha mans

Però tu n'estàs tipa o no n'estès tip
'"

sG.

,ntir-lo orid -

- Tant aue vu.1Jtuis.

Doncs el sentirem cridar una ve
no l i vull el

'ero

,

i P1"Ou.

.jo li digui au

ro.

Merio•••

are, si e~ pare t.'hagués ¡oega1at tma

00S8

com el.

caró,

què nau~

ries t'et?
- No ho sé ••• A mi en van pujar d1.ent-ml

l potser e l barb

haVia de creure el

•••

no criài •••.

i tu abms de casar-te amb el pare t'haguóssis mirat un altri
hou.e?

ari a, jo

aqu~stes

coses no les puc saber. Jo no m'havia mirat mai

oan horne quan em van :rer mimr el que despré,s fou ton pare••• Potser
no n'hi ha urou d'haw

mirat

1"-

home per a deixar de creure el

re.
, jo he passat de mirar-me'l un h
arie, Uaria••• això no
l pO-vàeixar sftn
- No t,"

&, i

.... l

lm

home pobre.

ls pot.rndeixar sense veu al teu pare. Això
t

c .... -.

mirar al aue 'tu e't penses hi va molt tro ••. I,
lta més imp ort l:u:l ci a potser aue el final aue

4

dins de cma bocí meu i ja

tu et puguis imaginar. Jo poto un ho

no se'n mourà més. Imag1rdl't ~ue el p

, enlloc Oe sor'ti.r-t.e eri-

daner, el t:ingultss1s al cór 1 al pensamen t.
-' Jo el teu pare només el tinc a les orelles. Ara ja el sento en car,
..U9

no cridi, i em p

- aentir& sempre

o au

s P&ti t. Vols :r-er el

s vist ot del

Tu ctmèixe-s el baronet., l

IDeo •

,vor de comparar?
Petit l'he Vist lm cop i encaI'
,
, ja,
ro•••
l de plantós ja ho

- Jo el

t d'escopeta•••

1

... Amb el baró no m'hi

veu del pare.
,

Si nomé

la veu descansarem

tot~,

.

ja e

,

conve"

l si passa de la veu?

no l'

i aquest disgust.

A~s

que el pare emdonéa marit

.jo ja "tenia el cor donat. No es pot donar dos cops el cor.
i jo ho poguês

,

,r.L'UJt:...L'"

er no veure't olorar••• Tant et. té

presa aQuest noi en sat

veure'l?

- Tu no ho pots saber,

uè no t'hi h

Però auè dimoni sent una

QUaD ••• qUm1

t!'obat.

co

es tl'ob

:d1!

o, pobra de mi, ni t'ho sabré di'r. tbe. s 'hi ha de trobar. Jo sé
ue tenia un cor Que ja no és meu. José que' tenia un Den

en

u

a'bans de les ~'et, visit.es pensava en coses di'U9 rses,. i ara només en

pensa una: ell. Es tma' COo et,

,

ue jo alguna vegada n 'helia sentit

l'amor, i el Que
:recte, aquest.ae st.1mació,

t,

namorada d-'tm home que co

artelx aauests mateixos

ot fan nov

é

ue fos ••• aouest de1f!r, aquest

Q

,

ue et diuen

11, ell i tu, que no hi ha re:a m

r, si

ues

11"acle de senti 1'- te
eent~·

uest

en tot moment Que la vida

ue tots dos .•• i

veri tab1ement amor i no se n J

te,

<1l8

aquest

de di r un altre nom, es-
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tà pe!" damunt. de tot, fins dainunt.
- l:.'!aria, Marieta ~ •• però

- Tot això i molt

d~un

pare cridaner.

tu aaues"t home t'ha encomanat tot. a.ixò?

mèS.

l tot en set dies?

ur

seJlon j a va!,

hauria

CEp

aquell home

ria el meu i oue no n'hi

wact •

.. Tu sents totes aQuestes cosss per ell,

~n1 '~.r;..L • • •

,i ell no sentis les m&t&ixos coses, et penses aue m'hauria V1.n-

gut a cercar amb escone ta 1

Això sí t veus ••• Però tot això no pas sa, com un mal de Gueixal o

la il.lusió d'estrenar unes sabates?
l

u

Això dura m'

erida~

- Així. va per llarg. l e

,

rlo ho

-

..

, pero Ot del

hagin eri

,

del

par~.

o hem d" arres:rlar, t'i lla meva?
Peti 1; serà. el

•

i.na Sant1ss-

4

•••

Dona Neus sortí d
ut

cosa que 'e

l

eva

~nt

convers.s· tremolant tota. Haria del Mar ha
descoIle.iña: un

no pot.

és pensat ell

ccepiar, un

l'anor

l i bavie di t qu

, i un anor

r d'1ma rica per

lm

quelcom

'08

~t

dit. HaV1

pal1t.ad:lssima, i quan ja

nsant qu

'ml b

~ '1.a bona

Ull

he1'1eu. l ja ven

intenc16 à'

ci6 a fer de la seva

po!Jre.

que .1a rioia

00

del Mas ae

J

v.n Vit

de

110 ce S

el casori no era d

mEU p assa!' com algú dei s, vingué el neixemen t de 1
ua fos-

Cale-

or sense reser'

a 'hav ia casat.

Dalt llerouè el pare l i

rei voli

no hi

bome hi h

els eri

•

.bar ela <;rits, i

stan

ubilla que: el

lla tornà a
c<d

Va

tre-

aport...-

W1a f"ami.li..a Dumeroaa, no t'a altra OOS8 Que o:ri-
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ei ag

ginar cri'ts i més crits :fin.s que e

de~initivament

la m
~o-

1.81t.ia d,e cridar., Al Mas òe' D;i\lt, hi he. un Ga.varre emeten t nOW8

ra

ntagrama., ,

c01ó nord,

or e

cial. Dona Neus Den

ue hi llavin

no oe'n

ro..

,

,

gaire ••• D'esti'

l\

estimació

l"~

e si no

ada tota,
r

a d'acueat

d

ev

,

la

'es

t t'illes, i a la

ar

ausa del primer

al t'ou 1

infi.nitB. l J1aria del Mar li havia parlat

ote

11

"un

a ceroles

8

marí

r-

an:la

n

I

I

lles ala ••• rimer, pe

("10

i t.ornar la. pilota a n'aquell

favor de la filla.

drel" el Qual li volia

ment de noca vid

,

i'!' en e

a

eidida a

te,

a

stava de-'

IV

-:favor de la noi

V.UH.\1¡f

un

far't .1 Uf!ar-

!'

r una quest.ió

li

d'aquel

la

: nr.reU8

,

una cos

¡¡JB

van perdent

S'O'

o ,fer

de coses Dona Neua ab

s di

va? Don a Neus no el

àispoaat. l

4U

p e,.rlre un a clau,

'"'U,ria pel del

ri ••• l ai el què sent

un amor

6

t qu

rit, per capi tà-genaral de eri te ,que

Uas Pet.it no 1'os la cosa aue la noi
eomn~m1

Maria del Mar Wlb un e~e-

caSa!"

noia i

fOg,

i

tito dir

ha

iVia. e stfmat en 1

lla j

dada :ini ei al.

'$i't

a

u J

taven, i el d

qU<

or,

eu hawr de

Bea i a n'ella l i ha tocat aauol!.

mo1tea

vi

n 'ti. Es clar allò no er

rm

W1

Corn un diagusli. per

la collit "S• • •

.

pensa

una decisió, 1 ella mat'hi bé! ". I g'hi pensà. Ja estava

dit. Provaria la aoluci6 del teMPs. Si amb el temps la noia es rM-

t'redava, j a la tenia la solució, l si no es refredava? S'bavia do

v.au:re, l decid{, para pl'o'V8!' si hi hau!'ia o no re:fredamen t, de portar Maria del Mat" un temps a la seva. casa pa.iral. En narlaria al
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rei mirant de no esverar-lo. l n'hi parlà.
- Jaume, no cridis, no és Que stió de cridar.
- Ja :fa temps Que no elDsentlu. Que ho trobes a t'altar?

- No, no ••• D'ençà que no crides a casa sembla tma casa com les altres.

- El cridar o no depen del què

em vulguis dir.

a dies Que, com que la tens tancada, no has vist Maria del

JklCU-.

- QUe h8 f'ugit?! diu el rei a punt d'esclatar •

... Ja..tme, no! Recorda't del què et va dir el et8'. Maria del Mar és

sa. !fo t'esvaris, però d'aquell dia de les escopetes que es va espantar i té l.'espant a dintre. No sembla la mateixa.
-1~1

matrimoni la posarà bé. No hi ha res com el matrimoni per erre-

l.A.r les dones. Tu mateixa, deixem estar ara, la mala feina que em vas
:fer fent-me pare de set noies,

lm

altre goig feies de casada que de

soltera e
- ...·s oue tu no 1 'has Vista a la noia. Ha vingut a mitges.
- Si és per aquell b1.J6egassot del Mas Petit, no em toquis el botet aUi

'e8t'11oJ
- No, no, jo

pe~

que no s'ha de ser partidari d'un è1euent

que es

pensa que s'ha de festejar amb escopeta.
erò la noia n'és

partidà~ia

o no? Es això Que vull aue m'aclareixis!

- Jo le cosa oue sé és Que Maria, pe l què sigui; la noia no menj a,
noia no dorm, la noia somica i fa pena de veure. Tanta,que em t'a l'efecte oue

~1.

baró hi posi l'epars.

- Això és una altra cosa, veus ••• No,no pot ser que se'ns panseixi

així.
- Jo ho die per tu Jaumet. Tu quan vas contractar el casori segur que
vas posar Maria del Mar a dalt de tot.
- Clar Que si. Despr6s de tot vas tenir sO'J.. t. No em vas donar l'hereu

ten ie s I J obligació de don a:r-me, perb almenys la s no1e s et van sor-

U9

tir guapes, i

8ob~tot.J.a

pubilla.

R~s,

si, aquesta noia es 'ha desmillo-

rat ha de sortir, que es mC?gu1, <'ue la toqui. el sol, que la tooui
l J aire i qua torni a ser la que jo vaig' dir a la baronia oue era.
o pensava. ••

...

tJ

~

Tu no penses res I La noia no ens pot fer quedar malamen tJ

El disgust del· ra i
ge a que lola v

Va

en augment i també hi van els crits. El met,..

a s'havia errat. la por de que la pubilla li vingui

a menya ei fa cridar mlts que mai. El

.

s torna a tremolar com en el

seu mUlor temps. Unes gallines ja tornen a pondre silenciosament,
i

\mS

pollastres canten, de nou, amb el cap dessota l'ala.
t, no t'esvarfs ••• pensa en la veu I

'- (Taum e, J¡

Doncs si tot li ve e'esta:r tancada perquè no l'obresI
- Jo bavia pensat portar-la un temps a casa la mare - diu Dona Neus
aprofitant tma segons que el rei prenia alè -.Allà hi ha tranauil.1itat~ i

auan tornes

la podJ"ies pr3sentar

ser la Baria

de~

t'lar de sempre la tornem aci i

b tot l'orgull.

- l per qaè nò ho deies as aViat, això, punyetaJ Es que volies saber

si jo ja no podia cridar més, eh?! Es Que els trobaves a faltar els
meus crits I No esperis a demà

a portar-la a casa ta mare. Ara mateix

porta-la-hi, S'ra mateiJé,! l sense replicar, que m'has fet dir un punyet

ue m'ha fet molt mal!

Al Mas Peti t es passen hores tristes. Antònia es v,

cabent, acabant,

fins aue s'acaba del tot. Abans d'acabar-se, pren una mà d'Ot i li
diu:
- Tornarà,

ot,

'tornarà•••
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U cop és fol1t ja que per a

ot. Antònia

havia estat com un br89 i u

cama. Estava tan acosumat a veure-la al mas, que ara el casalot li
semDlI :una cos a buida. 1, per si la pit rdua de la. vella serventa no fos

prou,. hi ha l'avis de cBsori de Maria del Mar anb el bar6 del Coll.
~l

m6n havia canviat. Es trobava, de cop, davant m m6n advers des-

pr6s d J ha'l9r viscut
de la manera

Sl

el millor. No t.othom se sap aga"fa:r 1es coses

que' passen, 1 aquella vegada ot. caigué a plom. Ni veu-

re l'escopeta penja.da vora la llar 11 eneomanà ganea de fer-la servir per anar a ceraar Maria del Mar
h~és

aDtmc1at

e~

casori era

s'entiment, i ni el blat

~e

~b

foc granejat••• QUe el rei

1a noia hi hSfia donat el seu con-

esplen~r6s

ni la boniauesa de l'horta 11

,poden :rer mudar una proce8só.d~ pensaments si un negre 1'altre en-

cara m's. Es deixà seduir per

Que li repetia,. punsuny, que aca. '.
bada Antònia 1 amb Maria del Mar a pun t de convertir-se en baro:
sa, al mas

110

tm

hi tenia res a :t'er. Aquell mas. que Va fJtr duUant a:QYs

la seVa ~lòria i que en fou més quan hi passà la pubill a del Mas de
Dalt, ara que sabia <pe no hi toma.r!~, ja no hi podia viure. !!ira en

va q..Ie Antònia, d'on t'os" 11 repetis de ta.:r.rt en .tant aquell: "Toma-

rà, ot, tornarà••• ". L'haDe creia que tot era un amen tif.da pietosa
d'Antònia ••• Va poder més el desencís que res i, un dIa ot. QUe:nnmy
Va

deixar el Uas Petit. Sortí sense tombar el cap endarrera, i ni

va voler oue els

I!OSSOS

els 'seguissin. QUan els fidels ami eS ho in

tentaren, a l'arribar a la llinda del bosc els manà que reculessin •
•

~ls

cans es auedaren mirant-lo i el veieren

c~ ve~da

més peti t

:fin s oue el perderen bosc enllà •••

Dona Neus deixa la noia a casa els avis.

- l potser en temps pel mig la cosa s'adobi. De momen t sembla qUi

48

e

l'ha agat'ada t'orta. 'Diu ou

età enamorada d'un home QUe no és
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bres, es posarà bé.
are, és que em

pen~

que ja no en te e8ssita de llibres.

T.tl temps ho arregla tot. Ja ho veUl'"às ••• l el teu home, encara crida tant?

-No, ara crida més. Aquest és dels que el temps no serveix per a
res.

l si la noia no ,el creu, el sent.ireu cridar des d'ac!.

aria del )'ar, com que amb el pensament veia sempre que volia a Ot,
paS'sà
uns dies
.

.i

tr~ui1.la,

¡lla manca de crits en aQuella casa oue

havia renyit amb êls llibres li anava tomant la seva normal arqui-

tectura. Si 'tot

~ués

anat com ,creia el rei Jaume, la casa s'acaba-

ria aquf, aub un casori i tothom contAlnt.. Però per malaventura d'ell
de tots els oue oens8ven com ell, les coses van anar com van anar
i ·es complicaren. Potser massa, però no s"hi pot fer res cCllt,r~ S8-

ons Quins e sdeveninents Que ni el 'b-amps

8S

veu en cor d'arranj cu.-.

i és (lUe s'havia de pensar que una noia com Maria del Mar, p~ada

sota la diseinl1na del rei trauma, que havia rebut lli90ns particularsdel senyor Marian el qual donava. gran :importància a le s assignatu res
,orals fes, primer, set Visites al Mas Petit provocant intervencions

des, 1 que després, com a resultat d'aauelles t'amoses set visites, seguis tma èamins, sense ba'8 r lJeg1 t mai res dels mateixos,

com seguien els protagonisted dels llibres de la minyona de cas
de l'àvia Conxa?

l Maria del Har vingué un dia Que es cS1sà de tenir

ot. al pensament, i el volgúe veure com l'havia vist aquelles set vegaaes. l aquest voler es convert! en desig, en dèria i :finalment en
ecessitat. l s'apoderaren tant de tota ella aquells sentiments, que
un bon dia, preòisament el dia que l'àvia li diu:
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- T'ban provat molt'·aquests dies, l!.a.ria. Estàs maca com mai •••
e~la

pensa que tot.:-a aquella boniquesa que l'àVia li lloa; és la aus

ella vol Que ot li trobi. l amb aquella bO

dispoeici ó a coll, v,

deixar el alsal de sa mare i va emprendre el e.an! del Mas Petit.
gur que ot no volttria

se l'

ort&ssfn si la eercaV

S'hi presentaria com les set vègades anteriors, plan'tant-se
rriol del camp

tampoc ho sabia.

.DS

d' ot? Nin~ no ho sabrà. mai

9S

co-

rquè ell

pugui imaginar. m1s masos anaven esoas-

sejant per acabar que no se'n veia e
UJ1f'

al.

oue lluny de terres de conreu es ficà per la re-

gi6 més poca cosa que bom

era

l ma~!.

de blat •• ,

ants die s dUrà la e

"

se-

•

terra. oue ara trepitjava

terra sense ambicions, eMDa, nua, seca, trista, Era la terr

ue sense Maria del Mar volia trobar .. Veu unes Càses les quals fan joe

.

amb e 1 rodal.

e les voltava,

lm

rodal d'un tA"> somort, tirant a fune-

ral en el qual la vegetació devia ser caríssima perouè n'hi havia
poca i de mal veure, com si eatés malalta. En deien el Poble Tri st
d'aquell grup de cases, i a -re que el nom li esqueia ja que era tri st.

ses i la gent que hi bavia. Com que els dies cani-

e 1 paisatge, le s

nant havien desmillorat ot, la gent del

Trist no en feu cap cas

de l'arribada del t'ora ste r , esdeveniment que hi ha pobles qUe 091&bran moltíssim.• seria un més a mantenir la tristor general, pensà

la gent al wure ta cara del nou vingut•••
- .r.ota la vida Que hi viVim ac!, 1 segur que ningÚ no sap oue hi vi-

vim•••No pOguem ni cootribucionsl
Quima la (nial

Hi ha una casa buida, la de la vell

acabar la corda el

s passat ••• Però ac! la vida és

)

dura - 11 deia Terenci, un dels tres vells Que seien al sol. Els a1-

tres dos, els

.

"

uals segon s Terenc;!, nomes enraonaven cada setmana, se-
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terra deixant-se aclaparar

guiren mirant

r m

801

furiós' Que e

la f'eina de la majoria del habitants del Poble Trist.
~ls

Hi bo ara de dura la Vida al poble.

arbres eren desconeguts. Les

muntanyes que :t'ormaven la pet,ita vall de

1~ aldea

ho donaven tot per

fet produint una varietat de matolls que no serVien per e1tra cosa
per a cremar, i unes b&rbes roésegades de maliss1ma gana per

un

petit e seamot de cabres les quals no 8e sabien acabar que la. terI',
no fes altres herbes que aquelles q
les deixaven s·atisf'etee, i
,

ta.v

b el vell Terenci

ica

rosemtessin mal

t

la gent. Ot 1n-

1 qual p

'9

aue

ls Que no-

més ho feien setmana.:
- Diners? Què voleu que en fem 1 Ac! tot
tenim

lm8

temporada CI?dascun. Pa, dieu? Si no tenim blat d'on voleu

el treiem el

pa ••• fL' ai~a

el pobl

ense.
cabre

l

_

pot morir.

lm

del m6n. Si se'ns mori.ssin

tg

ef. Npmés

tà de

lslti 1'-86 es mor i j a

l alta

i n'està es

sap qu

Iem morir de vells. A vell s'hi arriba sempm.

n~ú

fou

t'o

& la batzarria d'

no I:!n

sa.

tants anys oue
~à.

,

n' estem ~ cie malalt

'. Perxò la Itent no

Ningú no a

és lluny i de mal anar. Mol:ts en passem

riri

t'al taris. Ac! Quan un

Ara,

de tots. Les cabres les

única ha estat

l'àvi~ Qui

la Qual t'eia

tots ens pensavem que pa.ssaria de, llar"" •••
ui comen9à el poble. Diuen•••diuen , ,que el aui el canenper gu,estion

que fu

:raldi11,

i Vin81é ac!

ar a no veure'n més. Va viure sol una pila de teQlPS, filla Que un
fi

't
.'

...

ro
•••

.... ':'
_' .", rI

I

dia comparegueren dues parelles les ouals es vinJaleren a
poble pe:rquè ni els

par'88

d"ells ni e1e6'e11.

vol~en

8m8P:ar al

que s'.empa-

llessin. l la ter:r-a guanyà. Le~ dues pareUee f'orên vic'times de la
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tristor del lloc. "E:l monstre de la tristesa, patró del
derà dels

:ru~itius

i no :ror

,

nt trista. Llurs

mes oue

nasque ren t:rietos, pujaren tristos, es
duiren. l

e~s

poble~

Que anaren vinguent. no tingueren ni esma, tocats psI-'

l'riba

t

descenden~s

saren tristos i s'hi repro-

la tristeaa, de deixar el poble. Hi t'eren vida i mort.
e

s,' apo-

No se sap

al poble cabres i avira:n, però j~ les veieu, estan

altrea •••

ttt.i

ot.,

sbals passat ja volla lm lloc trist, 'Però aauell

n'era

88 t.

dol d,

teix. Les dones anaven negres, com si portéssin
s :POQues noies oue es veien an

n 1 venien amb

d'lm vailet se li posà Tristany, que j

e

relacionat

buidor s'anav¡

la t.ristor. l ve!

lm

no'

tan carregat de

u

~at

oderarrt d'ell, i .rins·

ot, tomarà! n que la vella. Antònia no

"Tomarà,

cansava de repetir.-li, anaV

roent nlmt.o.

l'ria del Mar estava segura que sentía la veu d'et que la crldav
i
,

faiaal camí. boja d'alegria pensant amb la vuitena tJ10bada que

,L,la 1& de debó. l tants nenS&meri ta Que feu oel can!, tantes coses
que li diria, tant com se l'el!Jt1lilaria Ot al saber Que per ell ha-

via deixat un Ml"Ó, que s'havia

esc~d.1J

de ea,ea

troba l'home mirant-se-la com altres vegades

l'àvia, i 'té, no

d'enllà del camp de

blat. El Mas Petit és tarlcat, i aque,lles terres i aquella horta, pri~

amor d'ot, fan pena de veure. No

caa que

t.touqd., bé prou Que es

o hi ha ningú, però ella ho prova i la por'ta se li obr

l darrer es:f'or9. Tot hi era igual, la llar, la taula rodona, el
balanci. d'Antònia, l'escopeta, aquella escopeta,. penj ada damun t 1
llar••• Llavors ee dóna ccmt)te del temps que ha passat, oue ella h...-
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vIa estat tancada dies a la seva cambra, que havia vis cut
I

-

I

a casa l'àvia ••• Sempre :fa pena veure p~o!"ar

;

uglÍ,

lm

temps

però si algú. h~

guéa vist plorar una noia com Maria del Mar sabent per què plo.rava

segur que se n' hagu6s sentit fortament tocat llevat de tenir un
or de Diari Oficial. EU Mas Petit té tot. l'aspecte de t'er molts dies
ue no hi ha anat ning6, però la noia no ere ~ no vo l creure que Ot
no hi sigui. L.'esperar6, es diu. l.!U.la ja ~nia previst quedar-s'hi

1 mas abans oue son peN li adjudiqués el baronet, i ara s'hi quedAria fins oue ot tornés. l no l'entreuria ningÚ.

Se sent

sorol~ al

def'ore. No perusaamagar-se, sigui qui sigui. Dirà aue aOllella es
la casa seva, i si cony' dirà que hi ha vingut a tenir un fill d'Ot!

Són els dos gos sos del

~as

Petit els quals han fiairat de lluny una

presència al mas i venen en Visi ta d'1nC'ecció. Han tingut molts
dies d'independència total i ara com,.>renen que si l'ano ha tornat

l' han de creure de nou. Al veure Maria del Mar se la mengen a t'estes. Per

lm

mOmBt la noia

8' agu.anta.

el re.spir esperant. No, no en-

tra ningú darrera els gos S08 "
- l l' BnO on é s1 en és l' sn o? !
Els gossos, pobres, eren

\mS

formidables empaitadors de eon1Us Quan

It sort.ia de cacera 1 smb ~eB de caçar, pellò no acaben d'entendre

a Maria del Mar. Elia al veure la noia. es pensaven trobar ot ja oue

es recordaven bé Que durant set dies l' sno i la noia havien palJsat
estones jtmts i deVien ser unes estolleS molt bones perquè. l'ano estava content' ·i quan la n01a no hi era es passava el dia cantant es-

perant-la, però aviat. es donaren compte que la noia havia vingut tota sola, i al 'VRu:re 'que ella s'estava al portal esperant, pensant

ue ella d"8QU8steS coses en sabia méa

que ells, li feren company!

'tam'" esperant. Si la noia havia vingut, no deuria trigar a comp

rèixer l'ano. No es podien esperar altres raonanents de part de dos
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'ossos especialista s en posar conilla

8

tret.

l la noia seguia pregtmtant:

- l l'ano, on és l'ano?
La pregun

es repet.! tant i 8mb

eren donar per entès aue

d

\.Dl

to tan planyivol, que e1s ~o

tampoc en sabia res ae

uella no

robabilitats d'encertar pels

l'amo. Si ja és dif!cil ficaPee
pensaments dels h

s

a, més en deu

Sl!'

posar-se en les maneres de

pensar cmines. Hi ha gossos de circ que :fan salts mortals, ballen
i

compten :fins a deu, i gossos domèstics que porten el diari, t.ren-

..quen

mitges i desperten els amos els dies que s'ha d'anar a passeig

,viat, però no se'n poden esperar massa coses de gossos conillers.
11s lum après un otie! i si bé no tenen preu per a portar un conill all peus de l' amo i

per

aquesta t'eina ho envesteixen tot i t'ins

passen gana per estar en forma, no sembla lògic es vulgui confiar
t1'9 s activi tats. De tota

ue act..uin de primers ministres en
nera,

ua1 ja havien vist
s'tat

la

ells dos gossos sentiren tantes veRades aauella noi

lm ~an

lÜ.

costat de l'amo i que ells creien que hagués

companya, preguntant on era ell, oue a la :fi decidi-

ren t'er quelcom. Es posaren a guiasar annmt i avall carn! del bosc
per on veieren desparèi

ot. l

1~ari8

del

.r entengué. Segui els gos-

sos fins a la llinda del bosc. D'allà els gossos no passaren. L
noia no entenia què dimoni deien els gossos bordant, però sl que
veié clar que Ot havia deixat el Has Petit bosc enllà••• Per b~ nas
que t1nguéssin els gossos a l'bora de :fer anar conills, havien passat
molts dies de la marxa d'ot i no podien

se~ir

c

rastre. l

,

xo

ue ho provaven un cop i un altre cop •••
o podem passar d'aci. Ho sentim. Ac! és el lloc d'on el veiérem
per darrer cOP - deien i reoetien

la seva manerCl..
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l ho

dir també tantes vegades que Mari

Van

clara. Ben segur que Ot al rebre l'avis de

del Mar va veure la cos
sari que li envià son

pare, 118via deixat el mas per a no ser testimoni d' souella donació.

,9

no ha tornat? - diu l'àv!)a de Maria del

dona aue l i

tllar

eomunica la manca d'assistència de la noia.

- No, senyora. l ja es :fa fosc.
- Potser s' ha en1retingut pel carnI •••

rò l'avi·no vol estar sense :rer res i ordena oue surt.! tUla
dieió de socors la oual, j

mat! clar, tom

exptJ~

Ib cara de :fracàs.

'erò no l' heu ·tro bada 11

o.
Aixf. tant se valdri

iu mogut de casal l auè di

de Dalt oue justament demà 1 'havien de presentar

1

la ba-

ron1a1
- S1 ••• que no l' hem trbbado.

ioo alt'

COBa

poo

d1r1

A1 Uae de Dalt hi ha tota la baronia en pes a la cerimòni
cretar la data del

sari,

la mala nova de

saparie1ó de Maria del Har.

de con-

quan e s presenta una comissió portan t
Se~int

instruc-

cions 1 en evitació de conaequències de desastre, es dóna la in:ro1"maci6 primer a Dona Neus.
:"\\

- Ai,

Jaume I

i 6s oue s'atreveix a dir-li res

b els

barons

Sa •••

La do

respira eom s1 no trobés aire. Preveu crits d'

a !nter-

comarcal o Quelcom piltjor. No es cansa de pregtmtar als comissianats si e 8 va veure

la noia havia

~et

,

amb escopeta pels vol tants del casal, si

alguna decl

o!ó abél'ls de marxar, s1 Va marxar
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de dèbó, si. no Va deixar cap nota escrita••• Les respostes

són

à.cl~

parants. l el temps va passant. El rei Jaume comença a :impacientar- s
Ell confiava Que els sogres eren gent de paraula, però potser tri-

guen una mica massa a portar la pubilla. Amb el baró ja hEll esgotat
diversos 1IInes. El baró fill no fa més que mirar ¡es diverses portes
.il

de la gran sala d'estar per a veure per quina d'elles

farà l'entrad

la seva promesa per part del rei,_ Aauest s'adona dels nervis de l'hs:reu.
questes dones mai acaben d'empolainar-se •• "D'un moment a l'altre

J.a d,uran
uan les

portSr els de casa. son àvia••• No es pot estar tranouil
do~es

s'arreglen, i seJ(Ur Que 18 noia avui es deu voler

arreglar més que els altres dies i p9rxò "triga tant ••• l potser triga massa i tot••• Oh, i tmnpow veig a Dona Neus.

Tanb6 es deu donar

.els darrers tocs ella•••
In fem càrreo, Jau

- diu el baró -.J.

es troben prou guapes en actes com aque.st •••
el casori, de resultes de l'excés d'empolain

e sap, les dones mai.
jo em vaig casar,

nts de la baroneS8

e s va tenir de :tsetrassa!' un dia!
:iuen tots. Però a la poca estona el rei Jaume ja t'a \ma intervenció picada.
I

Ves a dir a ta mare que s1 la noia es fa esperar, oue no es

faci esperar' m's ella, que tots ja sabem com és amb R:'aJ.es o sènse!

Tona surt. i al cao d'uns 'moments
torna
•
l'o~la

8

la sala i diu auelcom a

de son pare. Es veu el rei mudar de color. Passa del blanc

normal al vermell pujat. Vol dir quelcom i, al no poder-ho fer, el
vermell es converteix en morat. En aquell moment entra Dona Neus.
- JatIDe, no! Què t'hi va la veuI
baroni.

l Dona rTeus conta a
_ segur

OlIe è8

òel

e

la seva versió del retràs de la

t. Segur ue quan ens pen

noi~.

que no ve la veu-
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rem ent.rar •••

58

ole:ut fon

.nIna l'hauri

l r61

ue11

M?11ot~e.

La baronia e

torn a a ,m:f.. rar ela llurs.

-sl,

]ss vuit. ••• - se sent.
t'ltrlons 1

L'ambaixada s'ha esperat. cinc bores. Tothom considera,
convidats, aue són mol te s OOr80.
pe!'ar

18 al.gÚ

anirem veient,

i aue ens resultar,'
-

!'I·s Que a

sta abaènci

deu

lm

tma

ueU bsró

pubilla benestant,

element de

ue el noi no arrr'

consideració~

la mida1-

t.1t baró el qual per acostar-se més a Maria del

diu senyalant ·e1

1ó alt i corona.

Mar a' "ha posat
- No, no

,

1 baró aui m'ter

digui aueIa

ue nomes volia casar el fill amb

sembla'

cosa Que es-

no es pot fer alt

~ocre~.-

diu Dona. .Neu

Us el meu noi pot ser un baró no sobrat d'estatura, però d'ho-

me,.

:1

tit, n'és tant com el primer, i Ita di-

de l'honor de tota una bsroniai, com hQ'
FI_O" " , , , . - , ,

r

d'honor no pot

veure bé, com no ho veiem tots nossJ:trea, la no comparei:Kensa en un
cte com aauest de la

Que

n'hav:la de ser, com ell, protagonista. Tu,

Jaume, vas venir a casa iens Vas oferir, millor dit, ens Vas donar

la pubilla, i la pubilla no hi és. Es Que tu Mmes o no males a casa
teva?
Jaume, ja presentant

t.m

color nou al. rostre fa que s1 amb el cap p1-

ean't-se al 'Dit repetidmnent.
n tu vas venir a fer el tracte no se'n va parlar per res
de l' al~da del meu noi. Ell té la Que té, i malgrat que la cosin

r1na perquè no ens volem casar amb la seva filla va dir plena de
deSDit al noi al saber el compromís amb vosa1tre8: "tI1e no ho veus
U9

no hi ar"'1baràs!

ff,

malgrat això porta la corona de baró com 1

pot pOr'tar qui slgui. l és amb la corone. de baró que hem vingut a llir caos, però si no hi ha la. nola em penso que pocs caps 11igQ.Lawe ••
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El rei Jaume ,impotent d'expressar-se oralment, ho fa per eseri t.
UTi'.Ls caps ja s~ lligats! li diu en el primer comunicat. EJ. baró per

tal de diseutir amb

]s s

mateixes armes, pel' a no acomplexar al rei,

o potser perauè 1

'enel"al no s'assabentés de coses que haVien de ser

objecte de discusió

pri~

via amoscat el baró i
note s t'ou el stgúent:

fi

conte star caligràt'1e

nt.

espera sense resultat. positiu ha-

els escrits se'n ressentirien. El canvi de
'

caps els Dauràs lligat tu, Jaume, però on és la noia?"

lI'R'1S
Ifió'n

s disposa

Aj~)4Ia l~rga

les lletres del rei.

..

,

aquest moment no ho sé, però a casa els sogres a hores d'ara j

"la deuen estar bus cant'
"I si no la trol:8 n1 l si és una noia perduda?"

I,.°aró, jo no puc cridar i aTa se:"",ia la segoDa vegada que ho provar!
Itavui. OUina intenci6 se li dóna a n'aquest: l si és una noia perllduda?"
crits, però no ho
,
,
".f"aig, primer, per ateneió a tu que no pots cridar, s Ol perque soe
"A mi també m'agradaria discutir aquestes ooses

tia casa teva i, tercer perquè tota aquesta g&nt. oue

"com si no hagués.
11

està mirant

vist mai res, no s'assabenti de· se gori s què. I,

al d i.r una noia pe rouda, volia dir una noia que no 1.'

t1~ue

s'

trobadQ'

erdut"

"lt'P.tesosf"
"I ja posat a aclarir coses, va arribar
•

"algÚ Va venir al Uas de Dalt. a buscar

"t'o·.è hi
,,~s

tl

v

orelles de la baro nia qu
aria del Mar

b anna de :toc.

ba d'ai"xò?"

desculdar de dir-vos oue jo vaig

f'ora~tar

l'intrús a pe rdi-

,nades. l oue d'en9à de llavors la veu m'ha anat de cala baix

Unue

lm

metge em va ameJl8SSar en t"er-me-la

"Jo hem1és :reacaiem

i

pe~re.

fina

Ja veus com estic! ,{

1. Amb això estem d'aeord. Però

Ib

in
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11 dret.

Va.

venir al mas aquell int.rús'?tf
cap dret Vingué

"Més Que

.b

UiD8

intenció. Són molts els aue vol-

,

"àr1en Maria del Mar"
"

1)'

en de't8rminades intencions a casa

acord, Jaume. "Però un oue v

"""una,noia, quelcom hi 'havia donat peu"

sa e

" Les dones d,

per damunt de tot dubte. A casa hi ha 1J1la

"passa d'honestetatl"
~l

w

crec perquè tu m'ho dius. Però en tens proves?"
em

"

8

In

proves de l'hone stetat de les dones de

"AJ.to, Jaume, de la teva dona no P'
no Ja creus honest

11

donal"

la

tf.Taume, tu 'tant 't'esvares c!"1dant com escrivint I. Hi ha un home que
flveni

teva noi

cercar

mb escopeta. Què vol dir?"

en cor oue la noia el seguis de grat. l en

"Vol dir que no es ve

les don es de c saa tev

les proves d'honesteta.t, és que

,
s so

de castetat?"

u

"A casa n'hi han però jo et. puc assegurar
,

ue, ni el pare ni jo he

"

"volgut mai aprofi 'tar-nos dels seus positius aventatges. Ara., l'avi
"passava molt temps a les Colònies i ja no ho puc assegurar. La única
"cosa que puc dir é

l'àVia c

ve2'ada Que l'avi s' embareav

mblava oue la deVien 1 no la pagaven. Ara, si

"feia una

lmai, un no sap les coses com poden anar, t'interessen o interessen

" a algú de la

sa, et 'poso els cin*urons

"les claus corresponen
tt

teva disposició amb

tt

Si penses t'er-me aquesta ofrena per quan el teu noi sigui

,,~s

ue de

"Rs Que jo

"s

ui dubtes és de la meva noia!"

en aquest pacte de donar-nos la noia després del fet de

copetes, i això és

"le
?

casQ.'

lm

èl1r-'t'h

tu, no bo ve!

ssa clar,
•
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''-TO

ai 'ara podés cridar em sentirien de Fran98! et

"Ua'tem-ho, Jaume. 'roma'm la nota, si \Tols. Però .jo, e'l noi,

ser p 1'9sentats ofici a1-

"ronesa i la baronia en pes hem vingut per

rdut. •• Sol.ucion a 1u

"ment. a una noia,. no perduda, Però que s'ha
llT.a

noia tomarà I tt

7"

ó, la que s' ha perdut és ella.: 1

u l':l......

"
tl

nse fe,.. res'?

'erò tu penses

Ei

casa encara no se 'na

rò si mai se'ns en perdés alguna no parar1

n'ha uerduda eap,

ufins

À

t diré, si la teva no la cerque s tu, l

t.robar-la. l

del Mar, si la teva paraula val,

"cercarem nosaltres, j
ués nostra U

,

"
'carem.

A

6,.

ningÚ -,

noi

8

va i

~erem

la cel'-

de

de dir què tinc de :t'er per a trob

Ilfi1l.a. lf
u

oc ningú t'hav
noia no

fi

8

e dir oue l'havies d
'ha perdut.. li

t

rdra"

tard, oue hi h

olta diferèn-

llei"" u

11

"

uest. l si

Nosaltres no estariem parats en un c
no n'hi ha prou, tinc a la

va disposició

ho'

,b

nt

del

neral Savalls! u
tt

Si en vola fer

.

t.16 poli~ d'aquest cas l'hi f

• Si tu

"tens carlins jo disposo de cristins 1u
et

No en tenim per a. comen9ar de la vostra tropa!"

tt

Usi ba guanyat cap werra una Rent aue fuirt: més vet!8de

" Però auan hi ha carlins en algun lloc totho
t cent, n'beu ne
u

Vosaltres nomé

itat dos-cents per a t'er-nos mudar

ctueu ou

nt indefen

ue no
88-

lloc lt

62
11

~n t.

Nosalt1'6 s volem convêncer a la

Que l'únic rei autèntic és

"Don Carlee;l el gener-a1 Cabrera serà qui l'imposarà si la gent no vol
"creureU

" Aauest. és
11

ml

El eara-

ets t.u. Però estem :fugint d'estudi. Ací del auè es

t

tftrac

-girat. Ja ho veureu!U

c

de trobar

u noi

dona del

ixada

toll 'te l' has

u

" r"i
11

na oomen9at

a fer' politica

llaS

estat tuli

Jo només be apuntat que al convingués m'ajudaria a cercar-la l

"for98 carlina"
podia comptar amb ls. tropa le'"""" lf
U

¡¡te Que jo no me'n fio de la tropa legal ni per a trobar noies des soo-

"paregu'les. Vosaltres 'Us n'hauríeu de donar vergonya de seguir els

1aud1nt

"dant i

dia

el oul. es passava

'.....""." VIIà

"descendents d'lm rei co

br~

ue guanYaven els :f'ranc8sos ouen eren

talls

"aoi ft
tf l jo no

I

sou

1'io dels cal"l1ns oll'

1ins i prou ll

11

Per això la tro

11

La trobarem nosaltres 1, de pas, si trobem carlins pel can! hQ pas-

"saran malament n
o puc ser entre ela cercador"' u
~

També ];li puc ser jo!"

El barI> veu que allò pot. tenir

r3sultats insospitats i Que ell es"

tacant el mi Jaume a casa seva. Deixa d"escriuna, fa sortir la di-

p1

"a

i en evitació

t

la

rra de notes arribi

públic en ge-

nera1 diu:

- S8sorone s'
degut
bv.

tm

ela.ri t,

ref'reéiat

del

}~ar

no

intempestiu. Tornar,

pogut present

ix! que

se avui

noia estigui
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J1'l fa dies aue Maria del Uar é(j aJ. Mas Petit. Pensant. amb Ot. ha por-

tat a cao UJ;la mena de mi racls.s. L' horta fa tant goig gai reb' com auan
el noi la port&va. A la pubilla del Uas de Da! t mai se li havia permès fe:-- altra cosa que cuida'r-se· del roserar de la casa, però la noi

feu., a l'horta d"l nou estatge,

lm

bonissim treball. segur que tots

els elements Que la composaven no regatejaren

esfor~

per tal de que

la noia se sentfs satisí"eta del seu nou ofici. Els dos gossos del
mas li 'feien companyia tothora, i amb els dos .x-ca~a.dors de conills

sentia que tenia quelcom d'ot al seu cost.at.. l cada dia oap-al.. tard,

tots tres davant el portal del mas miraven vers el

CSllP

de blat es-

perant.
Tant el baró com el rei Jaume van t'er servir lea seves influències
tma

recer-ea a t'ons

la noia

es~arriada.

L'tUl

dient oue hi havia milicia a les muntanyes dels voltants i l'altre
dient oue el auè hi havia eren carlins. Hi
•

sentirenre~sonmt per

h~é

topada i els trets

les valls Que voltaven el Mas Pet.it. Maria

del Mar agafà por, i pensant

que algÚ ls cercava amb trona i oue

l'aniria a cercar al mBs, ella i gossos :fugiW1 bose enllà•

.n el rei Jaume empren amb la seVa gent la recerca de la pubilla,

el primer cani que segueix pensant la cosa pitjor i malgrat aue te-

nia noves Que el Mas Petit era tancat de dies, és el de¿

w«oo.

.

recorda del dia de l'escopetada quan la noia t'eu de paraPet davan t ot
impedint,.li un bon blanc.

També el baí'Ó el qual sabia l'epissid6', de-

cideix dirirlr-se al. mateix lloc. El baró pensaVa tan malament com
el rei, ja qne pensava que Jaume tenia lF pubilla amagada per

mo~

de la poca talla del seu noi. Ambdós s'hi encaminaren quan ja havia
'tingut lloe el petit combat entre nacionals i carlins el aual acab~
en taules, però que segons els responsables de cada. costE1t. l'altre
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'n recordaria anys

d~aquella batalla.
,

1 primer d'arribar al
,va

Com semprv.

s t'ou Jaume el Qual fou avisat au

''''cos-

~nt.

" Qi són earlins, t'ocI

11

ordena D&r escrit.

nt del senyor baró••• - l i diu el cap d'informació.

HAnunteu s

n'tU - és Ja no

"Ac! no hi éa! I.

scriu e 1 T'ei

-

Ib

,

,ro~

~1

- tTa ho heu mirat

.t fins els

C

!U1ñt

l del Mas Peti t'i

nr

guei....,

u

ixo""!

m va dir oue molt absns Que Dona Neus

o, la

noi

por~s

re el1t28 Petit era tancat"

no

,

cte d'estar 8bandon

••• Si es veu aue

c.

!tIa.

noia no

Va

ser pu

l'ha regada

:r

ho

a re

ho

sftl

••• Jo t'aria 'ma. b,t,uda pels volt.ants.

Fem-1"'''
La batuda

dóna

110

CaP

resultat. Els d

acemota es t.robm mé

d'u-

vegada neIs eam1na i corriols del 'bosc.
anem tots allà mateix no fa1'9tn res! - diu el baró -. l si l

i

ha~és

noia
'~i

s

tornat a casa son àvia?

va corrents. QUi corria més era el baró petit, eJ.
ofíticil se li posava el casori més. ganes

QUal.

au

tenia de :fer-lo.

,vis de :t.'Iari& del Mar només hi troben

~emecs al. pregun

1a b:J. l'lavia tomat.

.. fem, Jaume?
:F.1 rei
-

Un

carJ.

er1u:

carJ1 no

ft

t

doneu molt. aviat"

donat mai! Ni e8 donarà.

cerquem-1a per llocs diferents.

guir

cercant. Ara,

65
11

Dintre tres dies, acili -

esc~iu

Jaume.

intre tres dies ac! .••

p

u

tl'd.nca di dies. l dUt 8. l tr

•

ituació, pels escanot8
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del Mas de Dalt i da la baronia del Coll, no ha variat.
- L'heu trobats?

o - 'fa amb el eap el rei Jaume.
La situaeió no s'ha

mOBut, p:arò l'humor ha empitjprat.

- Ja l'heu cerooda bé?
11

Ñ"!S

una censura? }ler què no l'heu trobada vosaltres?

r~i

11

-

escriu

•

"G'.l senyor baró es èlescar:r-ega d'una idea que ja t'a di.es que l i Wolta

pol cap.

- Una noia 110 pot anar més lluny d'on l'hem cercada nosaltres sen
deixar

teva

!"astr~. l

ST!ló.~~da

ja em balla pel magí. qu~ potRer la tens a cas

tent aquesta comèdia de cercsl'-,la, o no cercar-;t.a,t:>er-

què si no tu, la teva dona

(j

la noia, sol::retot la noia, no han vol-

gut tirl1.r la cosa endavant perquè han trobat el noi massa peti t.

Ja

ho he di;t!
La contesta del rei Jaume no és ni oral ni eser:f.ta. ~s mmual. S'a-

costà al senyor barb i li planta einc dits a la cara, però no d'una

manera cavalleresca, SillÓ amb deeiaió¡ amb f'or9a, 8

g~e8.

La

bufetada se sent de molt lluny. ~.a senyor baró queda parat. El rei,
després de:.t. cop, dóna l'esquena al buf-etejat. Es la guerrae
Ç,uan els (108 COtJ1andBClt8 arribtJ"l a llurs domicilia inr.. .o men ,a ;La seva

ant de la trencada d'hostilitats.
l quan el a enyor be ré df!is:

- l qmm veieu gent del Has de Dalt, foc!,
deia la meteixa cosa, a la seva manera, el T'ei als servents del Mas

de DaJ.t.

- l la noia, Je.\lrte? - pregunta Dona Ueus.
u

I\-a - escriu el rai.,

és primer 1 'honor. El baró m'ha di't que la

taniem arna«ada perquè el seu noi no fa

la mida, i jo li he arriba .ti'''''
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a la cara.
Fort?
- ffll'ant. com he pogut" .

.Però Jaume ••• Que el noi no

~a la

m:iàa, ja és veritat., més arribar

a .la cara a t.ot un senyor baró! l ell no s 'hi ha t.ornat?
_"No li he donat temps. Després de la 'bu~a m'hi h~ girat d' esauena"

- Però, del casori •••
,

- tt

El casori queda en peu encara que estem en guerra. Jo vaig prome-

tre-11 la noia i la hi dec fl
- -Ja hi bas pensat que ells ea poden desdir del pacte ••• Això és anar

contra la noia.
-

lf

Que vaig cont:ra la noia? Primer ella ha anat contra meu deixant-s

enlluernar per aquell llargarut de-L Uas Petit, i desprlls fugint de
casa els teus pares per a no casar-se amb el marit que jo li bavi

senyalat"
o penso que si el diA Que Va pujar el del tJJ.as Petit a casa no t'hi

haguéasis fet. a esoopetades, ni 'hi h~é8 hagut. :fugida ni aquesta declaració de guerra •••
- " Les dones us ho perdona-r1eu tot. l

El

casa hem nanat sempre els

homes. l a casa jo caso les noies amb qui vull i declaro la guerr.
a aui em pJ.au. l prou, que jo em passaria ei dia escrivint!"

1.a

baronia

lbé hi ha àiscussions.

':'" pare, potser hen anat massa amunt amb aquestes ordres de foc, i arn
tot això qui hi sortirà perdent se:re jo.
':'" Veuràs massa annmt, massa amunt ••• Es que aquest terratinent m'ha

arribat a la car

- Es aue

tu~i

has dit Que tenia la pubil

amagada al mas, i que l
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hi tenia perquè jo no feia la mida. l qui sap de qui és la culpa s1
jo no f'aig

].a

mida.

ra, 1a teva mare ha estat semor

més aviat encongida, i en sede saber, no s"hi ha d'estar en-

gons quines coses que encara no ha

cong1t.
_ A mi, pErquè

s~c

de poca

81~ada,

ma! se m'han dit les coses que se

m'haurien d~haver dit. l potser el que estaré encongit quan no hi h""ria d'estaI" sigui jo.
- Noï, ara no' és hora de discutir aquestes coses,

- Bé, no les di'scut.im. Discutim-ne d'altres. Què fem amb 1a noia?

_ Què t'em ••• què :rem••• En Jaume no es va pas desdir del pacte, peM
estem en guerra.
'odem deman ar la pau.
~8 pensarien que tenim por, i jo no n'he tinguda mal de por.

Un

carli com ea1 no sap quina cosa és 'tenir por.
- Si però, i el meu casori
,

- D'acord hi lla el teu caso:r!, però què f8T'ies tu si et fotessin un
bufetada?

o ho s6, no m'han pegat mai, però si fos per a casar-me

,b Mari

del Mar pararia l'altra gal\IQ.
- A mi 'tamooe m'han pegat mai. Ha estat la primera vegs:1a i

penso aquesta galts encara em con. l si

110

la torno ser6 l

uan hi
riota de

la gent..
- Doncs co

o ho

s'està

,

e.

ho hem d'arreglar això?

ornés sé que estem en guerra, i

uan s'està

en guerr

en guerra•••

Ia senyora baronessa, la Qual ha escoltat la cODV8rsa, té una idea.

guerra és cosa d'homes, pensa.

L~

pau potser és cosa de dones. l deaià

deiX, ella 1 idea, presentar-se al Mt\S de Dalt.
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_ Jaume, Jaumet ••• Hi ha la senyora baronesa.
¡;a rei . fa. signe s que no pot enraonar.

_ Ja enraon!irà ella - diu Dona Neus.
l:ntra 18 senyora baronessa.
_ Amics meus, estic desolada, p~rò en ~uest món tot té solució menys

la mort..
El rei escriu:
,,-;;l1 teu marit va dir que jo feia trampa"
'otser li va eaa-.lpar, o potser tu ho vas entendre maJ.ament i per

això li vas arribar a la cara, cosa que, segons ell, no havia fet
mai" ningÚ.

- "si, hi
_

l"UItt

potse

una gal tEtis pel mig"
es pot esborrar, die jo •••

_ ltCan?"

no
No ho sé ••• I.ss dones soleu dir Que tenim idees, i que si les te-

nim són males idees, però una bufetada es pot esborrar amb una altra.
_ "Jo deixar-me pegar sense

toma~m'hiltt

1 una bufa pot evitar una guerra, bene1da bufa.
JatUDe, Jaumet - diu Dona Neus - si el senyor baró es Va sentir otè
per una but'a es pot. desotendre tOnlant-te-la •••

n

no en sap res de tot això. Es cosa meVA. Jo li puc proposar.

Tu el vas bufeteja.r, ell et bufeteja i compte saldat ••• Jo ho. fai
pe~ noi tot això, el qual no té la culpa de res, perquè suposo que
•

el casori segueix en peu, no?

_ "si,

el casori

8S

tira endavant ll

Les dues don es no dónen temps a Jaume a fer més respostes per escrit.
l ell acaba aJ¡ent les espatlle i pensant que potser sl va pegar mass
,

fort •••
La baronessa torna a la b

al '\l&ure-la diu

ia cont.enta com unes Pasques. El baró
na la guerra.

7

- Tenien la noia al mas t no?
o, però tinc la solució per acabar el conflicte.
- En Jaume s'ha rendit I

- Tampoc, però hi ha acord per tal d'evitar coses pitjors.Que li tornis 18 planto:rada que et va donar, i fer la pau.
I baró penss tres coses: Jaume l'escami. davant la seVa gent; un c""-

sori amb guerra entre els actors de determinades 1\mcrlons del mateix
és de mal fer, i 8e li brinda l'oportunitat de tornnr l'escarni. Ex-

tra ·o:t"icia1men't segueix pensant que el rei té la ptlbilla al mas 1 que
...

ha a:f'luixst, a la fi, davant
-

~stà

fE}ig·

GI

sar-la amb un baró •

bé - diu -. Bufetejaré al rei Jaume, però

~l

noi, per a salvar.;..li el casori. ArQ'

UB

consti que ho

tornad ad' ofen sa

s'ha de fer al davant les dues families •••

Som al

~!as

de Dalt anb tothom viistit de ,;rals, 1.8s dones

nia enlluernen de pedres al damunt que porten. El baró

e la baro'ha posat

perruca blanca, i el noi es torna presentar amb corona.
stàs a punt, Jaume?

I rei

~a

un signe at'.f.rrnatiu amb el cap.

Tot el Has de Dalt, i el rei el pritl8r, està conven9Ut que l'enga17
tada, venint de qui ve, serà simbòli ca. Jaume s' aValu~a 1 ofereix l
galta. El baró du'Qta UJ'lEJ moments. El casori del noi 11 diu que pegui

d'ma manera discreta.

Me~tre alpi

el

bra~~

l'honor de la ool.lecc1ó

de retrats de 'Dassats seus, f'utd adora de la baronia, guerrers 1 cabdills: "Fort!" li diuen. La mà cau com un llamp a la galta desamparada del rei Jaume i peta eom una canonada.

Tant~

de ple pe,.. ref'1exe damunt. les avariades cordes

Que el sotrac actuant

vOC81.~

del rei, les

toma a l ' estat de auanera el Que cridava méa de la provincia. Ho
prOlla

\Dl:
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l abans Que ninR\Í pugui :fer el més pet.i.t comentari a l'esdeveniment.,
e1. .rei Jaume en gal ta cont,lp1dentment al. baró.
~

Jaume, així no hsn guanyat resi

Cada grup addicte volta llur cap de casa

Dona neus recrimina son

rit:
-

~Taume,

ho has espatllat. tot!

- Però que no has vist la pinya Que m'ha fotut?
...

J~,

pa;rles de nou. Ha. estat una bone buf''6tada, ho comprenc, però

t'ha tort;1et la veu. Estàs en deute amb el senyor baró.
, vols, que em tomi a p8Sl!ar?
- No hi veig altra solució.
- Si no hi ha altra solució ••• l ja que lii bufa m'he tomat la veu, estic disposat.

rebre.

Dona Neus va a t.rnbar el grup OC'ntrari.
- Senyor baró, no s'ha perdut res. Encara hi som a temps. El maste.J;tot

treia foc, pey'ò ha tornat la ven al meu marit el qual per a saJ.V
situació està dif;JPosat a parar la gal ta de. nou~ però per Déu, pe
moderadament.
1 baró ensaliva. Pensa amb l'honor, però pensa també que s1 pega
d'ofici, amb suavitat, donarà una 111~ al rei. Aquest s'avança

amb

el cap decantat 8 l'esquerra sense vacil.lar. Fa baró va al seu

contre. El rei tanca els ulls esperant el bolet, i el bar6 posa 1
mà delicadament damunt +a gal ta

parada, i di u:

pouet •

uel1a v8szada Jaume estava disposat a sacrificar-se rebent :rort,m's
l veure de la manera Que el baró aotua, se sent tractat malament,
vexat., i pensa que si el baró 'té orgull per baró, ell en té per gran
.
.
propietari, i quan ja tothom feia cara alegra, engega un formidable
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directe en plena cara del representant de ia noblesa. Torna a ser l
guerra. gl baró es refà i l'honor va, en :forma de cops, de l'1ma a

l'altra galta. tb d'aquests cops fa saltar enlaire la perruca blanc
del baró.

La

baronessa no es pot estar de dir:

- Ai, Pompeu que no en tens cap m'sl
El. noi baró

el qual no t'a la mida par a bàtre's, no pot fe:r:' altra co-

que poru1J' els comptes dels cop;:;,.

- Pal!'8 - diu -, ara e'steu empatats I
Però els dos combatents no se l'escolten. El baró diu:
- Tot ha. estat una excusa per a pegar a un

car11~

paro

així peguem

no sal t1"8S I
l aro

le puc cridar, a1Xl. peguem els nacion

Viscs Don

I

!

- Visca la reina Cristina I

Vis ca el gen eral Saval1s I
-

V!SQU8n

le s Corts de Cadi sl I

da visca d$1s dos grans batalladors és contes
dascun. Els dos grups avancen

~n

1;,

formació d'at&c.

peT' la gen t. de

ona lleus i la baro-

nesss reclamen un armistici.
- No volgueu que per cuIDa vost

es baUn dues fan111es

b don

i

criatUt"es!
Els dos comandants s'at.uren.
- Jo j

prou, i, per la meva part

considero satisfet -

diu el baró.
penso que un alt.re cop t'hi miraràs a cercar-me les pessigolles - diu el rei.
Ambdós, que veritablement s'havien apallissat copiosament., decideixen
ue en tenen prou. Els honors respiren tranquils, encara que fadigosament. Es miren i,

;tltmy en cara l' a1::r 89

de Vergara, 8' abra.den

al
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davant de llurs part.idaris. l té lloc, enm ig d'aplaudiment 8, un
abra9 . col. lectiu ,
- Jaume, tot. el què t.'he di t., dónc.'l per

no di t. •••

- Bar6, com si no t'hagués arribat. mai a la cara.
- Jo, malgrat tot, ai bé pegava .ho -reia amb por de fer-te mal•••
¡pOC

Jo be pegat a :rons, baró.

- Suposo que no hi h&urem de tQria.r.

Com vulguis.

No és aueho digui per por.
- Oh, 'tampoc en tinc jo de por •••
- Jo, més Que una questió de casori hi he Viat una
- Qui ha fet, sortiT" el primer visca hte est.at

-

,..~s

que jo, per Don Carle,s,

stJ.ó polit.i",cu

tu-.

la jugo les veRade

ue sigui.

- Si tu te la jugues per un rei perticula:r, jo me la jugo per un

reina general.
- Pare, no hi torneu, que si el casori s' apln~a per manca de parella, es pot.. des:fer per un excés de po11tica.

-,:amb' és earl! aquest petit 1

-

sa n'és tothan, i en

aaui,

,.à tothom que emparenti amb nos el. tres.

rór Jo caso la noia amb

\Dl

baro,

però no la caso amb

un carl:f.I
La baronessa i Dona Neus estan conven~des qne aquell àia. llurs ma-

rits tenen el dia de plantofejar-se, i tornen a 1ntel"'Venir •. ,

.

"
- La solucio no es arresr1.a.r-ho a cops, encara que un d'aquests hagi,

ort.tD1sdament, tornat la veu a mon mari t ••• Ja saben que per un
.qu8s't1ó po1i~ica sou cap890s de bàt.re-us de nou•.••

- Jo sóc cap s 9, si em toquen a Don CarJ.es, de no resoect

armisticis.

- COOl a carl! oue ets, eta tU1ui no vals la pau. I, ai Vols guerJ,.~a•••
- Pau, amics • .Nosaltres creiem que la millor cosa seria, en evitació
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d'un

DOU

conf'1idte i de futurs més endavant, que aquest casori, si

surt la noia, sigui un casori neutral. E1s sogres poden segui r defensant llurs punts de vista,

pt'PÒ

ni eJ. baronet es casarà

en carI!

ni la n01a en cristJ.na.
- Jo us aaw.eixo - diu el baló -, que no volgueu que els Vostres m

rits matin el tampa but'eteJant-se, però

ml

earl!, si és carl!, té

una descendència carlina la qual té l' obligació d" assegurar

.La

pe l'-

vivència del règim. l preeisament com a testimoni d'aquesta pervi'vència jo tinc pensat convidar a casori al nostre general.
- Un llaneral é&-11 a casa? Fins ac.! podiem arri bar, baró! A les bo-

..

nas a casa no n'hi entrara mai CEp de g1iJDeraJ. car1!.
Hi entrarà a les males •
.Però si eol noi es desdeix de ~r carl1 ... ~

ho ba dit això?
- Oh, elles.
l qui són é119 s"(

Carai, J.e s done s I
Los aones? Des de. auan manen les done

Que hi mma la teva sJ. mas?

Segur que si J

haM nue arri ba a la car ad' Lm baró t.:r-enta-set. vegades maIl a a
cas a seva i a 1'o:r-a!

- Parlem-ne d'acuestes t.renta-set. pIl\Y8s. No portes els comptes bé.
Noi, n01, quantes v~gades m'ha pegat aquest. haue?
•

- Ací ho tine, tot ano1;,¡¡t. Heu :rebut :1 dc·nat trenta-,sis pinyes cadasCUll.

-

I la Que

Va

Pl1Vocar la guerra, que no compta? _ fa tTaume amb aire

'trIomfalista.
- Doncs ac! tens la oue t'a trenta-set! - dIu
la paraula.

e~ baró qni.nt el gest
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a la segona bataJ.la del dia. El petit 'baró torna a portar la eom:pta-

b11itat dels cops •••

are, ara, si voleu, esteu empatats de debó.
T;'~S

do s combatents, inflats

d~ gal te 9

i e abofegant, s'aturen. Deve ga-

des eJ.8 cops arreglen situacions.
-, Baró, a casa mano o no mano?

aume, a casa teva mane a tu, però •••

"'" Però, auè?
- :¿ue jo, per ulla de vellut que porti, mantinc ies meves conviccion s
i ~e s mantindra sempre. l mI hauràs de :rosegar, com a carj.f

v/Jy

ell

aaue s-

tari en l'al tri si ens 111 trobem.
- Posa per dos 1
- Tu no em toquis a Don Carles,

- l tu no em toquis la :reina.

- Fet-l
- Fe't.

- J4bana de la segt>na eng$tlxsda, es parlava elel casori.

- sl,

l'ha motivada una intervenció de les dones.

- ~1, ban dit que el noi podia deiilC8r
'ac! ha vingut tot.

de ser car1!.

, ja ha passat ara. Si Vols, ei!
'ornem a parlar d9~ casori en pau, i les dones que no s'emboliquin

que pouen sort! r amb

\Dl

altrEt ciri trencat 1 donar lloc e \Bla noVa

batalle.
- Doncs parlem del. casori.

a, j

aps gut;, per un casori. :fan f' al ta

un i Ulla. A nosaltres encara se'ns deu la noia. Com ho hem d'arreglar
.iXò?
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- Vols dir tornar a anar
-

~o,

Ei

bolets?
or, però

no ••• i no és que tingui

uè s'ba de fer? BaJ:ta

nú'Vllaf

El

- Ja ho sabe

núvia, pe'!"ò t'al ta· temporalment perquÈ: b '

que falta

do tornar un dia o alt.re ••• ot depèn de la pressa que 'tingui el

noi. Com ho v.eu ell això •••
'''1. petit baró re ata una mic

- Jo, senyors, si s .... ,
-

,.';8

cJ.ar

qUM "

,sorprès ai. saber que podia opinar.

deixa dir....
dir. Si t'

''t dei

de

sar, un dia o altre has

de corr18n9ar 8 dir OOS8S.
,,

- A mi, la VttI"itat., eJ. pare m'ho ha donat

tot :fet. De tot s'ha s q

tit llevat de :fer-me curt de talla. AQuesta ,curtesa de talla m'ha
marcat tota la vida. Tothom s'he fotut de mit.

oi!
othom s'ha riRt1t de mi hatn"ia dit temps endar!'era qUal no se 'm
deixava dir
ires coses. Avui se m'ha donat dret
opina!" pe r ma r

de.!. casori, i. amb aquest dret dic, 'tothan 8 'ha :fotut de mi ••• tb
d1a, doncs, el
em diu oue em Vol cas81". Jo no m'ho acabava de
oreure perquè est.aVa segur
no en sabria, però ai. veure que era
el pare oui. 'ho deia,
ue
casa m ningú no ,
:retopst, em vaig disposar a creure' 1. l Ouan vai~ saber que la nuvia er
aria del.Mar em Val entrar un
nes boges de ca séU"-me, però hi
bavia la talla pel mig, i vaig di lO al pa1'll qUê la noia e"a mol t noia

,

•

pe~

a mi, 1 el pare em vs di2- que no patIs .qu,e Ja ho ar:reglariem•••
- Noi, salt.a detalls, &tlta detaU.sl
- •• • I em

Va

"-ClIIIlIn'.... .. entra..

Ull

.,;emor que sorgi":III n ent1'llbsncs, però

Ib tot em moria de !l'anes perqu,è la cosa anés endavant, i jo mateix
em donava c~te que no
anta,. mes, que pensan to amb Mari a
del Mar i no tenir-la la salut
'n ressentía••• I l'impediment ha
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'-, ~s 1ma raó de cal""l!, aquests. Si no estés

ja l'hauriem tro-

bada.

- Podies dir la mateixa cosa sense

.,

f'9r

sortir els c87'lins. Això per a

mi és sagrat, quantes vesnades t'm::t tinc de

repet1~, i no he tolerat

ue se'n parli mai en tef'a, :r ní ho he tolerat, ni ho tolero. l si
'ole
ue no ho tolero ••• !
... Pares, prou J Jo surto a cercar' Maria del Mar pel món i no tornarl
:fins que la trobi encara oue m'hagl oe p~S8ar la vida cercant-la. Ani-

rè pel món cercant t.ma núvia encara que no la trobi.' l no volgueu que
su~t1 Dê~ a~ue8tA creuada essent testimnc d'un nou combat •••

uè t'em, barò .'•• Ri tornem o no hi tom

llest noi meu,

d'en~à

que es vol casar

b tanta

afecci6 que n'en-
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deVina alguna. Jo entenc que nosalt'r98 het1 da seguir cercant.
- Tu també estàs t'i, baró, avui.

tota manera, i si la noia no s'hagués perdut?
• vols di.r I
i hagués deixat la CBBa de son àvia amb els 'comptes fets?

Baró, que jo ,sé a ca8C.t com pujo els :fills!

- si, però a

la pubilla l 'bas pujada malament.

aróI!
- Doncs si tan bé ~'has pujada, per què 'tJha marxat"
- .Aténció, nt' ataquem que avui ja no em ve d'un cop. La noia ha mar-

xat de casa sa mare. Si m'hbguéa marxat da
Això també és

ve~tat,

sa sa'n podria

par~ar•••

veus ••• I aigui quina sigui la causa de la

seva des6parlció la sabrem quan la trobem. Ara bé, on pot haver an st.?
- '"ambé he sab~em Qrlan la trobem.

arlem-n!3?
- Parlem-ne a dins •••
-k~S

fa un pla de reooroo. Es parteixen el Pais, i en fan una questió

d'honor de trob
,

la núvia d,esapsT'eguda. S'acorda t.robar-

oada any

la baronia o al Mas de Dalt a passar comp'tes •••
De tant en tant a una o altra de les dues cases es reberen llet.res
datades dels llocs més apartats. "Ac! tampoc hi

é81/

coincidien a

dir les primeres 'l'tatUes dels dos exploradors. Els comentaris ja
no coincidien, i mentre' el rei deia que la cosa que sentiria m6s

és que la trobé:a "aquest carlinàsl fl , el baró 1'e1a tota mena de juraments contra el rei si 1"esul~ eom ell es temia, que tingtÍea 18 pubiUa amagada al t.fas de Dalt.
-')Iè?
- Res. l 'tu?

- Res.

En una de les "trobades anuals:
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què penses f'er
- Seguir buacant. Ara ja hi sóe posat.. l tu?
Seguir buscant i, si convé, passar f'l"ontera •
._e vols dir que hi, bEi carlins passada la t'rontara?

- quan hi sóc jo ja hi ha el
- AViat seràs l'ÚDic,

El

mes

carl! de tota.

t'ora i ac! •••

- Jaume, no comen ci s!
seguia la discussió que no s'acaba-ria mai. L'autor que els va seguir
t'ius qui sap a on ho pot assegurar •••

~l

petit baró no tingué esperoa. Es veu que va dir la veritat quan ho

va declarar. l l'endemà mateix dels epissodis del dia abms surt de
la baronia nar món enllà. T,
- No han pss vist passar

lm

8

cpda casa que truca, senten:
noia, molt guapa ella, morena,

ue

es diu Maria del Mar?

Trucà a tottls les cases

ue va poder, i sempre amb resultat negatiu.

,

.

Al. cap d'Uns dies el noi presentava molt mal aspecte. QUblsevol que
l'hagu~8

Vist abans i el. veiés ara juraria que havia perdut aq1..1t 11

p8lJl que ell pensava guanyar

casant-A~-. A

molts llocs el prengueren

per un captaire i li engegaren els gossos. Però ell seguia cercant,
i quant més havia de patir amb més

~e

cercava animat per-les seves

à.nsies matrimoniRls que li servien de consol i d'esperanqa, tant
davant una bordada. de gossos com quan havia de dormir. al bosc i fer
règim f'or9at dqls t'ruits del mateix. El noi passà de colomins rostits, coixins de seda i banyeres esmaltades, a

~as8oS

ide cireres

d' ~bo9, coixins de pedra i ba'lyeres naturals. l si :f"isicament no
sabia on anava, moralment tenia la convicció que seguia el esmi
dret, clar, destriable. El guiava pensar amb la pubilla. L'existèn-
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,cia, en algun llec, de Meria del Mar, l'atreia i estava segur de trobar-la.. Rra :ta mateixa cosa curiosa enCBJ"a que inexplicable, el mateix potse:r novè sentit guiant al pobre petit. baró i a la pubilla
del Mas de Dalt. Si ambdós es podéssin veure de molt amunt, com pot
fe l" l'autor" es podria veure com, per rutes distintes, el dos camin~8

feien vIa vers el Poble

T~ist.

Ot atreia a

~laria

del Mar i

aquesta el petit baró, més petit cada vegada, i vist d'OD el veiem
nosàltr9s, encara més peti t ••• Com a

prov~

d'aquesta misteriosa

t,racció tenim algunes de les marxes dels dos escamots cpitanejats
l'un pel rei Jaume i l'altre pel senyor baró del Coll. El rei pensava molt temps
emparentar amb

ql1~
ml

p'otser s'havia compromès massa depressa i que

carl! serIa un mal negoci. Per la seva part el ba-

ró no es podia 'treure del ,cap les vegades que el rei Jaume li havia
esmentat el

ea~li8me,

i tampoc la convicció de que tenia la pubilla

amw;mda. l aquest pensar l'lm amb l'altre els portà a t.robar-se
!n'ta ve~da ~nC8ra oue seguissin rutes distintes. I més d'm cop

aquestes trobades acabaren en batalla campal. Els amants de llegendes i coses de mal explicar diuen qua per les muntanyes del rodal
·ncara s'hi pot sentir, dies detenninats, part de les converses i
crits de Jaume Torrenter i del beró del Coll.

El Poble Trist era el poble idoni peT" a estar-n'hi. Duran t un temps
•
ot pensà que era el lloc ideal pel seu estat d'esperit, i

es deixava

encomanar la tristeaa eSC8moada pel poble. Homes i dones es passaven
pal costat sense dir res, amb la Vista baixa. Era un poblat on fins
els núvols desviaven el seu cemi molt abans'de~ terme, i el sol
~eia tot el auè podia perquè el poble plegués, però el poble no ple-

. '". -

gava, sobretot la. gent la qual

9S

deixava acaparar per aQuell sol
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furient, implacable i mal intencionat. No'rtnalment una llarga parada
de sol ensopeix. Una parada de sol permanent fa més que ensopir, i
quan el p.a:raàor no dispoAa d'ma ,..sonable existència de gI'8ix per
a suar moderadament, el sol embota, aplanA, atueix••• I aquella gent
es deixava aplanar pel sol, com si no hi fos, mecenicament, absent,
llunyana, tT'ista, l d'aquella

fOl'::-ltJ1a

o molt semblant, s:',a1imentava,

dormia, anava de ventre i es rep,..odu1a. :Eb cap d'aquestes activitats
~8

veia

lm

canvi de gest, una exclamaci6 o un rictus de pena o d'a-

legria •. La gent del Poble Trist no té somnis. Dorm 1 prou. Es fica al J.11 t i el món s'acaba fins que la nit cedeix el pas al sol el
qual ja té pressa per a tornar a embene i tir una mi ca més aquells
tristlssims moradors ••• Però ot era hornede eslIP, de panorames verds
i d'aigua que corra. l a la tristor la segul una gran anyoran~a. l
quaD es :franquejà més 2mb el vell Terenci li contà la seVa

petita,

, trista i dissortada història de quan perdé Maria del Mar. l el
vell Terenci li deia:

- ot, tu estàs més trist que nosaltres, i ve un moment que 81 se
n'està massa, la tristesa es converteix en desesperació i aquest no
és

lm

poble per a desesperats. Nosaltres estem tristos per herència,

ja hi neixem tristos, .però tenim la tristesa que necessitem,
la jus.
te. Ara, quan un ha estat content i vol estar trist, la COBa varia.
M'entens?

La. nostorB tristesa és t.ma cosa atàvica i no ens en podem
•

des:rer perquè Bci ho és tot de trist, la gent, les cabres, l'aviram,
le9 herbes i el csm!. Fau1"ès vist que és rRr que nosaltres amb nosaltres ens parlem. Pots dir que un dia has vist passar un ocell o
,

que tena un uU de poll, però no pots dir que has vist les eames de
la vefna, primer perquè és abosult8ment impensat que una ve!na ensenyi les cames que la majoria no sabem com són. Dir això seria atemp-
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tar contre la t:r-istor ••• algÚ podl"ia somriure, que és privat ••• Que
com festegem?

Tl"istos, mirant a terra i sense dir res. Quan les

noies pressenten aue se 'ls acosta el teD1J:'B de :festejar es presenten
Ib la <ErB tapada i fest.egen davant la f'amiliacom si d1guéssin

el rosari. Temps endarrera el censell va foragitar dos festejadors
e ls quals trenCal"en 16 s regle s del joc.

se' ls

trobà :fent cap- girells

i rient vora l'arbre sec. Amb això som consequents. O s'està

trist

o no se n'està, i, si no se n'està al poble s'hi sobra•••
Un dels oue estava més trist del poble era l'avi Roqué. Ben poca gent

11 hav:le sentit a dir un mot. Arribà al lloc j a feia temps i d' en9à

que demanà:
- "b puc quedar?

ja ni donà ni tornà bons dies si algú els

hi desitjava.

1 vell Terenci havia dit; a ot que l'avi ROQué era dels Que estava
trist amb excés i que faria mala fi. Però no la :feia. l :fou un dia
U" 811mlt

a prendre un be.ny de tristor al. migrat paisatge de f'ora po-

ble, que ot deseohrl que l' 8vi Roqué parlava, però que parlava sol.
- ••• i awi -ra quaranta-cinc anys, quaranta-cine anys que no m'ho puc

treure del cap. I aquests animals ·es pensen que estie trist, 1 jo
el què estic és emprenyat! Me la VAn prendre per cinquanta miserable s duros. Jo li vaig dir al que podia haver e s'tat el. mau sogle oue
ja els -ra,.ia aquel1s cinouanta duros, i ell em va contestar Que l'al\

1.1"9 ja els tenia .... l jo quan vaig dir a n'ella qu8

contestar:

rt

nn

fugissim, em

Va

vols anar sense quartos!lI. Com si la sentis ara ••• I

té, estima a una dona,' porta-la a passeig, al ball, res-la riure, posa't camises noves ... i peT' cinquanta miserables duros et gira la cara.

Vaig decidir fUgir de to6a

aquella misèria, i s'hi ha de pensar ben

pensat abans no es pren una decissló.

~8n

ja era qui sap a on vaig
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pensar que jo tenia t'amilia i amics aJ.s ouals en aquell tempa encar
es podien demanar diners, i que els podria trobar aque¡ls cinouanta
duros! Vaig reèUlar, els vaig :demanar' i me' ls vat1 donar. Qui me'n va
de~ més, quan va sa.ber que eren per a eaaar-me, va ser l'oncle

Grau el Qual s'havia cesat tres cops. l vaig anar corrents a cas
• l ouan vaig dir QUe la cosa

el que nodia haver estat el meu

s pod~a tirar endavant Que .ia e ls tenia aquelJ.sci.nquanta duros,

"Has :ret tard, noi, em va dir. La noia ja és

dalli. "I Què en

duroa?tl. "L'altre els

t'aig, ara, d'aauest8 cinauan

Va

me r", vaser' la contesta del que ja no se r.1a 6'1 meu a
car

ls tinc

ue1.1s

tenir pri-

e ••• l en-

cinQuanta duros. l'Ie'ls miro de tant en tant

mm no om veu ning(¡. S6n

clau d'un casori que podia bavar estat

i no fou •• ,.Que el meu sogre en perspectiva els hagués posat com a
condició per a donal'-me :La noia, mira, però que ella, ella aue tan

sovint m'haviEl posat els ulls en blanc, 'h.f:a.mtés t'et del casori una
questló de cinquanta duros!

mal

d'elles~ •• Si

Després les dones es Queixaran si diem

ella hagués estat una dona decidida m'haultia se-

guit amb plata o sense •••
Ot

se senti toca.t pel trist monòleg de l'avi Roqui, i pensà que pot-

ser ell també havia. anat massa depressa

li

censar-

al Poble Trist,

que potser encara hi t'ora a temps. f·fa1 en les seves set visites ...

rla del Mar l i va parlar d'economia••• l quan pensa tot això ot. té
d'aliades les seves terres del
•

~'!a9

Petit, i sent cada vegada

fort aouell: tfTorna.rà Ot, tornarà!" que la vella Antònia no es cansava de repetir .•• l un dia es veu a ot que surt del Poble Trist. Els
ue el veieren sortir cuedaren igual. seguiren mirant a terra plens

de sol. De tots, potser al vell Terenci

S8

li veié un esqueig d

somriure•••
ot fa la ruta depressa i per tal d'arribar mé

,viat- al mas no se-

guaix camí. :fressat. Aquest trencar carn! li privà de trobar-68
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aria del Mar. Fou una pen ~
Amh aquell al:tR ml1"'~da de planes endarrere. veiem Maria del Mar i

1 petit baró que s'acosten per canins distin te al Poble Trist. la
noia és la primera d'arriblr-hi. l/espectacle del poble i de la poca ~ent aue s' hi veu és desolador, oerò si hi troba e. Ot haurà val-

ut la. pena fugir de

~sa

l'àvia i els treballs passats. Pregunta

a l'un i a l'altre. Triguen a .respondre, malalts de sol i de tris-

tesa. He anat a topar amb aquells Que nomes enraonaven cada set.na i no aclareix rea. Per :f:f. dóna amb Te:renci el qual li diu

ne l'ho

ue carca, si és el Que ell es pensa, ja no és a caSo,

que ha deixat :fa poc el poble quina tristor general no l'acabà de
convénce~~

Alguna

el

COS8

mev4 a tomar d'on venta. Parlava d' tme s

terres •••
Fol Mas Petit t

Sl, però no eren les terres unica.ment •.•• Aquell home

'Via tenir

a.lguna dona en la seva vida.
Una! Jo.

- T'bi assembles molt, noia, amb la que ell deia i devies pesat' cosa
de no dir dintre seu per a deixar el pOb~8. Qual aquest encomélla

la seva t1'istor del tot, no hi ha res 'sabut que la pugui desarre-

lEu-••• uarsà muntanya amunt per a trencar caní •••
l aquella vegada sí que els dos fidels gossOS que acompanyaren Maria

..

del Mar .estaven segurs de guanya~ medalla. El rastre d'Ot era recent
i es disposaren a seguir-lo com si el t1nguéssin a quatre passes.

l Quan el vell Terenci t'eia el segen peti t somriure de la seVa vida

t

'faria del Mar, a mig aire de la muntanya es troba 'amb el petit baró.

aria del Mar t

- Baronet, tu ••• ?
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.e deixat, terres, :familia i baronia per a t.robar-te!

- Baronet, jo vaJ.oro com no et pots pensar J.a teva gesta, però amic••
- Amic?

,s enamorats sempre som amics dels que n'estan, i, amic meu, jo
ja tinc el cor donat.

- Però el teu pare •••
8

tracta del meu de cor, no del d'ell. Jo, com tu, 'tanb6 bo he

deixat tot pel meu home.
Aixf tot el que jo he fet•••

- T'honora molt, i jo ho tindré sempre present.
- l si no el trote 8 el teu home?
- Hi ha oue1com a dina meu que m'ha guiat fins aci i que em portarà
on ~ [Jgu1.
, de
s la mate1Xa cosa que m'ha portat. a m;z.. on tu eres ••• Q.le. sera

mi, Maria, si no puc passar de pensar amb tu? No pu e tenir 'cap esp"'rança, ni si un dia renyiu?
ie rmu, s1 em vols tEmt no em desitgis aquest mal.
1'erQó.... l si mai veus el meu pare digues-li que de tant que t'estimo he renunciat a tu per a no don ~te

lm

disgust •••

Dit a:ixò el net.it baró restà veient. la marxa de Maria del Mar i els
gO~80S que lladraven conten ta

,,-o.

segur 8 de portar la noia als peus de

El. noi havia perdut, .en ver~tat tma, mica
d'al9ada d' en
9à
.
.
'

que

sort:! a la recerca de M~ria del Mar però quan aq.uesta ea tombà per
a t'er-li adéu el veié

a~t eom un gegant. l potser ho erc-i.

Se2'ons conten les cròni(Jues, restà al :RobIs T,.1st, s'hi trobà 1>6, i
e8

casà amb una d' llOuel1ea netes que fest..ejaven amb la cera tapada,

davant la familia 1 mirant a terra.
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.,

Quan.an~

després, cansats de oo.tre's cada iVegada que es trobaven,

1 rei Jaume i el senyor betr'6 s'Aturaren al Maa Petit pensant au
ui sap qui hi hauria, a demanar una mics d'Sgus, van trobar Mana
del Mar abillada de camperola amb un gran barret de palJ.a blanc
cantant pel mig de l'horta" 1, a dins del mas Dona Neus i· la. barone,aaa voltades d'un petit bata1l6 de menuts vermells de 0iltes 1
•

les boqu8s pJBnea de somriures. En aquest moment Ot Ve de mercat

b el earro. L1home està uns moments dubtant pensant. s1 aquella v1~'escopeta,

peY'Ò sent que Meria del Mar fe present

eions, i s'atura.
- l aouest, veus, pare, é8 l'he'reu ••• ie::tquest el segon i Equest 'el
tercer. l ara venen tres noies. L'hereu es diu Jaume, i de mEnut

R

-
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ha • s'tat el més cridaner' de tots •• ,.
th pare~, en determinats moments, pot mirar-se malament un fUl, però

és rar

que

s'hi miri un nét. Els casaos sabut.s, són d'avis poUt.ics.

- l encara crida?
_ Uil - diu Maria del Mar veient que pot guanyar punts.

_ Què et sembla., bRX'6? U1 hereu

i cridaner!

_ Vols dir, Jaume, que no tenies la pubilla amagada?
- BarbI

_ Pare ••• senyor bal"6 ••• esvereu-vos. AC! és terreny neutral.
l Maria del !llar conta. ls. petita i punyent història del baronet.

,niu, sen..-ro1',
orgu~16s

ml

gran home encara que sigui peti t. En podeu estar

com jo n"estic.

El baró es mira el rei Jaume.
_ Què et semble, ou1n fill tinc!
- La meva filla ha :ret ela mateixos mèrits.

- sl tots dos

mm

fugit de cesa, però el viata de

cabat bé, i el del meu noi, no ••• I recorda que e

teva :filla ha

devies \ma noia

i no me l' bas .pagada.

iE

manti~ut el deute, barb, però

ue stearll que porte

t'ha :t'et p"rdre temps i la noit:;, tampoc

podia p as.a.r la vid

- Jo

dins

es-

perant•••
El baró surt amb l1i barona ssa i declara Que vol recobrar el :fill j

us no ha pogut obtenir .la nora nromasa.
Jaume es mira els dos metres d'Ot i la petita descendència. ~18 sis
!Duts, al. venre .el pare s'bl llencen amb xiseladissa. Ot en pren
tres a cada bra9
mi~ ~da

i giravolta amb ells. l.1aria del Mar al veure una.

ensalivada de son paro,

- ot••• - diu.
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~l';"

~egant

:l.

amen. Deixa la riolera mainada

8

terra i,

- I aquest, veieu, és eJ. vostre avi .... I tamblt us pot al98r els sis
la vegada.

1 rei davant els dotze ulla que se '1 miren esperant, està uns

8e~ons

si bs no éB.• Fina Que tota una hist.òria de crits, de disgustos, d
combats amb el baró, s'esf"uma davant. aque1.1.s dotze ulls Que se'l miren, i acaba obrint els

bra~os

dirltre els quals ele sis bordegassos

'hi deixen anar enriolats.

El baró també 1'..s arri oot, al Poble TJ-ist. El vell Terenci diu:
- Això es va

n08~nt

de moda. Acabarem tinguent turisme ••• si, un se-

nyor petit que 198 passà morades seguint una noia i que baven t acabat es auadà al poble ••• Uo teniu pèrdua. Viu a la darrera casa, a

..

ma

•••

:1 baró arriba al dom1cli de son fiU. Troba marit i muller mirant

a terra, voltats de sis espigadiaslms descendents.
alt que l'Jon pare.
- Pare,.... t.u !

- Fill, d'Aquell casori que no es t'eu i (Vaquest que

~ue080

ha s fet

t11, n'ban sortit en total dotze criatures, ai tot.es aquestes són te-

ves, eh?

sl, pare.

lliTa, aquest és l 'hel"~U. t.Ta és més slt que jo ••• i aouest
•

'on, i aquest el tercer ••• i a1'a venen tres noieo •••
m, noi .. Anem a enseny&- aquests sis fills &1 rei J

,

peraue

ve~1 qL'it s'ha deixat' perdre!

Ula done hé? deixat amb sis rebroll
Terenci al veure sortir el oetit
t-ercer

vegaaa.

l Poble Trist, rient. El vell
no es veu obligat. a scmriu 19 per
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ré (l'ana.r acostumant ...... se l i senti dir.

!.~'hi

Un te'

•

A la blron!e del COU hi ha. gran :festa. Tres :t'illa del baronet ea

n

noies de Maria del Mar, i tres nais d'

llnt> tT'9S

't.

t'
t 8

case. nost.. ~,

? Quan jo et dei..

la"

àvem d'hi

r-eu a hereu....
,

- q1 però els .do la noic.

ne els del teu noi.

\m

és pa. ssi ó d'avi!

- .Aixl;

,

Lat

,:1

p

'.

rli

- Jaume, no hi tornem que encara et puc arribar a la caro.
- Jo W\ig andsrrera d'arr1bsr-t'b11
~~

disoutes no

que amb les vost

11

les eoses Que passen 1-

doi Dona l;'eus.
~n9 fJ

ja no

coe-es?

~

carlina?

,

l - diu el b ro.

".

-

1"0

heu sabut,

:b ela vostres estr:tculeip:s, que

batissers, s'abY"apren el t.eu general, Jaume,

, senyor

artero,

el tau,

baró, Marota
ls do

:I

b;í...-

mi es fan un biabe:

o pot aerI

- Fou - cor rall

8

un dels saaiat,ants al casori sèxtupl".
s'eñ""S~a"CJn.

Els dos comand

Potser s1 qu

vos81t,..es

U8

heu de batre?

ta es tlir&n i el mirar va perdent fúria.
l teu nét és un pam més alt que el meu - diu el

baró.
- Ren mirat potser només n'és

ist pam. l encar'a•••

els dos eabdi11s s' abracen voltats del conv:1 t ent.re e 1 ouaJ.

tlO

s' hi

9

cap convidat carIi ni cristí de, pes, que crida i aplaudeix.
Si algú hagués pogut sentir els dos

rient, hauria pogut sentit que deien

abra~ats,

els quals ho feie

mit.ja veu:

l d'on l'heu tret aQuest Maroto?

- Els t.é més ben posats que cap de vosaltraD.
... l

-

eis va ren di r?

1.amb~

es va rendir

l'tero.

et penses que quedarà a:!rl, això? Què en :fareu
com deien

tanta carlins

tenieu

qu~

otser haur

de tornar a sel'vir tots. l per

mi ja ho poden f'er

demà ma te ix.
/

- r si sensa dir res a nit:gÚ ens trobéssim passat nlstes i les disou"t1ssim aqueste a coses?
"te
- llo. Si un dels dos hi deixés le pell no en

,
podriem batre mes •••

s! - diu Dona Nens, mal:tiadR e11a-. Avui tingueu senY' i,

1 'hora dels brindis, corned1ment••• comeditr.ent, Que una cosa sou vosaltres i l'altra aquest bé de Déu de néts que segu.r que c

d'ella

s'ha plantejat avui Que uns són descendents de carlins i als altre
de cristins •.•
- Alto,

8

:neus! Els de

CRsa

no és oue

s1~in

descendents. de carlins.

li'::n són.

- Si no :tossim a dina de' casa t..eva et diria que les noies tenen .La
paraula dels teus n'ts :renunciant a l'afiliació carlina.

- Jwme, això és W1a calunmia, un invent. com la. des&parició de Maria
el llar ••• l encara som a 'temps

- Ja hi

sort1rem~

ral Ua.-;lroto!

ortir al carrer I

bar6 ••• 1 qui Va demanaT l'aMnistici va ser el gene-

9.

_ Si Espartera e s pensava guenyar, per què l'acceptava l' armisti ci !
- El poden bave r demanat ells, però nosaltres •••

això et dóno 18 Ta6. l'Tosaltres, com si no s'hagués abra9at

- Attb
n~.•

Les :festes delt casoris es t'eren en pau. El baronet es mirà m6s d'una
vegada de cua d'ull a Maria del Mar 1 sempre la

Va

veure que es mi-

rava a ot. La nova. baronessa després d'haver passat triata. tota una

joventut, vciu que el riure ~s un gran què i fa 1ma ,.i811& glorios
cosa

,da

(lUa

li diuen ••• l

QU~..n

nuvis i convit criden els Visaues

de consuetud, aproí'itant el cor de crits, els dos avis en cridaren
de particulars •••
51, es trobaren passat festes, 1 de rèsultes d'aquelles trobades, que

foren moltes, posaren Ió primera pedra

8

una altra guerra carlista.

I.J.urs descendents f'orel) una descendents normals. Anaren agafant els
vicis 1 les virtuts del temps oue corria. Alguns declaram Cllue la

terra era molt baixa, alguns sortiren enamorisca1res i altres no tant.
Normalitat absoluta. Els dos cabdills morirerJ al llit. El pri.mer t'ou
e~

rei J6Ume. Quan el baró

a"e·stava preparant pel gran viatge, tin-

gue un visitant. El barf6, ja amb poca veu, diu:
.. vols pel rei Jaume?
•

Don-li expressions•••- va dir la visita•

:u

,

guaix voltant. Tot vol

ciençada. Sorn, diuen

'r'f:)S

en T'epòs, diu la gent

uests senyors, comparats amb totes les coses

ue volterl uer l'espai, com

UD&

altres voltado!'9 deuen sar molt

tita e

• no hi

gota d'aigua. Pots
8S0S

.

8J.,

.

pero o

els

o nosaltres tampoc som tan pe-

ixò. Podem sey' com un a "ota d J aigua, però som una gota smb
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ta ce ls , estadis i

rius i muntaDY"8, autopiste s i

Caixes

p~s

'esmes i Societat.s de Naoions, dicta.dure's i

d'Esta~vi,

de preus, porta

deportius i governadors civi1.s, &serts i orquestres simfòniques,

fronteres i mars interiorD,

ies 1 pianos d

sta,. d'acord

"'u n'hi dó.

ta qu

SOO1 U118

IU ton

......

u

"0

t'ra go

ls e19-

,

S ...m-

i:xés de moure' s, ac·breto t dels

un d' saue ata elenent B

rop

st.an

ua tot

D,uen, no esten quiet s, i

ments Que poblen l'espai volten,
bla que ai

cua, en i qUi

l

catacli

esria

a6 propor-

eions fenomenals, Tot s'ha d

oure, seguin t l'exemple 1 dedicació

de planete s. contel.lac:lona 1

·alèxies. :Cs

que :t'a dir als
poguem.

ES

met~8

aue no

clar, els mORes

s'ha de t!1oure preoisamen t

aq~eat dict~t

lmivers

e q1.B

stem quiets, que seiem
s ~arden pla

él9

Itt.

gent

de dir que

eres determinades, i 1b Slent dev..-

mou al seu antull, enten malament. la prescripc16 de moure'

des

i venen sollevaments, revolucions i puges de

més que segur q

l

c

puja el

su~t.':it

AnS

Es pot estar

t.,. d'una revol"c.a o d'un

can met

ib Sl s de portar

rt1culars. J-To hi ha re

~,questa

l'univer·8 (lue

capità d'un alçam

a

Petrc~i.

6

cap

repòs, doncs, i si

volta no hi e2't'tà, €ta just que no hi estigui 1

gent que el pobla :fins després de la tercera o cuarta edat. Com

és possible? Ja n'anirem parIan te ••
D'ençà Que el rei Jaume i ol baró del Coll foren donats de baixa
oticia.Jmant, ban succeit .coses. Els descendents de Don Carles, mal,t aue sie:uin essent partidaris del Atrmà àel rei desitja-t, ja

no pa.ssen de ser-ne d't1Jl etern pretendent el Qua! no sembla massa
probable que un dia pugui dir: UJa sóc eci! It, i l'afecció a
~ausa

Tï'és av1Rt ha perdut empenta, cem tsmbé

la

s'ha de creure qu

lla perdut gas &1 bàndol contrari. D'en9à d" aquelles batalles fisi-

quea dels dos

ics co

dants, pel món hen triomfat el tenor

ffi

Carusso, el gtaneral

Jof~re,

J.' aviador Lin.dbe:rg, les dictadures, el

xarleston, la Marieta de l'ull Viu, el desembarc de Normandia, l

pen1ciJ.1na, el divorci-sl./divorci-no, les bombes especials,

els

cantora melòdics, els coues, les immobilià!"ies, Iee dones amb calces d'bome, els d&:renses centrals, les 'VlgUes,

]a

contam1.naciò,

e18 negres, Ja televisió, els anti-conceptius; lea vagues,
consen..CJ,

ls t'e:f'1exió, el colesterol i

el

les bolcades de camions

ns quines ;fronteres ••• Només
ells dos, fent cas om1.del pas
.
el ternns .. de la ouantitat. de bancs i de les declaraciona ce renua,
sem¡e1xen al Deu del canó aense mori1"-h1 com t'ou el cas dels pobres

de CaJ.s lla de Palafrugell de l' havanera uEI meu aVi" ..
'--ssible? No és la únics cosa. de la qual no se'n sap res.

P.r tant, no ens hi í1quem. Donem-ho per entès ja que elF tmballs
serien per a intentar raonar-bo amb raonaments a l'abast do gent
ue en aauests mOmll)nts fa un vermut amo
llagoeix el diari,
, j

"ó del Coll no
lls ara fan un

OllV!

a. que Ja son pocs,

ue ja e

seja, o pega, a

.ue :fe. en

i anys que tant el rei Jaume oom el

rosn fe!' e

na de viae.

J.a

senyora Que enc

d' 8nuelles tres coses, ni d'altres.
qU&l pels vivents en actiu

aeria de

mal comurendre. No volguem, don ('l, donar maldecaps a la gEmt. o mi.-

llor dit, més. maldecaps, que prous en té anant a pl~, no p~mt
deutes o estrenant sabates. Contentem-nos en agafar les coses com
veurem, i evall!

l les coses en aquell món especial que viuen el
•

dos pe r sonet ges i d'altres, ja que la Residència on s'estan és una
idèncie multinacional, són ain i s'han re#d.strat les interven-

cions Que es di.ran. R'bi not pujar de peus?
'"'

D'aquestes coses en sa-

ben més els senyors 6'speritistes,els quals parlen amb ciutadans
l'altr~

banda amb els qUBle &s conten 1 n'escolten acudits de tot

ena, els defensors de la tranèissió de pensaments, els seguidor
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tròlegs

l doct.c'r Charcot, els pnT"tida.:rin de les bonaventures,
a~un

i algun ministre. Podris succeir oue

dels consultats ocasionêa.

rò 'tampoc és de bon entendre per

dessota nostre no cauen si

r urim

i

l'ou

"J.ina; le s

la

8

de mmar de detenn1-

uaamericm1s; els discursos elector

T'el

(1

baix: ele referènduns andalusos;

dalt i ells s'

nosaltres

ls

raps; els pressupostos de l''Estat,
tonejed

v, 1 molte

artBr

.tr

ne~ocis

tant, e9 pot provar de fer les

8.t:l\JI1 t

;

e~s

preus dels

invisibles;

tres co

•

8

o obs-

di tes con allte s •••

- l jo sóc allàmate1xJ - diu el senyor baró per qua-sap-la vegad

que ho diu.
- Tani:>é hi só e jo!

conte st.

s

ue també ve re'oe'tint J,

To-

T'rente....
- t'lIs vosties treballs
~n

GoVI

~u

dones, :i.

tingut durant un t

'b den

•

. govern us hi vau veure en e

l després ja has Vist el gran Cebr.era del Qual us pensàveu Qui

..
ue.

1'1

r~r

ità-~,

e

1 i

ai

rri

aB Va recordar

•••
8

de Don Carl es.

ixò ho dius tu.
tes vaR'ade

r

carrer per l.n causa essent caoi t~-

general?
,- n'hi van tirar d'sitres. El csliu no ha mort.

- ou.a

h

anat, rei

rn oue s'

anar no hi

hagut

caliu que hi Valgués•.
-

VaLl

conspirar amb el general

im, i en tots els so11evamentCl •••

ue el rei Amad9U era un rei car!!!
:ro l'lo ea

va r.t8Ver de ple.c<ar.

va haver de plegar la.

pública malgl~at els discursos del senyor Castelar.

J:t8-
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... Tu veus carlins pertot arreu. No t'oren els vots carlins Que

V81

'fer plegar la República.
- Perauè no es tingueren en compte els carlina, en Va caure no una,
dues de Repúbliques. l una monarouia.
monarquia Va esure perquè feia massa temps que durava, i les
d~s Repúbliques perquè eren massa joves. Amb tot, ouè us en Va to-

r d'aquelles caigudes? Els pretendents encara segt'6ixen essent
pretendents •
... No se'ns ha fet justicia•• l mentre nó se'ns en t'liCi, el pals anirà de
nera aue Va •
... No passAreu de sol.licitants. Us vau aliar amb moros, alemanys i
i t.alians, que no se us perdonarà mai més, i també de :t'ran c.
,e haguéssis estat de l'Exèrcit Po¡pú\]ar, tu, un hotm carregat da
quartos?
... Si hagués estat per anar contra els carlins, contra determinats carlins, potser sl, ja veus. l mira, però, com
lianaJ

V$D

acabar aJ.emanys i i

o baguéssin estat els americans.
... f)le no 8T"9n carlins, Que jo sàpiga.
Sl n'haguéssin estat, d'a1~8 mane~a aniriem guarnits.

uin os

ha sortit!
... On

apuntes, a Russia? Que et penses <pe en s6n els russos de carlins?

D'aoui a poc només quedaràs tu i encara •
•

... Qui me'n privarà, tu? no te 'n

'\&

s sortit quan portàvem coll i cor-

bata i tampoc te'n sortiràs Rro.
- ~s aue ser carI! un temps, mira••• però esser-ne sempre! Ja saps quan
eterni~t?

ï amb una ni amb tres te'n sortiràs. l sóc allà mateix de quan em

Vas amagar la noia. I tin c les mateixes ganes de tonar-te arrioar a
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la cars.
t'hi arrioorè sere jo t
- Jaume t

BareS I
Una veu en off, que devia se:r d'algun vigilant, diu':
- Calnr., senyors. Ao! podeu discutir- vosaltres amb vosaltres, però no

s'admeten baralles, ja bo sabeu. Prous meldecaps beu

donat a altre

guardians. El regle.nent és el reglament. Podeu disoutir, però :feu-ho
8

mitja veu. Res d'annar gresca que

8S

podria encomanar.

Els dos abaixen 'el to, però segueixen estriculejant a mitja veu.

gú s'aoosta a

primera guàrdia.

Res de nou?
'}

el tenim?
N'hi ha

lm

de mol-t semblant

la sala de les Cause

rdudes.

I ho sap el baró?

No ..
- No li'n parleu. Podria orgsnitzar un escàndol i ens OOlllplicar1a la
•

vida.

- N'hi ha de tossuts, que ja ho eTen en Vida normal i ho segue.ixen

essent••• Hi ban residents oue es

Val

passar la vida :fumant'•••

Però tma vegada llestos!
-

l'teS. Te 'n

:faires creus. Hi ha hagut :t\tmadors impenitents, tant, que

se'ls ha tingut de posar un estanc ••• Hi ha coses que es poden mig arreglar, com permetre que un partidari de l'Arrendatària segueixi :t\un31t,
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ara, n'hi ha d'altJ'e8 que s'han de tallar.

Ens hem, vist obligats a

separar els socis del Bar98 dels del Hadrid. Els primers deien que
,

,i el Madrid guanya.va Lligues era perquè els governs de ttadrid feia

lt temps que bo tenien decidit així, i com que la maj oria dels
rbitres anaven a

~avor

del govern .•• Els del Madrid deien que fins

ue a ca:taltm:va no hi hagués més andalusos, murcian s, aragonesos,
llegs i extremenys que catalans, que el

Bar~

no tornaria a guanyar

cap m6s Lliga.
l ja sortien crit$ de centralistes
d'un costat i se,
.
paratistes de l'altre ••• Res, es va tallar separant-los ••• En canvi, els
ue al 'Dlellar van arriar veles viuEll perfectament en comunitat. l!;S
oden veure convisquent com si no hagués passat res, winghts i tortes,
almogàvers i proven9a1e, jueus i babilònics, liberals i absolutistes,
moros i cristians, alemanys i francesos, seguidors òe Rob!sp1erre i

monges de :vetlla, lladres i civils, blancs i ne&res, criats i senyorD,
socràtics i sofistes, empresaris 1 vaguistes, jacobins i marquesos •••
- l els moderns 7

- Aquests' han de passar un temps en cel.les de renex1ó. N'hi ha molts
qua se sap anaven amb camises noves ••• La majoria, auan acabaren de
fer servir ganivets i forquilles, telèfons i sol.1icituta de :t'amiliea
ntDDeroses, declararen que ells ja havien passat prous maldecaps ouan
el temps que s' havien de rentar la eara i fer servir
i

p~r

higiènic,

vassen el temps t.ranqu¡i.l.lamert sense pensar amb coses passades.

se'ls feren unes proves per a veure com reaocionaven, permetent. l'entrada de premsa i organitzant sessions de televisió. AlgÚ s'esquivà
una mica davant

se~ns

<luines noves, i

d'altT~s

ho t'eren una tempo-

rada en la que1 les revistes ensenyaven senyores les quals es veu

que s 'havien deixat la roba en algtm lloc, però com que la m~or
part va deixar anar un II,Ta s'arreglaran!lI generaJ., se segueixen re-

S!, hi va

h~-
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ver aJguna protesta perquè els diaris sempre deien les mateixes coses, i perquè els ministres deien que encara çue s'an6a mol-t maJ.ament

s'havia de tenir paciència. Bla protsstetaris acabaren dient; "Q.11
en tinguin ells, de paciènciall i renyireo amb els diaris.

També, tRm-

bé hi ha els cassos dels recalcitrants, d'aquella Que ni canviant de
vida han baixat del burro. Hi

ha. hagut

gent que al passar '081

Re~i8tI9

sJ. preguntar-lis l' ot'ici han re spost sense pens ar- s' hi : "Anarquist ~' ,
"~eparatist.a"

nOl!l

o "Jo vaig contra el governlt'. Els

p8'8onat~es

de

tenen departaments particulars, en evitació de recaigudes, saps?

Darrerament s'ban fet naus modernes reservades pels devots de l'autoobilisme els quals bo i no podent ja

~er

servir els carnets de con-

duir no s'acaben de poser d'acord respecte a qui va tenir la culpa
de l'accident. Els ex-propietaris d'un "Mercedes" no admeten haver
t'et la t'i que t'eren per topar amb un "6CO n , i

el~

ex-tripulants d'

usat sostenen que quan un "Mercedes" es riu d'tma cua ha de tenir el
mateix

eàsti~,

si hi lla justicia, que el

cotx~

envestit sigui o

no

"600" •••• Es preveu que la sala destinada als ex-automobilistA:ts tindrà
unes proporcions superior s al més voluminós e s~di olimpi e.
Dit això, per. part d'un guàrdia ve~ rà a un de novell, ambdós es disposen a t'er Ja ronda assignada.

Quan passen per la nau dels ex-con-

duett.."·üs, poden sentir algunes discussions •••
-Jo no sé per auè li deixaves agafar el cotxe a la teva don al
i no l'hi ho deixava :Cer, marxava de casa!
- l no valia més que hagués marxat de casa, que pas .que ens hz:gués
aixafat a tots? .
,

, autostopista es queiJC8 amargament,
- l jo et vaig ensenyar la cama, no perquè ro' env.estissis sinó perquè
t'aturessis i pujar.
ones mira, la falsa maniobra em

Va

costar un estimbanen t fatal •••
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i

amb

\.Dl

cotx;e oue l'estrenava i encara el devi.a. Mira aquella ense-

nyada de .cama els maldecaps que

V~

portar

casa.

Ara és un anglès que té la paraula,

- l tot em ve d'anar a un paia en el qual tot és de dretes, fins les
direccions de les car:reteres. Tant b6 que es Va anant per l'esQuerI',

i l" anar-hi ací em va costar no poder-hi anar méa...
Diàleg eami!>-tur1sme:
A mi tu em

VAS

dir aue

- Fotut. animal, .jo vaig p

perquè

ases posant la llum

ve:~.

al" el verd avisant que voli

girar, no

p688e8~i8.

Atropellador 1 atropellat:
- Jo et juro que vaig envestir la taula de l'ajuntament volent esq~var

una pilota ja que é·s segur que darrera la pi1o.t.a lli haurà un a

mainada .empaitant-la.
"

-

.~tà

bé oue haguéasis eliminat

a.lgtm

regidor, sobretot els dos reae-

cionaria, però carregar-te tot nn ajuntament, amb alcalde i tot, 1
a

)

mi

que servia la taula i que no sóc de cap partit polític••• I
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Jumeini diuen que vol nacionalitzar els ostatges americans"

dones

la guàrida urbana de Barce:.tona, el general Videla s 'ha engreixat,

el president Giscarà apren el rus a marxes f'or9ades, l'alcalde d
calon~e

e s declara en

v~a,

pisos a pagar en dotze anys, les companyie

americanes Que tra:riQuef1 amb el petoroli hm guanyat 20.000 mi1ion s

de dolars, els economistes es Queixen perquè el ministre d'Economia

no és ecoDOOlist.a••• la Gerlerali:tat, les Diputaa:i.ons, el Parlanent, el
'overnador civil, el militS', el capità-general~ el delegat del go-

vern central ••• si amb tanta gent a manar no e s mana bé ••• a Palafrugell han celebrat les XIII Festes de Pr:1tlavera., enguany com ·Que no e

reveuen 40 milions de turistes, es tomaran a posar aquells aparells

ue comptaven entrades i sortiàes••• l té, t'agrada el

~utbol1

Un

directiu del Bar~a diu que el club ês el més ric del m6n i que no
mirarà prim a l'hora de comprar jugadors. Potser' no guanyi lJiguea
però els socis podran tenir la satis~acció de tenir l'equip m6s car
del planeta ••• el prèsident nordamericà s'entrevista anb els que manen i, home previsor 1 potser perquè la gent &s pensi que hi veu clar,

també ho t'El amb

l'oposic16 ••• I enlloc, enlloo, e's parla de cap carI!,

ni en la. secció de traspassos, ni se'n ven ni se 'n compra cap. l

això que estem comentant un diari de cinc 4w os que sembla que hauria

".

,-

de parlar de. tot, de tot vull dir parlar de carlins•

sume !
o sóc jo. Es el diari, -el diari que us ~gnora•• ,.Té, programes de

teleVisió, que ~
-

~

surt tothom, els espectacles. uni

Wl

carl!.

encera hi ha un Uonteju:rra i gent pe!" a aner-hi, i si a. mi se'

donés permls per eoncórrer-hi, n'hi hauria cada dia de concent.'raoiODc:u
- sempre serieu els mateixos, i si hi hagués gatzara pot.ser vindria

un dia que et concentraries tu sol.
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- Cada carlí val pèr deu que no en siguin. l .estic disposat a <l8mostra~t'ho

si els anys no t'han fet perdre la por.

s no tens galtes vistes, però encara et puc arribar a les que
tinguisl
Intervé la vigilància.

A la Residència es parla esperanto Der tal

de que tothom s'entengui .. TUls sm ells poden parlar amb la seVa
llengua prop,is, però s1 tenen tracte s amb residents de diferent nacio"!'

nal.itat 1, sobl'"etot per a dir:f:gir-se a les autoritat.C3, ho han de fe
en la llengua -internacional.

Hi ha residents, però, que no l'han vol-

guda aprendre, i fAnin t en compte l'anterior categoria dels hoste
s'hi ha passat tma mica per sIt. Napoleó

:francès dient oue

'8

~s

dels que segueix parlant

la llengua que hauria de parlar to'thom. Tanpoc

__!ren els c\.D'"sets d'esperanto algun emperaàor romà i un determinat
:rt1hrer , 1 això obligà a que la guàrdia part! cular d'ells hegu6s de
tenir coneixements de b-ancès, llati 1 alemSly••• La intervenció de
la vig11ànè1a és mesurade,

No podeu discutir sense cridar?
ac1 no volem crits?
-

.i:S

-.r:'~S

quantes veg&des se us ha de dir

Ela altres no criden pas c

voaaJ.tre •••

aone st, QUe en cara és car11.

ell que em cerca les pessigolles perquè :fa anys que corra amb el

deSDit a CQll l'aroult no va sabAr f'er un he'l1eu.

Que

no ho asp; senyor

vigila1lt, que va cridar vin't-i-cin e alY8" o més, perquè no Va 'teni r
un hereu?! No hi ha cap carlí. de llei que no n"bàgi tingut, 1 això
l i cou.
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- Vostè, si en t'os, no en seria de, carlí.? - diu el baró.
loTo no puc ser ni d' lm coetat, ni de 1 I altre.
- Vaja, vostè seria del centra-, que no és ser res.

aró t és la única vegada que te 'n sento endevinar algun aJ
~ls

homes - diu la vigilància- neixen lliures i ban de poder esco-

l11r lAS seves dedicacions.
-

A. cal'1e n"'em car1 ins i

l'endemà de néixer ja e~s apW1tem al cens.

- QUè li sembla, senyor vigilant?

Això és imposat. El nou nat amb el temps pot ser carl! o una alt.ra
cosa.

11 aui ha de de cidir.

fi'

!na cosa vcld,.i.a Que fos, socialista? - fe el ooró una mica. pi-

cat..
,n té de dir dels 8ocie11a~s?

n'h, vostè'?
,è n 'na.CJ de fer?

Tot qcedarà

entre nosaltres, senyor vigilant.

Si no m'beu de fer quedar malament, us diré que s1 que en sóc. N'er
i en sóc.
'':'18 socialistes, van contl'a els carlins? - pregunta el rei JalJ11e.

l'fosaltres, ara, som democràtics. Si hi ha carlins que n'hi hagin •••
Què et sembla, Jamne! Si hi ha carlins Que ll'hi ha~n. l m1"ra oui
ho ha dit!

-

~nyor

ha~i

v1g1.lant, s1 els eocialistes volen un món més just, que no hi

qui sopi dos cops i qui no sopi, hi poden haver carlins carregats

de propietats?

- Jaume, que tu sense
U$

8~~

car!! en tenies més que jo de

terres~ •• o

és

arPo oue no tens res també t'has ret socialista? Vèig que per ser

ooia11'

S'

de ser pobre, i, mentre al món hi hagi rics •••
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- Alto, baró I IUs pobres som més que els riC8. l no és jtlSt Que manin
els que són més poca els quals

qUal

parlen dels que no treballen

que hi h Egi gent que no t.reballi, pe71san t potser

diuen Que és norm

que el treballar és cansat.
llegir ni escriure, i els

~s

~ica

no

gaire els

~a

en feien el Què Volien. A oui en
'af'sr i llestos. Ela pobra

bia massa de llegir i eSCTiure el :rAie

no e st.e.ven capeci

avui a

ts per

no sabien

PObN8

diri«ir comunitats ni

lr

.untvra"sitats hi van

COti

.

:1&8,

tants pobres com rics.

.

pera
S"a-

nosta. el temns da passar delsocial!sme utòpic al socialisme cient1t'ic, i llavora n'haurà de ser to~om de socialista.

Fins i tot els carIin s1
- llasta e ls carlins.
tarà, senyo'" vi~lant, ai de

].pR

universitats només en surt gent

carrera, Qui traballarà la terra?
-

les mÈlquin'7 o.

-

I qui :rarà d'escombriai:re?

.

- Les màauine-o.
-

I qui farà cl"istures?

- Les

r-...è Quine o.

- :r oui :farà les tràquines?
{ame, al¡;!Ú 'h..a de

QUedar T"'er

-

r

-

l els bancs, senyer Vigilant?

1"e!"-l

•

- seran ooncs so c1alistéa.
l els s'sstres?

- Seran sastr&. socialistes.
-

A1x1 t.ot,8 hS\.lT"em d'

r

v~tits

com els Xinesos de Mao?

- SiDa hi ha d1:rerències de classe, no hi haurà di~erències de Vestit.

Així no hi haurà abrics de pell?
lapona sempre n'hsn portat però per e :fer-se passar el f'redo
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les dones, com es mudaran?
-

"T obi ha csn ll~ i

que obi iroJ t a tm.tdar-le 8.

- l et penses que e lles

8' hi

aVindran1

- lPhi ha que no s 'ban mudat mai..

i anb el socialisme no es poden mudar, no hi 'haurà 80cia.li.::»W~.

- tba dona done. gu~a i ben ccnstru1da, només que po~t.1 un 11en901

es veu,..à desseguida qu1na dona és..
Oh, r.Jés es veurà si en va sense de 11en~ols!

- Això és un prejudici cap:aeJ.1sta.
ostè es va easa~, senyo,.. viJ:!'ilan ot?
No.
- No? l oom alava de dones? Es que 198 dones, anb el sociaJ.i SI18 seran

partidores?
N'hi ha Que ja en són sense el socialisme.

l amb el 8'oeialiana, encara en seran més?

Si ve un moment Que tot

sigui de tots i jo ~OB allà baix, bauria de 't.enl..r el cotxe, la dona
i el calaix a disposició de la comunitat?

51 un té la dona lletja,

mira •••però s1 la té guapa ....
- La Quest1ó dones, el gl"'6tl8 mestres no l'han tracts:1a a t'ons. Nosal~

tres, de mo.ot, en tAtnim prou que desapareixi la propietat privada
actual, la dit"erència de classes actual, l'explotació de l'home per
l'home. Amb la. quest1ó dones ja s'hi trobarà \ma soluci6. Potser sigUi la única propietat privada QUfJ es respecti si ha de portar m!6S

maldecaps •••
-

,:18

socialistes van contra tot allò que creuen és un mal per a la

societat?
qegU)".
T ser ca"l!, és un mal per a la societat?

- Un ca~11 pot ,se~ socialista.

lOS
El baró sal ta.

- Jo no en seré mai de socialista .. Només seré carlí. l tampoc en se-

....

rà aquest.
- Jo e~ que no seré serà ser car1!1
- Visca. el.

gener~l

Savalla!

- Visca la reina Cristina!
- Visca Pau Ig1esi&s!
~ls

visoues es repeteixen cada. '\B~da més :Cort, 1 les ganes de cridar-

ne s'esacmpena alt.res dependèncias. se eer.t.en visques a. la Primera
Internacional, a C'AtalUIlya lliure, a.t rei Faruk, al nacional-socialisme, a~s CanuneT's d~ Castella, a Napoleó, al cavall de Troia, al
Sindicat Verti'CaJ., a l ' amor llinre, a la s Tel et'òn1ques ••• L' Qvalot
va cl'eí.xent i es veu que hi havia molt personal que

-

~

(te

n'aD6Va

endarrera

cridar visques 1 ara :fa la pau. Un escamot de vigilànci, a es pre-

'senta al departament

de~

rei

~Taume

i el senyor baró i troba a ambdós

personatges i el "igilant cridant a pulmó obert.
ci e's ve a Vigilar o a escampar les doctrinés de Ramsay UacDonaJ.d?
Ja has vist, la gresca que hM

E.rnt!l.t.

seguint aquests doa elanents? Els

que havien :fet. parlar d'ella qu5.l hi erEl'I tot.s i que havien passat

anys i Anys

en trsoquil.litat, no semblen els mateixos. IU propi N...-

poJ.eó està nerViós com bo estan Darius, gspartac i e1. 1'9i Boris•••
- Jo ....
'-

~ seguT que
-

i)rl

t 'ban tocat

éí

aocialisme!

ho ha esquivat tot és aquest. senyor, (:Jua és carl!.

a 9Rtat aauest amb aquest diari!
- Hagi estat qui hagi estat, heu estat a punt d'embolicar-bo tot. l

tu, de moment, en lloc de vigilar pass8I'às

Li

ser vigilat. l vosalt..re 8

dos nor-és podreu parlar amb vau ba:1:xa.
- AQuest va cridar tant en Vida, que no en sabrà.
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- Doncs tu no l i contestis.
-

l si em toca els. carlin 8?

... Com ei no el sentissis.

- Oh cC'm si no el sentis ••• Que no n'és vostè de carlí?
-- No.

- Que també ée socialista?
q6c vigilAnt. l prou.

:r

si voleu discutir, feu.ho com si &t6s81u

de segons.

L'actuació del rei Jaume i sl baró del Coll, comp1icada

~mb

la del

v1J:dla:nt que hs.via estat socialista, esquerdà un equilibri mantingut.

durant anyades_

S'h~'

de

re~or,ar

amb molts ree1denta alterats

la vigilància i no era rar, ja

ntir comentaris fins lle.vor

des-

coneguts.

- n'al't.ra manera els sn iri. a am, a n'els o ue
sl que estaria par Sanats i p

•

unY81ar! Jo

dis et1!"SOS • N' hi ha que nomès creuen

J:J'!'., i s' he Vi

discur's

V!fl

1

rd

In t com jo vaig tenir un sabre

8 voler raBllar amb

les mans tot eren barre-

tades.

, sar,

b:res dev6p,'ados t'alIen. N'hi ha

ls

' ....ltree que tamb6 s'ho

el sabre era la clau de tot. Al'Agrupació Ilúmero dos
hi ha. 1'Tn Doleó, oue en sabi.a tant, i tarri6itmgu6 el seu Waterloo.
- A mi el Què em cou lis 1'\0 haver mort al camp de batalla, on té l'obliR'flci6 de mOTir tot bon gue!'rer.

ts

A

T

,..g

no van se,.. eléminats

- Perdona, d' empera.dora s

f<:"J"A

dels camps

batalla!

sa nostra norr.éa n 'hi Va haver un: Jo!

Tots els demés eren uns pobres l'Ili tadora. Amb qui em vols comparar,

l(f7

amb aQ\211 animal de Neró, amb aquell sangUinari de CaJ.igul.la, o
ari> aqt811 tartamut de Claudi •••

'"

- Senyo:rs, qua val més, pel bé de tots, que no :reu comentaris - diu
la vigilància.
- Que ja saps aui els fa?

,

,

- Ac! Iee o,..d:res són que tots sou iguals.
4: l aquests visques que s 'hP1l sentit 1 Es que uns els poden cridar 1 ..

e ls al t!"8 s no? O tots moY'os o tots c1"isti an s.
-

Ha estat tina badada

d'~n

vigilant socialista.

l per què en teniu aci de vigilants socialistes?
-

QUan

entrar a

Residència va dir oue es donava de baixa de

ara no esvalotem m~s el galliner, no recordem t'ets passats que ja
han passat, descansa en pau, Cè$8r, descans'hi de mal. grat però des-

cansa-hi •••

Napole6 es remou nerviosament d'un eap a l'altre d'allotjament. No es
pot veure ~ on porta la mà, però s 'ha de suposar que la duu, com
'hans, demubt del ventre.
- QUi és que crida aquests viSQues?
- Res, ja s 'han acabat. - diu la guàrdia.
- No,. no s'han acabat.

he sentit que algú cridava que Visqu'a jo.

Qui Its, demano, que criòava aquests visques?
Ha comen9at un carlí •.•
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-

fTn espanyol! 8i jo no hagués tingut fsj.na 'Rússia, a Espanya no hi

hagués quedat res, ni carlins. Vaig voler donar bones places a gennans

meus i no se'n
--

sorti1f.. De

Vl:n

N~poleó

només ni ha hagut un i no n'hi

halD'" à cap més.

-.

o us enutgeu, aire •••
!la què vols que em serveixi,

SY'8?

'\

-

~

n'hi

m

que han guanyat batalles després de no pagar oontribuci6!

ui era aque st?
- 1"·1 senyor 'qodrigue z •

-

~spanYB

n'és ·ple de Rodrigue z.

- rl:sereu-vos •••no, el senyor Rodrigo, Rodrigo D1az, el Cid.
- Doncs si e'll les hi va guanyar

.

tem~

les hi podria guanyar jo. Do-

nen-m només el milenar d'homes Que em Van seguir de l'Illa d'Elba,
els Quals en algun lloc els deven tenir i que segur eren ells els oue
cridaven visques a Napole6, i veureu, si em deixeu acostar on s'estan Wel1ington, Bie10w 1 Dluchar, qui és encara Napo1e6!

- ne

c~ manera, aire'- Hi han -ordres seriosissimes.. Ac! v-olem auietud.

- Sa ho veig. Es com si no m'hagués mogut de Santa Elena!
..
~
..
- Sense guardies
sn gleos,
que é s un gran que.
~..

- Amu aixo tens

,

rao~

-=elaxeu-vos, doncs, i a passar el temps en pau que ja prou guerra
vau dons r anys endarre ra.
- Guerra ••. guerra, ••• era el millor. Sóc, el millor. Els generals enemic
•

em temien i n'hi havia prou que sentissin el meu nom perquè

combat.essin

tremolant. l ho vaig fe,.. tremolar tot, jo! l les donfiS, auè? Quan em
veien tremolaven igual que els generala. Totes

Val

tremola-r al mEU da-

VFmt. A'rs, que si me les ha~ués escoltades, no hagués passat de t.inent.
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Sembla que no totes tremolaren, sire •••
1. • Jo mentre tremole ssin ja en

sempre, s1 meu davant. En bé o en

tenia prou ••• "8ra tan bon :f'estefiador com bon militar, i això que m111tannent era

1.m

geni. Tot el món ho ha reconegut lleVat d'aauell

animalàs de Tols toi al Qual els russos que mm8ven en el seu temps
. .

~.

era comte i portava barba••• Diuen que en

li dei xaven dir tot perquè

deu an:vs les meves batalles van costar tres milions de france.sos,
pe,." jo veig purificar la Revolució, vaigomplenar Fran9b i a -ro ra
,

.

nels, mueus., 11els ••• i 18 s banderes

de carre teres, pon t.s., ports,

franceses es van passejar pertot on jo vaig voler. l ja veus, els
angle
Això el

1e VIII, em van portar

mereixien

ue
,
on no e

haur

d

illa plena di

9S••• Un

t'8tat ••• El governador Lowe, el qual deu-

rates. de febres
r!~

perdonar mai

S81ta Elena.

baver t'et mala t"i, va necessitar sis anys per e. desfer-se de mi.
onava Mm passada i vi Agre, però jo 1 els pocs que m'aoompe.nya-

'n t'eiem sooe.,.s amb acuella carn i amb aquell vi, vestits de galal
Sovint

rates

pensar

diutr~

el barret. ••• Aquell governador es dev1

empresonades enlloc d'un emperador de Francpa.
de b on mirar de do

l,

l ja

sevol

or'tav,

nat re

'he volgut preOCllDar

i hi havia rates•••-Dtn-ant

a ni hfJ vo

llegir la p
ua1, sanse jo,

iU SE'

om anava. -el món, ni ne
coltar notici

t

ys no he dema-

una

de

olla ••• I l'és, no?

scend! 1:,
d'ara, el

Però avui

es Que he sentit m' ball fer venir ganes de saber-ne al-

aauests Vi

co

cas

a Santa Elena, però qua1.-

del món aue vaiS?: deixar •••

,e"

,

adev1ngut d'l'talis,

d'};{.olanda, de Polonia. d'Austr1a, de Rússia i de la mateixa Fran9a?

Hi

al~

str

Que s'hagi sortit
'overn us diré au
te

o" '

1

~red

de Rússia?

RlÍ.ss1a els hiverns segueixen poue no saben com fer-ho per arribar més
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,vall.

vos hi allareU a cremar Moscou. l un

et-

ua també bo volia acaber tot a canonades i
deixar tot a la neu russa.

na, ho
-

opa que jo, aQuest?

l va a2'afar més

- Li va
1aterra I l Qui la va

- sempre

aal~

Un parent d

11ington

pots!!'?
-

uil'e,

eranà sé Que no ela admeteu, pe-

jo no us puc donar consell

rò si algun e

11egissieu

el diari •••

:1 diari ••• el diari ••• Tinc entès queeJs governs d'ara t'an m's de

periodista

. .

d"homes d

Q119

IVern. Vull dir que els diaris 'els fan

1 jo :t'os al

ls mini st:re s.

mó

ls diaris nOl"tarien el que jo vol-

gúas que p.~rte&Sin, saps? Ja v9uràs,
na hP. d

lm

govern, mana o ,no mana?

S1

nar nertot arreu i no pot pas deixar de manar dins J.e s

redaccions dels diaris. Ara,. la quest.1ó és manar bé. Quall no s'hi mana surt&n els à:ia ris de l' ODosició i llavors la gent no s Bp a aui
CTsure ja que el govern diu ~1 de l'oposició i l'·opi.sició mal del

govern. l la gent sempre ha de creure el govern. Si no el creu és
qtB hi ha un mal govm. l quan hi ha un !!lSl govern ••• jo ho va:lg arreglar amb canons., no en vaig neoe.s8i tar cap de diari. l qui la va sal-

var e Anglaterra?
ue
-

va moJ.t.s

T'os.

l f'u'mt:'lnt puros e8' poden gu'!lnyar

usat ho
an~lesos

guir tot. Va t'er, anb un discurs, dels nemàtics
n

uns combatdets de r.>rimera linia. ,

l Fr.e:n9a,

Franç

Tres?

,

ue

fa

ssa1i
mo~ts

F!'8n 98

in emperador hi ha ara?

anys que. són republicans. Però

enCa'8

can't8n

La Marsellesa.

- La Va fer Rouget, un 01"1 cisl cone RUt. Els d

obespierre el van te-

lli

nil" tancat. També hi vaig estar jo de tancat. La gent que ha estat
s governs que hi han hagut pel món ••• Qual els

prova els

amit'
,nce

ant>

1#urav,

aa no

Intien La Marse

d

.

801-

,

n~ngu.

Marsellesa i tot els alemanys van oonquistar tota la Fran-

9a •
o!

- si.
a

la

devien tocar preu bé. Si un músic tota la Marsellesa esp~tat

la M:araelle sa ea converteix en \ma pa98 de museu. l encara hi són els
nmlya a

Jo •••

Fran~a?

- Vos t:ranauil·. Avui a Fran98 només hi ha :f'rancaso~.
- La Mar salle sa ho va salvar tot!

-

J.~o,

elB

americans.

"ls &mer1cms?

....,1. En el vostre temps se les tenien amb els vostres amics
per mor òel Cana

i de 1e 8 colònies. Més

amb ells per mor dels negres aUJb

uè

treballaven de franc.

que e ra

lm

pob

f~ls

~lesos

s ti.Dgue ran ells

d se

quals van omplenar mig pais per-

El món primer no en feia

barreja, però després

d~haV:él""se

ells amb ells comen9aren a fer invents i a trobar

s perauè deia
ben apallissat

pet,l~li .•• Les

bom-

betes, el telègraf, el gramofon, la goma de mestegar, els automòbils,
la radio ••• Si en el vostre tamps hi hagués hagut tot això ara us po•

drieu sentir els discursos oue

V3U ~er.

:1 món quedaria parat. de sentir-me ••• l si no m'haguéssin portat
an'ta F.1ena, tot.s a.quests invents hagultssin portat patent f'rencesca.
- l el món ja en vacomenear

anys nomèA havi

fer cas d'aquella gent la qual duran t

fama matant pell-roges. l quan a Europa Va ea-

clatar la primera guerra gran •••
- Va ser molté;il guerra?

12

- Ui 1 La gent moria com mosques •.
-

A

mi, en deu anys, se me' n van morir t.res milion s.

- Amb Quatre anys se'n van ma,..!r cinc o sis vegades ués ••• Doncs llavo"'s eJs americans ja van t'er decantar la bl18B9ch
-

l Qui la mogué aquella gue:rra?

- ¡;~ls alemanys. l s'hagué d'aliar molta gent per a fer-los ple~ar••• l
vil'Jt:ué la segona gran guerra, i va sort.ir aquell que ua deia que agafava un pais cada setmana, i fou necessari que gairebé tot. el m6n en
pes s'aliés ·cont.ra ell.

a mi. De un a un no n'hagués t.ingut ni per a comen9ar. l tamb6

'- Com

era alemany, aquest? Jo ja els volia treure del mapa. Si m'haguésain
deixat. fer' a mi no n' hi hagués mgut

e~ d' aque stes

due s sue rres que

dius.
- No, era autriac, però anà a encendre el :toc a Alemanya i es veu que
en sabia d' encedre foc perquè ho va ablamarar tot i els alemmys :feren
tot el

que

a n'e1l 11 va passar pel cap. Comenc;à

fent foc a baix i

quan se'n van adonar tot AJsmanya aJ.c;aV6 el bra9. Els alemanys d'aq1.ell t.emps quan es posaven en moViment no hi bavia res que els aturés. A n'sanell home va acabar creient-se'l tothom. Va donar un tanc
a cada fanil'a, un cmt> a eada blrri, un cuirassat a caC1a comarca, un
av16

a cada ajuntament i un fusell a cada alemany'•••

- l on el teniu aqU8 st element?
•
-

&~

tenim acl, però no diu res i t.é prohibit rebre visi tes. Es molt
I

recent tot i no volem complicacions. Si a.quest sabés els alemanys que
hi ha a la Residènc:lEt seria prou cap,"c de torn sr-los a ablamarar malgrat que sembli que no hi és. l també sort dels americans t sabeu?
- Així ara els americans venen a arreglar les coses d'Europa?
s han arreglades dues vegadêS, i les dues amb canons. Després han

113
vo1~t

arreglar altres coses amb quartos,

sembla que se n'ban g; s'tat masses. Ell:

i

ue

tm

temps en ten ien mol ta,

aut> quartos ho soluciona-

ven tot. Van portar gent a la lluna per

fer veure que de quartos

ens n' hi sobraven •••
o :roUs.
- Tal eom ho semiu. Ell·s•••

igual, potser si que amb quartos es pot anar a la 11ma••• però

... Ra

a mi mJaJn"adaria veure aquest que necessità Que tot .1 món li
·cont

atlèS

en

•

:8 impossible.

Jo, amb més d'un segle i mig que són acl, ja sabeu que no he demanat
mai res, ni dia,ris, i estic disposat a passar-hi un altre segle i mi

de la tnAteixa manera .•• En tot aQuest temps ni be demanat què fou del
rei de Roma, mon fill. Encara sóc l'emperador per a demanar t'avors a
ning(Il

- Ton :fill mori onze anys despr6s d' riaver-t.e portat a Santa Elena. No
!"rioo s resmar. Ho :reu un teu nebot, fill de Llllis. De prine r :rou

presonat i semblava que comen9avs ~, 31'Tibà a president de la República 1 ambà sent emperador. Els prussiana, en un combat el t'eren
presoner, :tou destronat i morf a Anglaterra.
ur1a :fer poca por als anglesos que el

~lgué9sin

a les Illes!

- Ara, ja ho bes sentit, a Fran98 ja fa anys que hi ha República.
A Frano8 de republicans n'hi han hagut sempre, però mentre jo vaig

-

aotusr d' '!mp9 rador ••• Lafayet. te només
me

qU8Jl

8S

va veure en cor d'aporrinar-

li van dir que ..i o estava acabat ••• Insisteixo, m'agradaria veu-

re aquest element Que es va batre contra tothom.
-

~ire,

m'hi

VA

molta reaponsabi1itat •••

- Si t'ossim en el meu bon temps aquesta informació et valdri€. un mar-

U6sat, amb corona, cas+..ell .1

\D'1

bon equip de dones guapes •••
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.. Jo ••• si voleu veure ca'Ditostos dels de

s~les

endarrera, tenim

HMnibal •••
.. AaueJl dels elet'ants?
otser ~és8in estat uns' bons auxiliars per anar a Rússia.
- 'tITo bo sé. Si un home essent tan peti t compara.t. anb un elefant ja
hi va passar massa t'red, un ele:fat.rt essent molt més gros que un home
la fred 'hauria estat proporcional.
8111m

AJe xandre el Grc:u.a •

.. 'l'ambó, jo er.a Napoleó el Gran. Aquest a m.i no m'ha d'ensenyar res.
Tenim Carlemany, Cèsar, un Kan d'anomenada, Ati.Uh ••
,

.. N'o,

IlO,

jo vull veU!'8 aquest que s'ho :t'eu amb més de mig món.

pero m'hi

- (.To,- la VGY'itat, sé qui éA que em demana això,
pla~a i

potser quelcom fI1és, i a1'S

tingués i. més

do.r~s

tro

la

marquesat per més castêll que

guapes de bon poques

- No ho ha de sabar nin@i. Paraula

jugo

COSit&

em servirien.

dJemperador~

Si el del pabelló Nou, quo eap francès i alemany hi Vinpu6s b6 •••
poar:1& s~rvir d ~intèrpret ••• Ni tu ni ell beu vol31t aprendre l'esperanto •••

Fou

tma

visita privada. Per tant, com que no figura en cap registre

ja que 1'ou una Visita o:t'icalment. no autoritzada, s'ha d"agSf'ar amb

tot-a mena de- reserves.

•

Trobem un emperador i un

1ntèrp!'9~

al departament del :t'ührer.

- Què f'em?
Cap resposta.

- Que no diu res, aquest?

Digues-li Qui é·s que el ve a veU:n!.

l ja la pet.i ta conversa 'tindrà lloc a través de l' :intèrpret.

- lc(Uè vols 1

- se

«To de francesos només m'he en tè,s amb Monsieu.r Petai.n.

m'ha dit que es va haver' d'unir el món en pes per a t'er-te ple-

us
gar.
-

~s

....

veritat?

IJ1..

,
,
l p,:r que vas anar a Rússia amb el :fred Que hi fa1

'ambé hi vas anar tu •
. - l si sabies Que jo m'hi mvia refredat. ~ ..
- rru eres t. u i jo erg

.MJU.

- Ja ho has entès qui er.a .101

sl.
- Jo vaig .organitzar batalles, però vaig fe-r ports, cmdna, palauo,

museus •••
- Jo no en

vai.~

de1xe:tr can eD peu.

- Però si 'tenies tota Eurovn. perquà punyeta 'Verabolicaves a anar
a Rússia?

nzinal
il9mpemdor demana a l'intèrpret s1 aouella. paraula és
li diu que no. En canvi

88

tUl

renec.

se

li aclareix que punyeta no és una paraul

d'A-elidèmia Francesa., em.p:rada ¡;:u::¡lt soVi.ng en lloe da carai, qu
més suau i quo en aquest ceB té- la mateixa aignit"ieac16. També es

pot dir

It

per quins setze ous n o tot

simplement

fi

per què u • A tota

cosa que pregunta el gran Visitant la resposta és la mateixa: benzina.
l només al cap de moltes. vegRd8S de repetir el nom del f'anós 1 car1ssim carborant, e·s mira Napeleó i li diu:

- Jo no nodis fer la i:roerrfl com tu, veient-vos amb l"enemi et fent inte-"venir la cavalleria i quatre canons. La manera de fer les guerre
passa de moda, com el pentinat de les senyores.. Jo l'havia de t'er

amb eines ne eà1'11ques, i aquestes e1nesno, vart soles, no es poden eml

panyar com el& canons d'8l;>atH3,
jo hagués tingut prou benzina I

Ei

r.tanès) necs'ssiten earburanta•• ,.8i
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-

Pe~ò

si per

ana~

d'bn cap a l'a1tre de Rússia se'n devia necessitar

molta I
~ ~Ta

t'ho dic.

~

va t'allar la benzina. Els consellers em deiem Que

DO L' aC8baria mai m's. Tenien' por de dir-me que l'acabaria, tenien

po!' de contradir-me, tenien po'!" de dir-me que ho t'eia malament, tenien
po!' de dir-me que JO' no era el millor. Es

lm

mal., he viat, veu 19 't

voltat d'un equip de raspallador.s. Jo ja m'ho creia que seria l'am
d'Europa, i per si no era prou enora m'ho deien ells i a tothora.
- Però tu tenies generals o t'bo t'eies tot sol?
i ha generala que quan hi ha guerres no hi entenen res •• l auan un

mana com manava jo, ha de manar encara que meni ma1ament. La. ben zin
em va priva' de tenir el ¡PAl;} a1 coll

8

mig món. Després de Rússia

Vs-

nia. l'India•••
-

l Anglaterra?

nzina et di:c. l prou I
-

l per' què no anaves primer a Anglaterra Que a Rússia?

- l tu, per què hi vas anar?
o em vaig errar·.

o, no. A '%ssia hi Mvia blat, petroli 1 comunistes.

l si no m"na-

gués :fallat la benzina ara només hi hauria petroli i blat.

- ~ què n 'baguéssis :fet dels comunistes?
:ls hagués f'et passar .Per jueus, que a casa no en va quedar cap,
o no n"havia d 'haver quedat cap. A mi em van dir

qu~ e~s

havien cre-

ma.t tots, i resulta Que els Que tenien els Quartos i amb eJ.s Quarto

la benzina eren fora d'Alemanya. Aquella guerra la va guanyar qui Va
tenir més benzina. Avions, cuirassats, tancs, 9ubnarins, tot va amb
benzina•••

- l no ho sabies abans?
aquell que fa un

balan~.

La guerra és un art, s'ha de plme,jar, co

Si a R6.ssia no s'hi pot anar a l'hivern s'hi

7
ha d'anaT

l'est.in•••

A mi, ni tu ni ningú m"ba de d

-

lli~ons

de res'. l menys un qu

posar-se en mans angleses pensant que el

ve tenir la capg:roasada

ien BOm a un emperador••• Que et van jutjar mai a tu

sn pel'-

dies ootal1ea?
-

.1'10

s'hi van atrevir.

- Doncs a n" els de casa Que VEll quedar, que no van tenir els banol

no

deixar-se agaf'ar, els van jutjar i condemnar perquè van
'havia

V18~

mai.

- ')otser a:r

n'el

8

e

purdre~ ¡lo

nt a 'bi miri
~e9

8

fat'-ne de guerres si es condem-na

uerden.

- Guanyant-leo

tot solucionat.

rò vosaltres Ja n'htjl[eu perdut una•••
... En

~

jo Jas
ben~ina
-

T

prirne,..a Jo no era més Que ml ignorat caporal.
ui er6 1 no la vaig

rd

aue llavors la tenia

'!""lar què t' hi t'i ('".a'

au

n~

cont

Vl

rdre la

'ona

nz1na••• l

r:í.Cara ,

f.mL 61;

ric8lla

- Van s*tr ella que s 'hi Van t'i.car.
Dl

•

en l

trO

em vaig 1im! tEr a fer' actuar els

tot. vaixell aU~ passB.Va per l'aigua, 1 a di!'-ne

quatre de t"resqu8R al president dels EstatS' thi t~ al qual semblava que
n1nglÍ no podia di:- res.

si,

Vaig perdre, però per a ~er-t1e· ca1.1

es Va haver' de' mobilitzr t.ot el món.
un hOI18 sol cont!'8 tot.
i 9m penso oue

el

r·~ai

s 'bavi a batut ni e8 batrà

món. A l~amperador del Japó el '&n deixar

cara viu 1 en

EllJ&rador.

mi m.'hallu6ssin

vols;mt jutjat 1, nat.ul"aJ.Jtlent condemnar. l saps qU& vaig fer jo abans
que em pregtmtéesin quants pe cata tenia?
tre'DDst i h('\ -rani. l de C1:1 no J:Jn

V8'l

:an vaig casar l '(us surti un

tr~ba,..

ni lea eezldrea. l s'ha

cA.bat. No em preguntis res més perquè les meves respostes S8OlDr8

rm tres: benzina. benzina i banzina•••
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,

Napole6 se'n tornà al seu estatge preocupat. l es posa, a pensar que,
veritablement, en lma guerra modema la henzina era un element imprescindible. l home de càleul ell, en questions bèl.lique s, maJ.grs.t que
el senY0l" Tolatoi nò ho cregu~s, se' 1 pooé V9ure durant setm8les i setmanes comptant la benzina que necessitaria un exèrcit francès comanat
per ell per a :fer anar els aparells que
dest'er la coalició de paisos els

QUals

8

'haurien de fer anar per a

li ocasionaren les Vacances moI'-

tals de Santa Elena. Alguna vegada, a mig :fer nlÍ.tl'eros, ai algÚ hagués
estat a prop d'ell li hauria pogut sentir a dir: "Es necessitaria tota aquesta 'btnzina, a menys que els homes, si han progressat tant oom

es diu, no disposin d'un estri destructor Que actuï EIIlb ma altra mena de

~ls

......

car~ant

visques de Jaume Torrentsr, el senyor bAr6 del Col1 i el guardià

socialista,

desvetllaren quietuds que feien anys que duraven, Durant

un temps el quietisme desaparegué de molts estatges 1 alguns residents
:tòrn8r9D El

t'er sentir llurs veus. l una veu sn1mava al tres veus. Les

primeres :files de parti ta politics, d' organi tzacions àcrates i de pa:rtidaris d'un o al tor e règim s'anaven destapant i semblava que ALen propaganda electoral.

Els grans tribuna de la casa de Ciceró a Quin ti-

lià, de l.1irabeau a Castelar, de Demòstenes a Robespierre, , de Tasso a
Clemenceau, abrandaven llurs partidaris els quals corej aven amb vi sue s els momen ta brill.én ta dels oradors.

Sentin t aquella s e xpansion s

trencaren també llurs silenci s una pila de 1'8idents els quals

p~nslill

Ven no dir mai més res, ja que en la primera vida creien bave 1'-ho di t
tot..

Es refor98 la guàrdia, de moment amb instruccions d'escoltar i

callar,

i la guàrdia

escolta intervencions diverses. Pot tomar a

sentir, si l'havia sentit la primera vegada, el discurs

~ebre

d'An-

toni exaltant. la figura i el testament de Cèsar, però com oue ara molts
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acollits saben coses que Rams no sabien, el discurs four repetidament inte,.romput pels c r1 ts de

II

ClJ opatra! CJ.eopa tra !

CJ.eopatra I 1f •

l &s pot sentir també quan Wagner fa sortir J.es seves con':V':imion s republicanes, que algú li retreu: 1fT el rei Lluís de Baviera?I", i de

rea li val a 1 J autor dels Mestres Cantors dir que el rei Llui s e ra un
bon ne lòman i Que la músi ca tan pot plaure a

lm

rabassaire QOm

a un

emperador.Se senten veus femenines •. La guàr?ia informa les autoritats
d'aquelles intervencions ~r si poden tenir conseq~ènc1es ja aue se-

gons sembla les dones que es man1t'esten havien estat dones mol t guapes,
i poden ocasionar revit'a 11 men ta parat.s duran-. _anys.
- Ja veureu, les dones són les donelU
Les autoritats diuen que 1e,s deixin dir, que no poden passar de dir,
-

A

mês, eix! veureu quina gent era aquesta abans de la Jubilació.

La ·guàrdia identifica a ],a ¡>ompadour i la Du Barry. AquelJ.a diu pea-

tes d'aQuesta.
o hi vaig estar deu anys amb el rei, i quan tu t'hi Vas ficar ja

no servia per a rea.
-

(~an

el

iU

reiet

veure les calces, Ja no es Va record

de

res mes.
- No podia

pass~

de mirar-te-Ja s i prou •••

- Va ser veient-me-les que va dir: Despr6s de mi el diluvil l aauest

'mi" volia diJ" jo.
- l arR què en t'eu d' an~r amb calces o sense davmt d'un rei?
1 és àque ata? - pregtmta un dels guàrdie s.
- Madame Va1ewska, la qual malgrat haver-se
U9 :figurà

c~sat

dos cops :fou de lea

en la t'ulla de serveis de Napoleó •••

Ja s'hi va ficant m6s gent a les rotllanes que es :formen.

a perla de dones? - diu Goethe - ••• sense elles jo no hagués :fet mai
res de bo ••• Federica, dues Car1otes, Li li , Cristiana•••
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- Done s, done s •••

una

i prou! Només e s pot e stimar un cop i bé!

- Aq\.8 et és e J. Dant - diu Ja guàrdia.
- Ja t'arreglaràs, Aligbleri r

eJo en vaig tenir 700 de debó i 300 de

segona mà i encara trobo que en vaig :ter seguir poques. Per què et pen-

que em deien el rei savi?

S8S

A

veure, que vingui

sigui dels d'ara, aJ. qual se li sàpiguen

UB

t.m

un rei, per rei

milenar de dones!

dona soJA només et dóne maldecaps. Un milenar, a

t.m

un

rei, a l'hora

de jutjar li t'an veure les coses clares. l jo les hi veia tant de

clares Que encara avui el món posa de patró la justicia salomònica!
Un altre grup escolta Beethoven.

- No hi lE res com passar la vida a prop d"un piano. S'hi pot expres-

tat tocant

s~
~

_"'-1.

-

t.m

piano.

senyor !.Amin, sentint-lo, diu:
~.b

piano és un estri car que només està a l'abast de gent rica.

i hi hagués més pianos aue canons el m6n estaria salvat.

Què

pot fer

lm

pianista, per bo que sjgui, davant una divisió de
/

tanes?
- l si enlloc de :rer tancs haguéssiu fet pianos?
- QUmtes baixes capitalistes hagués fet una guerra de semifuses?

ot

~pre

lés baixes, sempre les baixes ••• l quan s'hagin fet totes,

què?

Llavors farem pianos.
- Aq\.8st tres que s'acosten - diu la guàrdia - van ser decJ.arats lelos.

Rousseau, Comte i

Nietzsch~

•• però escolteu-los.

_. La civilització ho ha destruit tot. El progrés ha malmenat homes, do-

nes i er1atures. Tots són esclaus del progrés.• El progrés ha desviro'.

tuat el parlar, el pensament i l'anal'" de ventre ••.• EI teatre és una
vergonya que corromp les costums 1 ensenya als espectadors com s'ba
de :fe,.. un crim per:tecte, una este.f"a i un adulteri. l no parlem de les
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coses oue s' 8p!'enen al cinema d' 8wi I El primer moble que demanen ela
directR'D~

és

lm

llit. D'un acte natural i urivat se n'ha t'et un acte

mo!'bÓs i públicl l els l1ib'r$s? Ja sabeu les coses que s'escriuen, ara?
l

auan a' entri al domini de les computadores, que la gent s' estalvia-

rà de pensar!
- Per voltes que el món dongui, jo no em moc de quan em rentava la car
calia dia: l'amor, com a principi, l' ordre com a base, i el progrés com
a finalitat.

!, però no.' Els malalta, els apoca.ts, els covards i els caga-dubtes,
sobren.. Només tenen dret a subsistir els valents, els decidits, els
enèrgics, els poderosos ••• l qui mana si no ells? l
88Y'

a mi

em van fer pas-

pe l'" boiK •••

- el rei David, dius?
51, sí, el rei David •••
'ectivament

~s

e 1 rei na". 'de

l us Denseu Que Israel e s té de t'ranc? Quants de vosal tre s heu aca-

bat amb un gegant? La ques'tió és acabar amb el gegant amb el Qual s'ha
d'acabar.
nosalt1'e s un Que a la seva manera n'era de gegant ens va cremar a
ire~

t.ots, i els altres gegant.s"

aWi, són els que

te~n

el petro-

li que sort que no s'aCAben a posar d'acord. Amb gegants com aquests
no hi ha mandrons oue hi valguin.
- Ara no es va a cops de pedra, ja ho sé, però no diuen que sóu els
amos dels quartos?

Voleu ~ mandró millor?

- "..:ls que tenen els

qu~rtos

són a

èri ca i se' ls gasten anant

la

lluna i acapBrant pe'troli per quan s'acabi. Ja ens en donen, però ens

en donen pocs. Quants més s'en tenen més por es té d' acabar-los •••

22
- PeT' això jo us dic que Isreel no es té de :r:ranc, i que si un temps
va costar sang. ara costarà quartos. l qui us diu Que els àrabs tota
aaues~

cosa d'apujar els preus del petroli, no l'han feta de cara a

vosaltres?

Si. permeteu que segueixin venent el petroli m/!s car cada

trimestre vindrà un dia oue tindran I¡~és quartos que vosaltres. Si heu
aR'a:rat territoris oue no són vostres per assegurar-vos les fronteres,
feu-les arribar fins on hi, balti Detro1i. No sé què espereu!
- ••• i el secret d" Europa és el Meài terrè:- ~i u Dlisraeli -. Amb Gibral-

tar i el Canal'de Suez, es té l'entrada i la sortida ass&gurada.· Si
~6

vol entrar,

Wla

vegada a dins

8S

tanquen les dues portes i ja no

surt. El cas de Gibraltar l'heu tractat molt M conservadors, labori
tes i liberals • La que stió és dir a Espanye que sempre esteu disposats

..

a parlar-ne. l :reJ" com heu :ret fins ara. Seguir-ne parlant. Però amb

1 Calel la vau vessar. Ee qlB jo el vaig comprar, el vaig comprar el
Canal! No el vaiR arrendar, el vaig comprar. QUè vol di:b

tenir

~a

majoria de les accions d'tma companyia?! Nasser, ja veieu, Nasser, us
el va pispar el Canal! Qui deVia

g'overn~.r

a Les Illes

QUe

es dei:xé

ensarrona!" d' 8CIuesta manera!
- l a1'8: les culpes són meves! - diu el duc de Hedina-Sidonia el Qual
no es pot treure del cap que una esquadra tan
, gran com

aque1~a

Que

se'n deia la Invencible pogués ser destlsquadrada per un temporal per
gros que :ros -. Van dir qúe jo era un te!'T8tairEi ••• l ja o' agradaria
veure qui

8S

sortIs d'un temporal com el que vaig trobar jo. Jo no m'ha

via embarcat massa vemlèles, la 'veritat, però estava segur Que 8mb
aquella vaixells no hi havia 'temporal que hi
an~lesos

va1gués~

l després els

:reren governar ,les seves naus 'per pirates com el senyor Drake.

l a,ualsevol s'hi bat amb pirates com aquells ••• Passi, senyoreta!
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- Això és $lent. ben educ

- diu la senyoreta Salomé veien t la reve-

rència del duc.
re n'ha, estat. Em podén discutir les dots de navegant,

- D'això

pe rò aqlS ates•• -.
...

:8 el 1l8nya 9us &8 pot ser amb una. ballarina aue ha balJ.at. davant

el rei Herodes. Ho devia t'er molt bé,

QuaD S8"m

vm grat.if1c.ar

Wl8

gi-

ravolts amb el c~ de tot un Sant. Sóc 16 dels set 'Vels, jo.
,

- L'hagués tinguda dalt del meu vaixell en 81fUel1a batalla. naval! Per
poo que els anglesos se l'haguéssin mirada, potser

l"~és8im

gua-

nyada aquella batalla•••
- No hi ha vels aue hi valguin 8J'a - diu la senyora Fedra la qual fa
anys que corra disgustada -. l sl algú sap on para Teseu, per favor,

vostè oue é8 tan ben educat, senyor, si mai el veu digui-li que Hipòlit era innocent. Jo em vaig eliminar perquè el noi no Va 11tr cap cas
de mi, i

a una dona com jo, si no se'n 1!a cas devegades li dóna per a

1!er dlsoorats, sap? Oi que se'n recordarà, senyor, si el veu?
La ronda de guàrdi9s quan sent don-es s 'hi atura tUla mica. Ara en passen

unes quantes. Guàrdies i residents tenen
ells. Ea veuen com a través d'tul
qU88e~,la

].a

t'acuItat, de veure' s ella aru

Vidre entelat, però es veuen. Cosa

impossible pel" uns ulls humans. Segons el guardià de mes

eaat la que té la paraula en aquell mamen t és, Sa1!o.
Ui, en eJ. seu temps

I tot. són

enve~é.

Va

fér

~rlar

molt. él·'ella.

Escolteu-la•••

Res més que enveges. Jo tenia una acadèmia

de mú-

sies, dansa i poesia. l només hi volia noies. Qui és que ha de 1»1181'
i fer-ho amb g:ràcl. s1 no les noies? l perquè vaig fer versos a a;tguna

d'elles, aul A passar per la

COS8 QU8

no ets. l l-es noies

e~n

'tan

ques que si els homes no ens n'hi reien de versos, les n'hi vaig fer

jo. No podien pas quedar-ne sense. I potser sl

que a n'alguna l i vai

t'er quatre moxa1nes. l què? Ho vaig ~er perquè t1ng¡és més afecció a
apre1xlre ••.• Aquesta man!a que tenen els mestres de voler ensenyar la

atD'

eops! De8pr~St moxai.nes a part, qui. és que ha t'et una oda a Afro-

di ta com la qt8 li vaig f.e'" jo1
filJ.e., ,a:viat hi són a carregar-te el mort I A mi, només sortia

t

de

caSA

ja :reien oórrer que anava a fer qu«la'r' ma1amen t

I:)

Claudi. l

no sempre er$ verit.et •••Es a dir que ells, els homes, ho poden :fer tot
i si

\.JI'l8

un dia tenia una flaquesa aeui:>lava que el món s'havia d'es-

:ronsar. Hi pop;uéss:t.n ser ara aquells que em. calumnia.ven, Que les flaqueses de lfls dones són acceptades internacionalmentl
- "1ncara

si bé us van donar més mala momenada que del comp-

VOA81t:t"88,

te, alguna cosa en

Vat

quesa - diu Cat8rina

treure potser. Nosa.ltres, que sense cap :t'la-

par~nt

en nom, de l'altra Catarina, de Joana i

de dues Armetes eliminades pe!" Eduard VIII- mira quina. fi vam :t'er.
Tant per tant pot.sér hagués v4gut la pena de tenir-ne alguna de fl

esal
- Tot això són e~8 inconvenuents del ma-yrimoni - diu Isabel filla precisament d'Enric VIII-. Haguéssiu fet com

JO,t

ningú es va :ricar, mentre vaig ser reina,

8

nes ••• Uix,

lm

solteres i avall!

l

oui t'eia o em feia moxa1.-

home tota la vida! Mireu les americanes com ho nan arre-

glat això, segons diuen. Ja es casen, però es casen a temporades i,
naturalment amb marits dit'erents. Si això

s'h~és

t'et

8

Anglaterra

en el meu 'temps, els reis consorts haguéssin acabat les xifl:-es .romanes!

No se sap per què fa

un temps que s 'han trobat a la Sala dels Passos

Perduts uns residents capitane.jats per Voltaire al qual segurament
perquè algú de 16 guàrdia devia combregar amb les seves i dees, se li

permet lliure trànsit, la qual cosa li ha permès descobrir 1 escoltar
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un bon nombre de residents. L'acompanya un quartet ben curiós tanmateix:
Colom, el descobridor, Monsieur Pasteur, quimic, Cervantes, escriptor,
i

Her~

Colom

Kant, fi1osof.

Va

passar més temps navegan t que caminant i ara li abell fe r gran 8

jar-se a Monsieur Pasteur el qual per

caminades. Tsmbé li plau p
culpa oe1

anys as

1cJ'obi·g va p

d'Alcalà també comotava
la peu. l HIt!'

atanes d'1mmob1Utat i feia una mica

b

perquè ell ja sempre havia e s'tat

Kant s'aJuntà al

un bon canIn ador •

t. L'il.lustre fill

Primer es passejaven i prou, però Voltaire era

element xe'T''ralre, discutido!', i volia conve
guntes i resooste$.

• De moment es :t'eia pre-

s Descobridor aorria amb la p

del seu empresonament, 1 tanb6

\Dl

a coll per mo r

estava rês sent i t l'escriptor pels cinc

anys que s-e']. d&1xà. tan cat a Argèlia i per la

nOVa

empresonada a Sevi-

lla. Monsieur Pasteur no era home de paraules. Encara el tenia pres
l'obsessió microbioida i trobava aue n'h&.via descobert pocs. Her

Kant,

solteràs ell, canina i escolta pensant que e8coltant els altres també

:tunc ionen els

canlsmes de

raó. Voltaire, però, punsuny com el qu

més, veient que parlant de les seves coses el deixaVen parlar sol, no
pa~à

fins qt8 ar,-.encà algun

tit diàleg.

1, ja ho sé Que a darrera hora et van agafar. Ea el

ChS

àe molts.

Tot va se!" 8R8t'ar-los com acabar :ten\-lo&-hi monuments o cap.
Ac! n'hi

mm

tot. és It9nt

alguns. Ja els
a~:f'ada,

da

govem.

veurem si voleu. l en veurem d'alt.res, no

sabeu l' A mi em dónen pennis pe r a passejar-me per

on wll, i venint amb mi no crec que ningú us digui res.

si, a tu et.

van 8S'.Rfar ••'.

- Oh, i ara diuen que em vaig errar, que amb l' Amèri ca hi vaig ensopega.r. l jo ja hi
la

~nt.

:via estat, és un dir-ho entre amics,

deia oue anava al' Indi

l:>eu1 De cara

que D6u n'hi do els que

b' haVien
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d'ind1s

8

Amèriea! l jo l'hagués deseoberta tota l'AIllèrica, però la, gent

estava 'tipa de navegar, ja se'n volien entornar més d'Wl8 vegada però

uen van velD'"e terra no van tenir aturador. Mol ta no van esperar aue el
vaixell hi arribis, ho van t'er neda¡t ••• Amb tot, vaig donar un món nou
1 rei.

- Tu vas atrac'sr a Cuba, no?

sl,

i

1 fill d

en va ig di,... Joana, en

la

•

- Ara hi mana Fidel Castro.
,1 de la barbe?

- si,.
n-

s un atMV1mne de 18 n08t,..9 t!et. Es deixaven barba per a f'er m's rea--

pecta als indigens. D'un home amb barba sempre se'n fa més cas cue d'un
que no en porti. Si s'ooguéssin t'et les coses com s"havien de t'er, el

món oue vaig regalar al rei encara seria dels reis d'ara. l Ja saps com
m'ho van ns.smr t no? Empresonmt-me i emportant-se'n la f&ma l'anic Vescio. Es deia Amèrico i un 8J.emeny, l" alemany Waldseemf1ller, amb el
qual mai vaig ten!'" res ni ena vam arribar a conèixer, donà el nom di
Vesnucio

8

'tot un món.

- Però tu ets genovès o no?

'

- Vols aue et digui la veritat. no ho s6. Jo només sé que va1At sortir
olt r.1eD'Ut de casa, que m'agradava navegal', i el récord més antic que

tinc és da l'illa de Madeira. Qui m'!lÏ

.

ho sé. l si no ho S9 jo molt

men~

Va

port.ar i d'on van aortirno

ho poden saber els que diu81 Que sóc

fill de deu o dotze llocs distint.s. Qlè hi fa, ara, que sigui nat. a

Galicia., a

Ji~al1o:rca,

compta per

8

al' Aragó o a Torroella de Montgrl?

mi, és que el preu d'have:r descober't un món

La cosa que
Va

ser la pre-

ól
- Amic Cristòfol, tamb

v

'far a

1. l si ho v,

fer perauè

es-

I
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crivia, es van errar. Hi vaig passar molt temps· agat'at t jo. Primer e
.

,

van agafar perquè t'eia de soldat i em vaig passar cinc anys a Argèlia,

ja amb la mà esquerra sense poder t'er-la se-rvir de resultes de la batalla de Lepant. Si m'baguéssin inutilitzat la mà dreta hauria hagut
d'aprend1"8 d'escriure a quaranta anysl l enl van tornar a agaf'ar a sevilla on ro' haVien enviat, a cobrar contribucions.. Diuen que em van aga-

:rar per ques1:.1ó de quartoe. Avui hi ban J!làQuine:a de sumar Que no s'erren, però en el meu tm:Jpe un es podia errar ,molt ::racilment.·••
van demanar qu..è voUa, a la presó. Paper, ploma i tinta, vaig dir.

l va sortir el QUixot.. l com que jo no em podia moure, per això el
meu hero1 va ter mitja volta

-se
-

Ei

h:apannh

n'ha parlat molt del teu Quixot, UiQuel.

~1,

ara oue no

La gent

n'ha

'n

vol~t

coses que JO soc e l
o

,

Q8udir,

'DUC

trem-

rrers i monuments a cada poble •••

oltes cons8auències, del llibI8 i hi ha vist

~

pr~,~

,

orpres.

El Que havia llegit llibres de

ltalle":ia havia estat jo, i no vaig t'er altra cosa que fer el meu el

qual

di~erent

'Y

"ro jo cons1dero que

de tots" No tot és imaginació en el Q.1ixot,
~

, ' "

Ull

escrip'tor sense imaginacio val més que ple-

i. Sanxo va exisUr com van existi}'" molts personat.ges que IIlrten al

llibre, 1, sobretot
e

cas

,1.

va existir f'ou Dulcin

,. aix'

i

qual no t"eu mai.

Don Quixot passés la vida enamo-

,

rat d'ella. 'Si en lloc d' Aser! \U'

h plomes d'oca hagués,disposat de

màquines d'escriure e1 Quixot no

u6s acabat mai ••• M' agrad'va mol t

scriure i

t

m'

u

criure,

~er

versos, i dels meus versos no se

n' ha parlat com jo em pensava. Però el món és eix:{, i es va torn a'1 t,
sfltgons 8embla, d'm'lS manera. Que si

pogu~s

:t'er \IDa tercera part del

1xot no hauria d'1nvérltar cap aventura. Contant les coses que hS'1

.uoceit darrerament, els lectors, dintre

tnlS

anys, si és que dintr
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uns anys hi haurà gent que llegeixi, se 'n farien crellS. Què e t sembla,
}:t"'yoanc is quet. ?

- .To penso que ja. comen 9Rrien per a
to~rien

veta1'-te el 1111::r e. l potser et

a agafar, ja veus que et dic.

o ets de la mateixa opinió,

Cristòfol?
gent Cisrre ramen t, oue mol t saria oue no ens tornés-

- S'ha BR'at'at tan

tots.

si a age:far

n'ela Que com jo anaV'

- Sobretot
nés

contra-corrent, i segur que si tor-

a portar &abate. hi tornaria a. .oDar. Al món, t'ins ara, el que no

ha dit sempre si senyor,

m t'et oposicions

anar

p

la pres6. S'ha

d':-:lnar

,vo'" de'la Que manen,. ho facin bé o maJ.ament. Can que 89mp re

hi ha el

"riU

,sellaria, si

de que ho t'amn malrJtlent, la

pogués tornar a donar conse1ls

de dret contra el

mil~or

cosa que jo 8COn-

CaD abt:llS,

seria d.' an~r-hi

ue mm1en. Yu què opine s Hart Manuel?

Jo em vaig passar molts anys tancat pensant. l veig que encara vaig
~l/

'near noc. M'

da escoltar .. i quan ho hagi escol:tat tot,

a passa,.. anys pensant per
mi també

em vaig aturar

VéU

i tro bo pensamen ta nous.

convindria veure si trobo microbis nous.
mig

tornaÑ

pen~

que

can! - diu Honsieu:r Pasteur -. La gent del meu

temps se'n reien de mi dieD<f1, que era una beneiteria perdre el temp
tUla cosa Que no es veia com els microbis. l s'ha de tenir ,en compte
iCJ"obis al món no hi viuria res, ni cEpS de govern, po-

qu

res ni 1.levadores. A:ra, com en tot, de microbis n'hi ha de tota mena.

,.,J
.
/ el
Avui amb

uid és sam J" auins s' 11al"

ls ,pressupostos

manés un a oonsi.gnació per

destruir i auins s'han de protegir.

ls 9stats es :fila tan prim que si algú de-

protegir microbis •••

gur que 1 'aga~ari9n I - diu l"Almirall el Qual no 9S "podia acabar
que l'haguéssin

af'at després de

cobrir un món el oual

,b el temps

ria del que es parlaria més per tenir més cotxes per càpita, m's èlones
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divorciades, més dòlars, méa gratacels, més negres, més artistes del
cinema, més pell-rogEts, més gen ot que diu uYesl u i més Presidents que

riuen.
~~t

-

eou molt aquella agafada. Cristòt'olI

- l tot oer otJesti6 de diners. l tot perquè jo no :t'eia els comptes
de la men

que e ls feien 8111'.

- Ditxosos diners ••• - diu Voltaire -.1 està vist aue la
ners es veu :t'otuda. D'elleJà

hi ha
Sl

., cq>1taliste

que el senyor Marx va 'fer

ue mai. Jo no

vai

~nt

uE¡

sense di-

Capital" que

i, i

nir

ón no

a.rreglarà :t'ina que els pobres en tinguin. Fina ara, si no es troba

una altra msnera de viure, sense diners no es podi

t'er viatges, men-

jaI' vedella, estrenar vestits ni t'er revolucions.

a revoluc16 sen se

uartos és tma revolució perduda. l els Estats moderns s6n els primers
capitalistes. Per a t'er, els que en f'S1,

autopistes, hospitals, oen-

t,..als etòmioue 8 i numerar les cases déls carrers, e s necessiten q~-

'tos.. QUan e 8 va aeabBr la guerra

osssa, a molts llocs van comencar

zero. Ara tot s6n escaparates plens de coses QUe valsn diners. Mai
hi havia hagut tants ban es com ara, mm. hi havia hagut tant.a gent qu
arx$s a cavall com ara ...Hi ha llocs que :fins els Que no trebsllen co-

'tren ••• l tot ai:xò vol dir diners. l si ela diners van als Estats, la
gent no en tindrà mai i no podrà :t'er altra cosa que la que tta ara: Pagar i callar. l a qui no paga se l"agaf'a. l així estem!
hem d'acabar 8l:!&:fa"ts.

.. l.s t>resons ban de

serv~:r:~

amic Cristòfol.

- Aixf la gent· s 'aga:t'a perquè hi han presons •••
- Si tothom -tos com hauria de
campar això

- Jo no sé

r, no n'hi baurien de presons.

va costar duee estàncies

in

!ns de presó era La

mi es-

La Bastilla.
tilla,

ro

lea del meu temps!
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",ren p'1'&Sons que t' acl6pa'rRven, i un no temiA, més e ema que
aclapsl"ar. Ja t!o s 'ara

e~

mateix

qUal

de1x~

un i!o\rtia d'aquelles presons.

- D'agafat se n'be de saber ser, amic, com d-e metge, de·'predicador o

de

nave~ant.

Tu hi vas deixar la persónalitat., eres

L'amic Miquel, en canvi,
"'8,

la presó hi va :O r

8.

ml

tUl

mal a~srO\#.

llibl'8. De8prés,

les presens s'han modernitzat.. La gent hi pot estudiar C81'1'!9re,

sortir per les ~aste8 senyalada., no tomar-hi .... Segons els mèrits

de

~, agafat

se' l tanca en un a presó o en una al t.ra.

Aix! t'ine en. els empresonats hi be d1t'eÑnci a de classes?
t

no és la roateixa cosa que un 9S mengi. el :fetge d'una fami1iar,

per dit'erènciea de crite:roi que hi tingui, que un que t'aci un UJ,.bre
dient que una dictedure és una dict.acllra, ni un que oremi milions de
jueus, per' jueus que siguin, que un a,ue t'ac i d1scu!"sos d16Dt que no

sJ ha d'anal" a votar.
- Hi lla 2'ent oue és f'er... l i un t'avor tancar...la a la

-

31 fos obJ.i~eió anar a l/escola, i t'os obli~aeió Que els mestres

nsen:vesoin com s 'hauria d'ensenyar i fos
,

rr flaó.

()b11~ació

que els estudiants

88simileasin les veritats que els mestres t1ndriSl l'Ubligació d'en-

,nyar, a :Ies presons no se eabr'ia a qui tancar-hi.
,t mai

- Jo no lli he e

i,.·

b lea pa:rsules.

- Llavors tu eta partidari d'eltres nssures qua les orals?
'fira,

jo la 'Ori

'a vega.èla Que vaig anar

8

Cuba

se'm

Va

revoltar

irebé tota 12 tl'ipulacl.'é. Primer vaig intGntar oOl1vancer-la amb bnnes par&ules,però aquella gent deia que volia tornar d'on havia 80~
tit i no hi

via maner

di

t.reure'ls aquella idea del cap. Vaig ha-

r de 'fe r sortir l'espasa i de dir-los-hi

anàvem, jurar que dirltre ppo 'trobari
pels nassosd

8

d'un ..

Qa'

ue jo j a-.hav1a estat allà

terra i fer passar l'arma

.olien menja!', però Quan

'\lA m

trobar te-

131
rra em besaren els peus. Sort de trobar-la ••• Ars t

encara que ens hagu6s

sim desviat n'haguéssim trobM8 de terra. S'ha vist que d'un cap a
1'altre d'Amèrica hi va molt tros ••• Teni6 revol.ucionaris
- Si els revolucionaris baguéssin estat.

1mB

a copa d'espasa te n'haguéss:J.é sortit.

veure què dei,

tu ••• T

oc

8

fàei

ort.1da, porta Quelcom d'incon:to:

bord, jo.

bens revolucionaris, n1

1l~

van

voltar per a

ser revoluc"ionarl. L' home, de

is

a dina. l l'inconf'o:nnista é

ue s

un revolucionari en pot.ència. I,

ncara

voluci

Si tots els revoluoionaris fossin

ris' de di'" r

ma:rCI\198.

bI i estrany, hi he

1"8-

iguals encara El 'hauria de fer la primera revolució. '6':8 l'haver-n'hi

de diverses classes que 110 tim tot a

trebellar
bor
- Quaranta
.
treballar poc. l~entres

sr. Mentres els uns èliu

qu

és 1:.T"eballar massa" ele' altre s diuen que f.s
tUlS

diuen que les <b-etea ho bm d'arreglar tot,

uns altres diuen que qui ho ha d'arreglar s6n les esquerres. Un cc••

)accionador mai te prou col.lecció o.01.1eoo1oo1 tsrres, motfuea o S8yor8S. tb 8utomobil.ista s

diu oue té

re vol córrer méa que un al.tre. Ca:is ban e

s dinrs que els alt-res. lAts dones ea :tan ret'ormar nas-

sos 1 davants per a tenir-los més de bon
xò s6n revolucionaris

veur~

que una altra. Tot ai-

potencials ••• tb davanter-centre vol :ter mes

gols que un alt:re ••• Ja sabeu el què val aVUi un bon davanter-cen t.ire?
Centenars de mil ion sl

a m'agradaria saber quantes

ses et Vas cons-

truir tu :tent el
monsie,gt Pat!Jteur -cercant. lea
dien t totes aquelles coses que va dir discut.int els misteris de la

rao ••• Tot és questió de donar noves orierltacions al món.' La claJI són
les eSCOléS., els mestres, les COS&S que jo predicava, però com oue
1.

sisteme,s· oue ~ovemen .81 món .. malgrat que t.otthOïU en :-enegui, a6n

s mals sistemes, estic se~r Que si jo pogu~s torn&" a àespotricar-
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ne em tomarien a agat'ar ••• a n'aquests pa.ssaren d'agatar-l08.
Aquell
.
.
és Danton,. 1:Jo1tes vegades l i he sentit dir que ell va crear el Tri 00n!ll Revolucionari, i que Robespierre el :reu guillotinar ~r p:elosia.

l si sentiu Robespierra us dirà

que

rat deif\ de 'qol:e.sp1arre que era

ineo~ruptible•••

I

l'altre era un reaccionari. Ma-

- l encara ho sóc - diu ~,!aximiliè el qual

na

sentit les darreres pa-

raules de Voltaire -. Jo el què volia., i encara ho segÜeixo volent,

era depurar la Convenció. :Però a le. Convenció hi bavia molta gent que
po~tava

001".

Es van aliar contra mi i v,

supressi6 perquè es veien venir que jo suprimiria a

6ecretEl,.. la

11s ••• l ja v:ai e,
-

tenir

la camisa b'1"'Uta i

l això que un t

c&ps~

molts caps, jo, ja•••
s un adversm. de la darrera pena. Si no ho

s

rribes s ser.-••
~'sari

llaven,

lm

temps, no anav

massa ara.

dS:rT9ra pena a

d'aplicar

Ins qui ••• Els oue ma-

mirat' prim, i sembla que tanpoe hi miren

rara, quan se n'ha mort un, el primer, sents algun escrúpol,
/'

n

S6

n''h&n eliminat vint, els escrupols

V~

passant, i quan se n'hal

iminp t cent •••

- l quan se n'han eliminat 1.3667
- Llavors et

so~en

eliminar a tu. A mi em

acabat. El S!endanne aue m'hi portà
com es d9i a

8ouel1~end8l"lX8

9Jl

porta~

a guillotinar ja mig

tractà molt malament. l sabeu

?

- He llegit Que e's deia Merda.

- Si, senyor. l com podia anar bit un pais que tenia gand8l1Iles que es

&d8n noms com a'.1.uest?
La visita segueix, perquè el món és de molt mal ar'r"9P'lar, i Voltai

guaix fent de ciceronj, paper qua li escau molt, i Clue plau

compa:r¡vsn't

1

.

~18

molt t.

s que no es mov1

a~s

seus

de la Sala dels
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Passos Perduts pensant dos,. amb sn ades a la pres6,

lm

l'i tat, dels microbis i., el darrer, Que encara hi havi

de tant's anys de

-

p~nsar-hi que

llar

a88

ju~va

amb dos jo

amb J,a 8ociabi,

coses, despr6s

no en treia 1:>6 l'entrellat.

't189

dir

8

aci,oo

de cartes, i ni

tots Van deixar a Ja pòr:ta el :t'arceU

ningú és Fouch'. Diuen aue
l~entrar

tota o gaire

les coses passades, el saluda

ningú. Amb els cara-gi:tt(:i'ts hi ha molts reR:tdents Que no hipsssen. En

canvi hi ha t'es1dents ou 9 tots.,

,nS1n com nansin, no es poden est

àe das1tjA.l'-10s-hi borl wea. Aqu4!ll que tothom el toca de l'esquen
LlecmBT'èl

en

t~:'8 s ID&S08

'Vin ci.

i, e

11,. n

Et

c:ue se'n
A.1'cr~itect,o,

invento'!'", filoso:f. cuiner i

r.tn~!',

:t'faia,

t

un o:t'ici
la vegada,

'màtlc,

iteJ.ià?

" Ea veia en cor

tant :t'ei

.nt

:olt,a, 'va ser tot

ltor, pinto,., MÚsic,

.-

que 1

portar-ho tot al teatre. l

lorar com riu

o be sentit

ir aUi

s se

oores qu

tingu t més anómenad a

les va fer un el t.:re •
•y

ra, l!iquel, això s6n bestieses dels homes. QUan un que no ha t'et

ai res vol oue ae'n parli diu coses així. L' al'li e Cristòfol Va dea-

,r!r un mén :f. en lloc de ò:f.r-ae 'n (hlanbia se"n diu Amòrica. Un rei

,
8ras.ronès va t'er l'' escut de la seVa n saió posan t els di ta mullats de

sang

a't.ma. :ferida damunt un &scu't groo,

t'udit va dir oue no era veritat. Ac!

8

i algú que volia passar per

oui

'VQ

:fer bona feina, se'l

considera com es mereix, prescindint de critiaues hummes. QJè no s' lla
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dit de

l~aqu.iave1?

- Aquest és aque-ll que volia
~a lm home d-e

-

enreda~ a

mà dreta. qui

pr1ncep t va dir, auan
s, del d1ab

,

tothom.·

va :t'elf un lIPrince'O" cC\m el

de servir d'enredades, d~ joca ò

••• Pareu esment. nerò, que

Mode1"1'l8Ment els

'ovorns ho

Ah, si

U1

u?

Va

dir

qUa'1

c<;Ilvingu

tot per a msnteni"""s9, ser} S!9 conveni r •••

í'a1.'2

nt nogués

torna~

a actuar

l món d'ara di&-

msant f.e t&l~:r.ons, avi on s, ft>:l, gc,rifi es , tel.evieió, telescopis i

inea de '''entar ••• OJ.è r.o :ra~i,en C'.onèm1ie

tar

i Va

dOLa~ a~

·~lilet. ,

'1:11 pel

an.VD,

.,

sol tot

cops i agaf'à una gr'aD ti:"ri a con tra J.es
tn1erat ies seves ~bres amb dones de pro-

donat :t'arns

l:*}'T"

n donesJ A mi que m'h

~al)ri.c~

El

UDxam.tdeS, he hagut do recone1xer

que Valen tr.RS les dones ou
l és Volta!

,

contra tan

cc

de llio!"

li

fie 1'('\,.a, Q
8

I~

qual

au8

jo he dit •••

tsnts snYfl escrivint 1 despot-ricant

ld

per indespotricable, i que ultra infimitat
temps de -rer deu mi.l c&.rtes a ~nt de]. p

s

davant les dones, 1 no ho semblava, és tot un alt.a.,u

que n'

mes

orla de les coses

~

obrà. ancar

tma

haver 1friat cap m
Bo

re, :1

na psalms pe:.--:ni tmle1.~J'1s., •• Aque st t.m sar:iós &8 Euri-

, It'ig'èn1Q'

1'\..

l

ove t" Va tenir de dir durant tres

dones.

-

aQuell aue Va dEstron

.. c:ia c¡ue ha t:f.nRUt s

AP-'

idea.

i

.

se!. maies meas I

Pl'S):i tel. l,

com les altres. Jo en'feinat

en podia

com a model, i no en s :fi qu Gm ara si

s de ~&produir-18 e

.t aaue l.la noia le s

AQuella és lt""rin~. No

j ava. Si no l;\agu68 e sd

raxitel.les haguéssin estat .estàtues
dir

de l'ordre establer't, me'n vaig

adonar tard qua al món 1'1i havioo dones les ouals ho podien sublimar tot
o capgirar-ho tot ••• Era tan ben acabada Fr1né que quan la vm jutj ar,

.uen !Je!" itn'01etat, però Que

se~r hi havia aJ.gma dCJla

pel mig que li
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.. ci

les t.res- centes

enveja'

,

de:f'e1l80~' tenen

"m

Quan el ~jur8't 'va dir:
dil''' res. L-a

t,in~'

1 de'f8nsor

ou iils

Que

S9J.3

de mod

va viu!'

tma badada

t àol .iu rat a
.J

:n

ops.

~~"'al

1

i

t'anss tu Al jurat hi va
t'~11:

ben ar.

,nteda t'E,

: la pen

s'ho

i

,

1"0

. dar

c

l

ben eonstrufdes 'fossin totes revolucionàri

lJ1'ria e

r;

,

1ue16 ••• AVili

ireu

i

,

~

ui va
1;:¡

•

t

It~ dia

d

,

...

se~ns

es diu,

l'i'

b tm músic

: a

:lLX,

ue to
leu,

és l.

r; L1tstz,

.

1, t

~ja

,

~

públic,

imée,

Ib: Gandeau" d' <'fi ci s varis;

,

ncel'tf

rauè no fos di

1.,

0:1'"t1 amb el pob
tris~

Chopi

1

pl:lrtmê

QU~,

la Sand

oc •••
que hi sc

parlarem

l n

•

de la Ninfl CJ.
"\ di

amb el n
r,

li tic: Gr,",rn-

calces d 'hc·~.

de nol'"

rooi.a rAina

...

-

o en

poeta; Cin

,

1t.19'1 els Bssabente\ts, t'eu t.enta ml'

l

,

senyora

1s<torlade-r; B

p,..ime"'"

a d

'."US
li"
t, '"

.. i e."
acaem

l si

Ah, si to-

8.

rineep, 'R:f.che11eu, cerdgnal, Lluis XIII t rei •••

ortia,

t..rob

l

Unt

rodar el

.f/',

JiNremont,

t,

Ls. Ct90T

~

tlAbso1uoió!"

tes les don

mont •.

~ver

d8Cisi6 del jurat i l'anatomia de Frin6 ••• l 9S que una

derenso.l.',

DeIo

.,

:1.0

de:fensor, amb la noia al dea-

laudi scrollo9ar:ent t.rea eo

de'M>eu.t' ,

Praxi tel.

fi

1::\ seVa pro!',

i.mi t.at anb 'el

t

per

8

oba

'a dir: "La p!'ova de la

de

L'audiènei

don

ta d'inquietud. El de

s ro

o s' ho :reu di. J"

cobe:r·t., nom..

'considerada perdudA.

.t d'una causa

da

eoet.ume.d.p "

t

nitü

tm·a idea geni.al, aqu'ÍLla idea

defsnsor té la paraula", el def'ensor no Va

Friné que es preaenU

lea. Le "

que teni s, que quan el jurat. l'anava

':\

.tra.•••

I

'"ri

?

o

A'nao'n'

I

uest

ics, reoident.

que h

t
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parlar d'ells. I ara eàtàvem comentant coses de dones, de la innuència
ue han

ti.n~t

8Mb

element.s d'anomenada. Jo da vostè he senti t a parlar

del seu nas i la ver'it.at no sé Quin interès especial deVia tenir
seu nas, ja oue en el

treU

el

modest entendre en les seve s històries amb

aquells romans cèlebres el nas devia ser el de menys, dic jo.
- Us penseu que una reina d'Egipte s'bavia d'embolicar amb
vol?

Despré~,

lm

aualse-

a Roma molts generals, molts oradors 1 moltes Vies Apies,

però de dona oom jo •••
,

lucrècia BCT'ja, la qual va de bracet amb la t'anosa reina, diu:

- Ai,
-

~illa,deixa'l

~enyora

dir ••• Agara anomenada i posa't. a jeure.

a:>rja - diu Voltaire que quan convenia no se'n callava cap -,

és precisament jeient que hi ha qui l'agafa l'anomenada I
- Això ho diuen els oue mai han pogut jeu 19 bé.
- ItJ'osa1tres l'anomenada l'hem agafada per altres coses.
- .do podieu haver

~et

seguir tot, oi noia?

- Aque sts s la saben molt llarga i en s fai''iEin tornar vermell s - diu l' Almir,à¡l1 el qual amb dones a prop no s'hi havia sentit mai bé.
Les dues ex-belleses se 'n VEll comAntant:
Diu (lue ha arribat un carregament modem, de gent que mava amb coll
1 corbata i calqotete curta •••
ai p'hi havia vist csp ••• Devien ser molt monos I

l les dues segn'è,:f.xen els comentaris acompanyats de rialles grasses. L' Almi~al1 s'ha~4s,

segW", 'tomat vermell de sentir-les.

ireu, aquest que sempre mira enlaire i a punt d'apartar-se per si li
cau quelcom al damunt, és Damoc1es.

En vida es passaVa el temps dient

a Dionts oue tenia una sort :renomanal de ser rei, que se la passava moltíssim bé i que allò era viure. L'amic Dionis n'estava fins al cap d'amunt de sentir Damocles amb la mateixa ca:tarella un dia i un altre dia
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'tant, que una vegada 'li va dir que li deixava 18 pla911 per un

di~

pel'-

què veiés quina cosa era l'ofici de rei en aque~l 'temps. Can que a D
macles on el cor se li anava era
UB

8

taula, Dionis, perQuè l'home fei68

l"o:f'ici no tot eren pollastres a l'ast, inventà el truc de l'espasa.

Damoc1es agat'à la pla98 per la, part que ell envejava. S'ei:mcà tardissim, es perfumà b5, es '\I9st! bé,. i s'aposentà a taula fentr-se serVir
els millors JI8nj ara i els millors beures., l diu que allò éa la felicitat, ~e ~'ot'id. de rei és e.l millor que hi ha i que n'hauria de ser
una temporada caoosctm ••• Però en

lm

moment de la seva eu:f'oria, mentre

buidava una copa pJsna de vi de preu, mi ra enlaire i veu que

.....

,

te un a es-

pasa damt'mt del cap, una gran i pesada espasa la qual sols a' aguant
aoi> el pèl de crinera de cavall. "~XÒ també ho porta l'ofici, amidI
sent que li diu Dionis. El

breVi~sim

monarca no s 'ho acaba de creure

i muda de lloc a la taula però l'espasa el va seguint vagi on vE:gi.
•

u''.<tuelsta e apasa, encara que no la vegin, la tenen al seu damunt tots
eJs que governen, i no sols a taula ••• Pots seguir l'o:t'ici, si vol"""
"Dionis,

Ja t"arreglaràs!" va dir Damocles a mig dinar. l d'en9à d'a-

q\Bll dia aquella t'anosa espasa el va perseguir sempre mfs, o ell s'bo
pensava) t'ins despr's d 'baver-se donat de baixa del l' ofi ci de rei •••
,

.

- Aix1 els que manen ho tenen molt malament. - diu Monsieur Pasteur -.
,

Jf'"

aquestes coses, aquet'erat amb els microbis, la
o sempre cau l'espasa. Es.com

lm

'8

ritst •••

avia. Però algun manador tossut

n'ha palpat les consequències, sabeu? •• Aci hi ha les sales dels mocJerns.

A n'aquests encara no els deixen circular. Hi ha politics, trencadora
d'umes, naviliers, dictadors, uns que anaven a la seVa i prou i que
no admetien retops, i que volten Que tothom 1"os dels seus•••
Hi ha tma petita interven a:ló del senyor Colom.
- Ja veureu,

Jo, si era italià, en aquest darrer temps m'haguésain apun-
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tat amb els t'einst.es del senyor Mussolini ••• i els que juren que era
espanyol m'hauJ"ien censat

en el nacional. sindicalisme, no?

- Ja et recordes, Cristòfol, que el senyor Ulloa és

d~l

que deia que

eres ca talà?
- Llavors, hauria de ser separatista 1
- !Io, Cristòt'ol, els separat.i,stes són C08a de -ra poc. En el teu temps
ls catalana anaven sola. No n 'hi havia de catalanist.es. Nanés hi ha-

vien catalans.
-

l ara no n'hi ban'?

-

Algun

n'hi deu haver, però ara està de moda dir que quan mes català

és un, més espanyol 6s. sl, és una tavernac1ada que no enten ningí.
Ara t això guardeu-vos-ho, que són confidències priva:1es d'un. guardians
amics ••• Aquest s t.ant>é m'han dit que

gur~nt

perquè algun :funcionari

d' in:f"1uèn cia i partidari de les in litpendència, ha obtingut que to ta
els reis catalans, dels comt.e.-reis a Mart! l'Humà, t'eaBin colònia
apart anb el Comte d'Urgell i els seus descendents. Ara regnm aei a
la seva maners. sembla Q1;¡e &1 rei Jaume, batisser ell, m6s d'tm cop
ha d

at per a

s~~tir

perquè

eiés com h egués

arre~lat

ell

al

comte-duc d'Olivares, al general. Werwick, a Felip Vè, al Compromls de
Casp i

.

a algun gBneral d'anomenada. Fou en compensació de que no s'es·

valotes que se l i va a8se~ una independència ptrpètua, i ara està
tranquil.

l ells amb ells

p8~len

la. , seva llengua,
i jo hi he. pogut
.

sentir, d'amagllt, versos d!Anzias.Mareh, Bernat Metge i d'una llarga
sèrie ñe trouvadors •••
(

a l'ÚDic lloc que e~scatalan8 són independent

de debó. l a mi se m'ha dit que algÚ que gosà parlar d'autonomies i
d'Estatuts, t'ou donat de baixa del clos ind~Pendent•.•• També es tenen
en cel.les separades a molts pensadot'S d'a19ada. l els tenen separats
perquè es mantinlJ1in les seves idees pures i no se les hi perverteixin
amb tractes amb segons qui.

RIs deixen, però, escoltar per qui

ho
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vulgui. Jo i algÚ altre que pensar ens ha agr~t, l?_séssim bé o ma1amEl'lt, hi anan sovint a escoltar-los. Jo he sentit de Sòcrates a
.pinosa.

Tots donen pre:t'erèncie a Sòcrates el qual t'ou el p1imer

au.

pensà i t'eu pensar t'ort amb les coses que s'aparten de les de cWa dia.
"Si 1 'homè c~neix el bit, no pot deixar de t'er-lo ll deia centenars d'anys'

enllà. l ence.ra ho diu, i diu que ara molts homes &1 ooneimn però no
no el volen practicar.

Hi ha qu!

sostA que el pobre Sócrat,es passava

tot el tenps que podia fora de casa t'ent discursos perquè tenia una dona que no li deixava t'er base, i que mlts d'una vegada el rebia snb ¡;calleQ~s

d'aigua bJ'uta.
He pogut sentir Descartes" el qual va passar
.
,.

vint anys a Holanda nom6s pensant. "El repòs, per a mi, està per damunt de tot" se li sent dir encara UNo es pot pensar bé t'ent batalles,
ballant una polca o t'ent assent.ements comptables tt • Tenia raó ••••Ac!
he sentit Aristòtil dient que l 'home 's un animal po11tie, cosa molt
diferent de dir Que l"hane 's

lm

polític animal, condició, aquesta,

molt a la moda darrerament••• Taml:é he sentit a Espinosa dir confidencialment que malgrat que els rabins del seu temps l'havien ll1alai t a

tot maleir, ell havia nascut jueu i que segur, si hi havia algun nazi
a prop les hi :faria passar mo:rades ••• T'hi he trobat a ,t'altar a tu, en

aquestes reunions, Her Hanuel.
-

A mi arribar a les meVes conclusions em va costar vuitanta anys i

mantenir--me solter. Per què em vaig mantem ir solter? Pensar i casar-se
al meu &l'lteridlee no e s pot :rér'. Una de les dt.8s coses falla. De sp re s,
a mi, encara que hagu's' estat 80 anys solter, m'agradava t'er-la petar
amb les dones. ,S!.
oL

.

M'agradava contar-les-hi acudits una mica vr:.erda,

,...

cosa que no esta renyida amb les meves teories de

,

1~

raó, i aqu e8ts

dels quals tu parles no me'n deixaven explicar mai cap. La filosofia
per la majoria d'ells no era sols un pensament sin6 una t'orma de con-

...

.'

l'han t'et. despullar'''. uNo ho

; jo només haVia Vingut

8

portar

un

paq-..t••• "
- Mireu, aquell és el general Kutusov, el que va dir que Napo.leó

'DO

nia ni idea de com s'ha16ia de fer una iuerra, sobnttot. 'a R6saia. Aquest
posat ensopit que te ja a! tenia en v:!da. sempre semblava que donnia~ Ell
deixa oue el t'ped ~es la t'eina dels canons

t'ins al Kremlin aescalt'ar-,s''hi. Diu

pOqués

qUal

l'exercit f'ranoès arribà

coses, pe~ò se li ha senti t

dir: " A Rússia poden estar 'tranquils, governi qui governi. Mentre

hi

faci el fred que hi t'a •••

Entre e ls' passants- a'hi pot veure

Joan Tenori ,. el qual enat!

realmen t.

Si s'esdevé que passa alguna sènyors de bon mirar, surt del grup i la

piropeja abmooeament.
- ~ca!'a?' - li di u la princésa d'Eroli la aual malgrat portar un ull ta/

pat fou una festejadora de nom.
¡nyora, geni i t'igura t'ins d'esprés de la esoultura••• I, &i vol, encara
11 puc t'er l'esce1'18. del so:t"à

i auedarà parada!

reu, el mariscal Ney. Segur que sl e·a troba amb Kutusov li cedirà el
pas. No es pot acabar Que tm haBe com souell, amb rin uU esralmat i snb
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aouest posat d'aixecar-se de dormir, que ta, hagués arr1bbt a R,9nora1. .
i hagués fet recular el millor exèrcit del món ••• AQuest c.ueaem:ore mira
a l'un i a l'altre costat, és el duc de Guisa. A tothom que el vol

diu Que s1 ell va aconsellar a Carles IX que es desf6s dels pro-

coltar

t8stant.e la nit de Sant" BertoDe u, t'ou perquè la senyora Catarina de

'ed1ci t;l-o callava mai, i que". per a no sentir-la mlls, ja Que mai no bavia sentit una dona tall peaad.a com a=¡uella, es va veure en 1(obligaci6
de di r al rei que si no es paraven els pelj B ala protestants, , acabar!
rotestent tothom •••Hireu , avui teniu sort. S'hal t.robat servet 1 Calvl.

Et'ectivament., Voltaire

e~

veu que com ixia un bon nombre de residents,

per<¡uè qui sos+...en1en aquest diè1e~ 9'ren els dos anlmciat~..

- Veus•• ,de què et va servir :rar-me cremar?
.Ta està

feii, ara. l al eapda"ls1l et vaig -ter un t'avor. Es parla molt

més de tu que de mi.
- De tota manera, :morir cremat és

lm

mal morir. Nom6a ho sap el Que s'hi

ha trobat.

-

K~ra

la moda, noi. I si ara t'os no t'hauria t'et cremar. Creu-auu,

sl, ara

es

hora I

-Repeteixo que no, vaig t'er altra cosa que t'er-te un

~avo!'.

No sé si no

et. crel'1o si s'h~és parlat .tant. de tu com s'h~ parlat. Desprf!s jo", quan
passà tot allò del judici tènia molt mala sang.

Estava carre~t. de reu-

ma, ten.ie. mor-enes, bronquitis, mal de pedra i quan orinava veia les es-

trelles ••• Ara,' allò d"empreQonar la gent per la t'onna de
riure i ballar,

~oren

c.oaes dels teus

part.idaris~"- ;Jo,

pentinar-~v,

s1, vaig :ter Deure

quitrà a mol'ta ~n't, però p~~ alt,"'~8eo8es ous ra8 tenien a veure amb
e~s

pentinats ni balls de ~oda. També en vaig fer garrotejar molta àt

gent.•••
- Però a mi vas 'Oassar de g8l'rotejar-me. AViat és di't t'er cremar a aJ.g6.
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Tu saps com crema e 1 :foc? I

-Si sabéssin l'humor que dóna quan

- No, s1

8T'8.

W1

vol orinar i no pot. __

resultarà ('ue el mèrit 68 teuI

La Inquisieió en va tfJr cntmar molts i ningú es Va queixar.
-

~é8S:J.S

sentit els que e 8 c,..avEl1 I

- QUan em deixareu sortir?
- Qui

és, aquest, un genel'al?

- No,

lm

:filoso:f. sempre t'a la mateixa pregunta i sempre se li dóna

ls mats1xa r88t>osta: "Aviat I " _ Es &1 gran amic dels ocells, les gu1-

11.9s i les vaques, el que tenia converses amb les fonts, Valls, llacs
i mun"tanyes.

- l a ~hi perdria molt que se' 1 deixés sO"1"tir
-' ~'hi van pensant••• Hi ha temps de tot ac!.
tir a segons qui.

Devegades es permet so:r-

A gent bel. l i cosa a no poder més se la

Va

deixar

contemplar un bombart(ei,g modern. Van tornar tremolant •• ~

u sentit parlar de Savonerol.a1

..
•

r~U

•••

escoltat Miauel Servet Queixant-se d'.haver-lo cremat, nò? Doncs

Sevonarola és aauell Que:is en té cara d 'have r estat cremat. A les hores de sol semo!"e cerca tn'la ombra protectora_ •• Fou un dominic .com els
uejo hauria volgut que

~oss1n

tots,.
El :feren de l'Ordre
dels Predi.
.
cadors i es veu oue hi emtren rm s·sa depressa perquè predicant ho va
envestir tot.. Prior del convent de Sant '''arc, se les Va donar con tra
els Medicis i no va parar :fins que va veure el l~édicf. Pere desterrat.

...

Eng'rescat per .1 ' èx1 't que tenien els seus sermons. es f"eu l' ano de la
República de Florència i no deiñ rea per verd. RebtH'en dones. usurers,
canon¡res i fin 8 s' atrev1 contra el ,propi AlexendJ'8' Vlè _ Es veu que en
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Hi ha Sants Pares que quan algÚ s'ha atreVit a di1'-

:feu un gra massa.

nf!t mal, s'ban arron9at d'9spatl1e$ i

han

deixat anar un "què hi fazem"l,

però el Papa lJJavors era un Borja, i al qui :reu arronpar :fou al pobre Savonarola.
va veur

Prim¡ r el declarà heretge, i el pobre Jeroni ja se la

al parada. "AQuest em :farà cremar!" va dir. Ho

Primer li vsn don ar tota men a de t
~ent

Va

endevinar.

nts, despr6& el penjaren i :final-

el rost.iren a bon foc escampant-ne 1es cemres••• Hi voleu parlar?

... Vols dir?
rOlli,
.... .I.~O

Jeroni ••• Com

B1lEID?

us dono la mà perqUè pótser

encara me la tY"oba.T'ieu calenta.

Som amics Cle Servet, nosaltres.

-

- D'en Miquel?

També

Va

passar les seves, talnb6. Però m'han dit que

encara es parla amb caJ.vf. Jo no he a:t'1uixat i si ho voleu sentir

'ncara em s&ntireu despotJ"icar contra les dones que es deixen pintar
I

D8enyant les tetes, contra aquests animals qUi
ns n'has de torna!'

r a deixarte 'n dos

tre, contra la elerè eia que :ra l' o:f1 ci maJ.ament,

contra els sents Pares de la :familia Borja. No em f'aig amb cap d'a-

i

questa gent. Ni a ci qU

er

~la

ta ai tot ha passat.

aD

que

tot ha passat. Pregunteu-ho a n'els

em .veuen 1 això que no em moc mai de

'lV\"I,bra, tots trenquen de CAU11. Saben que els diria lea m.ateixes co-

s que els deia q11m podia t'er sortir drapets trona avall ••• Si mai

n trobeu

llà

~teix i

:pr6s d'ecu

d'aquests digneu-los-hi que.

J~ron1

SaV'onarola és encara

•

oue hi serà s
declaració de- t>rincipi s, l'amic Jeroni se 'n tomà al

seu refugi sombrejat.
.quest que

posat d'escoltar és el re.iXeriar.· 51, aquell que :feia

r una noia caàa mat! d'enutjat perquè la seva

~avorita

li

Va
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de9v::l.ar.

J?ins que la :filla del Gran Visir, Sehereaada, la

qu~

t.enia

un cor mo1t tendre, l.'entretingué mil-i-una nits contant-li contes.
El primer con te l'encantà i

volia mês, pèrò 1.a noia li digué: "Fin

a demà t reiet" Als quinze dies l'art1e Xerlar

pensava (Jue la noia

, i que e s po dria tornar a. dedicar de nou

ja hauria acabat els t

a matar noies., però Sche.re,
S8' ls

e9

nt.s, però

ninglÍ sao d'on es treia sr;
ixar la t'e1n a deia les

treia, i cada ni t.al

teixes

00S6S

·rial': " Per awi prou. Fins a demà, reiet.. l deixa les noies en
pau o sJ aoaben 11

rondalll

ls contes que ~8 pla-

••• "

vien al rei, que e ren els un
del palau del Gran Visir, que

i
'9·9

(S

verds, els deia a la noi a un eunuc

deia Pinxo, el qual, no havent estat

apte per a tot servei passava els dies imagin al t eSC4nes
ques i d&sl)rés 1&8 donava

es~itBs

vaudevillea-

a la 'tella Scheréza.da la

QUal.

a son

torn les recitava al rei Xeriar. Això dl1.m Vora tres anys, 1 e~ rei
ncara pregunta a toth

vist la noia del Gran Visir perquè ac!

si h

que hi ha tant de t.emps 11 s8g\l~iX1

aJ.egran t les n1ts. La cosa cert.

és que Seherezada a paY'tir del conte nou-cents-witanta ja es
aia a rePetir ea
pregunta

pe~

vei~

obli-

s i arribà just a mU-i-tm. l ara quan algú li

rei xe,.1ar

B~bent

que a.quest ja no pot matar noies cada

mat!, diu que n'hi expliqui qui' vulgui de contes al :rei •••

- Ara, si
ve~sos

~n

portéssim, ans hauríem de 'treure el barrat. Enoara que el

no han estat mai aants de :ta meva devoci6, aquells tres que ve-

nen 1 Que s1 els podéssim senti r
trica, són

Home~,

sentirien qu e p'ar14n amb l'i tlne i mÀ-

Virg:11:i i el Petrarca••• l ec! tens el senyor Pelli c:o.

No vas ser so:t, Miquel, a escriure a la presó..
a~afat,

Hi P

no per haver-

..

eèn

errat s

Aque st senyor

Va

ser

com tu, sinó per' r&volucionari.

a ls presó, 1 :fruit d'aquella

sn e sta.da en'b'e reixe
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fou el seu "Mie Pri g10n i

ls governs de total món autoritzaren la

fi •

seva traduc ció perquè la

t. veiés el profit que e 8 pot treure de

passar

__

tul

temps

emp~sonat••

- A la Pes1dència s'han tinl;Ut tota mena d'atencions als enamorats

ue en vida tingueren un mal amor. Podem veure, si voleu,

la Sala del,

Enamorats en la qual es veu festejar en pau i segurament per llares,
a Romeu i Jul1eta, Pau i Virgin1a, Didac 1 Isabel, Manon i el Cava-

ller des Grièux., Germà 1 Dorotea, Pere i Can i ls , Joan de Se:rrallong,
i

Joana ... A~ tenen tota tma eternitat pEn" a :fer-se moxailles i dir-

e'osee

8

l'orella, i ho

~611

oom si encara :t'ossin en el temps (jue havien

de eopi!' cada dia ••• I, un cas d' aquells que només en poà l'ien àon al"
explicacions els organitzadors.

H'han assegurat Que en determinats

dies cir<!llen elements convertits en "best sellere" per la tra98 de
llurs autora••• Uns guardians han pogut veure a la Ronata, de Goncourt;
a Graziella, de Lamart.i.ne, la Dorotea, de Lope, la 'Mireia, de Mistral, la tUmi. Pinson, de Musset,
la Celes'tina, de Rojas, i la teva
.

Dulcinaa t Y"'iquel!

Diu que la que :ra més pena.

's

la pobra D~ de les

camèlies la oual. ce:r"C8 tot.hora al senyor Dumas reclamlnt per la mala
:fi que li feu fer ••• Si he.m de :fer l'apologia de totes les celebritat

de la Case. en tenim '08r temps.••• Estem entrant al Barri del Món Antic,
el 1:8rri dels t'araons. AQuests ni passate avall riuen. Ja

QUSl

mana-

ven no reien mai encara que estassin content's" i no volen tractes amb
•

la hanes. Diuen que els hanes taquen 1 que 8118 són filla:

~el

Sol

que mai han cregut que en tingués eap de taes. Hi ha representant
de vora tren 'ta din m'tles, :f. els més notables són els de les primeres.

Es pot descobrir si es mira

~,

a Amosie, el Qusl es

~eu

dir rei de

re1s primer que n1ng6. Nacau, el qual ja si hagués hagut d' anar

per

ell hagués t'et el Canal de SUez••• Els de la quarta dinastia, ela Quals
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- Veuràs, Qui tindria proue qua.rtos per a

pa~.r

com

9S

mereix !lL' amor

Sagrat i l'Amor Pro:ràlt si a Bema el posessin a la venda? - diu Tizià.
l""

Ara oue e s :ran auadres en mitja hora, sabeu la t'eina

~ue

hi ha

fer una cosa com "El Nau:r,.agi de Don Joan?" A quant m'haurien de PoR_
gar cada persona:tge1 - diu Delacro,ix.
A la qual coea conest..a David:
.

/

.. q1

és quest1,o de pagar la :feina em penso que tinc més gent jo a "La

Consam-ac16 de Uapoleó"

és gent i

s ben feta que a l"E:nterrarnent del Comte d'

az lt 1 diu

l Greco.
:reina. Jo pinten t Danae i 'te n pintada

- No S9 pe!' què us' cerqueu tan

ja ho vaig t.enir tot entès - és la intervenció del senyor Corre~io.
- No

Uf;

descuideu auejo t.inc

:t'a Velàzquez.

lUl

Innocen't xè tot ,sol, que Déu n'hi do -

I

1, però mira que anb "La Rendició de BredaItt - recalca GoYa.
- A qUflnt em pag!lrien cada 118098., avui,
-

Fran~ese?

A preu de senyora. guapa!

- Homes, ni un de 801, ni masses. Jo tinc una parella

II~Tupiter

i Tetis"

- diu Ingrés que aJguna cosa oe'n donariSl f dic Jo.

- Jo també tinc lfNois Menjant Fruite". Altres amb el
haver :f'&t 'm9njar préssecs

8

tot

'lm

me~ix

tema podien

col.legi - diu Murillo.

- Ja posats a pintar, pintar només un o dos personatges, què voleu qu
us digui - diu Rembrant -.' M'ban dit que la meva "Ronda Noctuma U anra ês al lloc d 'honor del Husau d'AmsterdOOl.

tota mane,ra, els quadres molt.
:t'e me. sempre han
Sabeu auan hi vaig

pobla~

que Vol dir quadres de mol-

tat· poc pagats per les hores que hi has mort.
estar amb el meu uParnàs"?
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- :N'o és pas qd.e jo,. amb ItL'embe.rcanent per a C:f.teres" I - li respon

Watteau.
- La qu8st!ó, ami es, 6s pint.ar b6 - diu Miquel Ang8J. -. 'rant 11 ~a p1n-

ta19

tUl

pardal, com unUombrigol o una reunió de mestres d"aixa.

- Veurà, què enten vostè per pintar b6? -:-. pregunta Cezanne.

- Carai I , tenir els Ftebrots d'omplEll&r
el Vaticà de nudis1Bs i que nin,.'
gú digui ni piu per castos qUe hagin estat els Salts Pares que hi h
~

estat d'9n,à que jo vaig decorar la casa.
- Senyor Micpel, som molts els que ha posat nudistes a les teles - diu
m'I

dels molts .autors de liLes Tres Gràcies", no és veritat senyor T-.iz....

z1à?

~è

hi diu, 'W>stè, senyor Boticell1, i vostè, senyor Goya?

Jo t&Db6 tinc els tusellamel1ts de La LfoncJoa u •

- D"abms o d'ara?
no ho sap, senyor Tintoretto, que no es pot parlar de

C088S

d'ar·a?

I

Però és que n'hi han hagut o no, ara?

- S6c sord, jo. No sento res. Tornem a parlar de dom s despulladesl
- Però, amics, per què sempre aquesta mania de pintar dones sense roba?
No s 'ha de pintar el què es veu? Es que les veieu pels csrt9rs a 141

dones despullades? - comen ta Fra Angèli c.
- Jo sóc un dels seus aaniradors, Fra, però si s'ha de pintar nom's
allò que es veu, d'on treia els àngels amb túniques f'l.ns als turm.aU.s?
- pregunta Moroni, pintor de sastres.
- QUe els ha vist d'altra manera, vostè?
- Ja l'ha :rotut! .,,' diu Ven Gogh al' autor de "La Vicaria" el qual encara no havia dit res.

- Jo, si podéssim parlar dels . d'ara, us parlaria del Picast'o,

diuen que ha

~et.

~l

qual -. \

els milions a co:t'es. l si la cosa 6s t"er milions, i

~&r

los depresss, jo est.ic segur que cap de nosaltres p1ntariem com hem pintat.. Jo si Que estaria per a ~er la meva "Bonavent.uraY com la vaig ~er!
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- diu el seu autor t Piazetta.
- Ti!Js temps carlvien, senyors - diu Renoir -. S'han de respectar f.tls

gustos de la g&nt que

'8

la que paga. Pic asso va veure clar que pintan t

eom e 8 pintaV8 quan fill ,era .jove, si voli a pintar pe!' a fer Quartos
en

ti~B

molt pocs. No tindria tenps. tba cosa és passar-hi

tul

mes

fent un quadre i l' al torb una hora. l queb s' ha de dir "Caixa a Pintura 11
ningú em ne~rà que la segone

si.tuaci6 és int'initameot millor que l

primera. l va pintar a la seva manera. COOl no ha pintat cap de n098't'ms. D'ell ha vinf}ll, com pinte!"! els d'ara. De cara al. calaix i per a
pública intel.iigents que han d' ende-vinar la coea que ha volgut pin-

tar

el pintor. l com que tothom vol passar per 1ntel.li~nt••• Però no
pintors moderns. No

en

parlem, doncs •••

Com aue ara .ja no poden presentar noves obres , :fan una men a de bors
de la pintura sense pinzells, imaginarianent. Veronés torna a exposar
un nou ftBap te ei' Europa n

•••

- Acf, veuen,Do hi. ha bou, pe,..ò hi ha.

lm

cow-boy que se la disputa amb

un grsn os blan e.

- Vols dir oue
,

'8

prudent awi parlar de reptAts? Et poden picar els

dit.s - comenta Giorgioni, l'hane del "{hncert Csnpeatre n •
- Pero això jo torn.o a. :rer so~ir nJ.a lJ.otja n, perquè encara es Va al.

teatreI - diu Re.'Uoir.
- .10 torno

temns

tnJ

8,

pentjar "Els

ju~dor9

d& Cartes ll diu Ce-zanne -. En el meu

jugador er's molt ptal vist, però ara segons a on sembla que a'h

de jUEJ:iY' per decret.. l anar contra un decret .. '.
- Ara.

l~

moda és el DwR'O! - 'fa l 6n ell.
T

- !U Bingo i al tres coses - diu el Tizz1à -. Si hem d'anar a la moda en

tot,. torno 8 t'er sortit la meVa "Bacanal 1t !
haviem de guenyer la vida pintant reis!

Què

é

'ha fet temps Que en
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,...

~i,

com

però s'havien de pintar guapos. L'únic que els vaig pin'"

e~en

..

vaig ser jo I - diu el grau aragonè 8.

rv

rò Francesc,. la fanilia d1!t Carles

r mai. m6s altra - l i

no va

comenta Val Dyek:, pintor de canonges.

ts no uo~1en Das acsbar d'altra

1e..

Ib la. ca't"a oue

ra. A mi ja se'm va dir qlle1eo

1 veure el auad1"8, però com que jo

era. sord....

i- - voleu, poo

saludar un hist.oriador. Li deien el Pare d

tòria. Ea ~!"odot..

se

donat aecé 9 als arxi

li

la Gran Història la qual a ni'> :el t.

,..à mai

m~s.4

~

generals 1 vol fe r

que té per a fer-la no s' acaba.-

8

Ell diu que el món,

Hi w -

ara, és, Orient, Grè ci

i

1'4,.8 de 1tfa dones seDec! co:tilla, i que divideix així: l'infantesa,

la minyonia, l'edat viril 1 la vellesa. Ell sosté que un historiador

no

r una màauina rerlstrado:ra de t'ets. Per això

d

fJI1

les seVes

histèries bi he llegenda i imaginació. L'historiador no s'ha de concreta!' a dir oue es Va mat.ar

Cèssr, ni que

8

França. hi Va haver

lm a

:èrica bi han negnls, ni que a Espanya les dretes
historiador com cal ela ha de coment.ar
nci

•

historiador aue es limi t.i.

moltes -criatures que lest"acin, au
es miren malanent que s 'hi mirin, que si

un rat> val set-centes

a valgui, i que si els jubilats han

r imoostos que els p
dor•••• Sentiu-lo,

senti'~lo.

tothom

q!

in, és, segons Herodot, un mal historia-

Té tanta afecció

ter 1. a dir històries,

n'hi demani •••• Am1e Herodot, e

.tem de

històries?
•

J.~

volen escoltar allo'nlna?

~To

les :rai

:b

comentaris ••• El Ve-
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suvi destru1 pompeia no perquè a Pa:rrpeia hi hagués mala gant, s1n6
ciutat. ea :t'eu massa a prop del vo~cà. tm vo1cà ni pen sa ni

perquè

fa disc\1TSCS i es desfà de cendra quan li passa pel cap prescindint
de si

vora o no la hi té.

té szent a

sa, suposa

qlE

voleà, si auposa alguna

un rodal d'un voleU no 6s per

tiaues de roba o

B

d9s~barc

e NC

1ador Que diu

'ha. acabat?
t
die, Jo ja havia ~08 i &sbi

Fran~a

00-

fer-hi balnearis, bo-

s de nit. Quin mèrit. t.é un hi

ui ha guanyat la Volta a
Va ba:ve'r el

lm

quan la Volta

Sl

hi

que els

Hannibal no agat'aria Roma

alieta arribare1n a Berlin, com sabia

a de la història ha d'anar a cà-

per elef'ents que portés. L'

de sabar. No ha d J anar barroer a :ter

rrec de l'historiador. Are, n'

pronòstics. Per quelcom té al' abmt

1

QUÒ

passà amb a:l:.tre s històries

1 :ter la de tom • .,.
,ls Bro"adar:f.a. sentir-ne alguna, i,

totes. Són

\mS

grans escoltadora.

Ah, sl, 81 •••!Urin, la història és un segui t de
de

baixe~h

:b el temps,

ian &1 món passa une t.empo!'

l'ra s, un

de pau, és q

balan~

s p19para

r \IDa noVa guerra. Els .governs tan comptes i miren contra qui es poden batre. Si el possible enemic és poc enOOli c~ no cala'l
rat.1us ni demanar

parat.iuf:l no s

'a~ben

d$ cada costat avis

11

ires prepa-

•. Si l'enemic és un grm er.emic, els pre-

mai i la guer,.a triga a declarar-se. Els espies
que l'

/
,
mic ha fet un cano el aual tirara. bom-

bes molt lluny. El govern 'mana que es faci un canó com el dels altres i,
i potser, Que tiri les bombes una mica més lluny, però aquesta infor-

ció, del t'Ot sec:r-eta, arriba també a orelles dels altres els Quals 1mdiatament jubUan el pr imer can6 i en t'an un de més poderós, cosa
que

t81l1bé

:ran els ({ue tenien e,1 canó m's peti t. Com que

ni~ú

no la vol

perdre la nova gnerra, uns i altre

'sn una gran CUI'68 d" armam9Dts.

Ta no es passa d' aqu!, de veure

farà la bomba m'e wos sa i qui

l'
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la tirarà més lluny. l com que cada seme st:re els uns i els al tres :ran
arme s noves, potse'" no e s pa ssi d'això.

dols digui

q~e

El dia que ~ dels do 8 bàn-

ja tA els nassos plens de construir armes Iale· no slltVei-

xin i Que resulten tan ceres, ja. ha. rebut.

La cosa elle cal D8r a man-

t.6 l'arma det'initi Va,
al eap d'una novena., digui aue tamtSo la te. ·Això ens ha àe sal-

tenir una Dau estable, és que quan un digui que
l~altre,.

var. }t:t. que ha ccmaru;at

1mB

guerra, mai s'ha pensat perdre-la. Fer una

guerra i no guanynr-J.a és un mal negoci. Els primers que les iniciaren
deviEm estar aeRUra Que 'tenien més 'TaT"rots que els altres. ! vagin, per

favor, substituint els gar&t.s per sabres.,. cavalls, llances, canons,
tancs, avions, çu1rassats, snbmaT'ins i bom1I9 s especials.

Si

lm SCIi1'

suposant qte els Qui nouen les g:ue:r~s són homes com els a1'tres, au

l'anemic té les mateixea màquines bèl.liques o m's que ells, segur qu
s'hi mirarà a decJ..arar

\me.

nova trUerra. 1:8

BOT-t

del món dePen d'a-

quest raonament ••• ~{, JA ho sé, hi h3 qui diu que les guerres són una
bona cosa perquè al m6n som ~sses i de tant en tant ens ..

Ui

d'espur-

gar. Quan es deia això no hi havia tants cotxes com ara, i s'ha de te-

nir en compte que els cousa encara no han arribat al Tercer :M6n., qu

tia s 'hi coneixerà quan hi arribin .. si, un tenps es donavel1 premis a 1es
:t'amilies numeros9s, ara es parla de cast\lgnI'-le.s. A1x1 com 8a. limiten

.es t'rentares d'un pafa, S8'n pot limitar 18 població.
gat. deixar que ]$8 guerres èli3l11nueix:in el

tribució o no les paga.
t,a~

... - .

,

.

a tots

el~

~9

~n8

no

és pas obli-

de la gent que' pa2'a oon-

eixò que ela nost..reB dipntats haurien de por-

parlatlJ3nts de

c~a pai. s.

O és que els nostres dipi.tats,

al venre Que no es pot SollUcionar l'a:t'8T' ds l'at.ur, esoeren oue tamb6
el resolln1i una guerra? Potser si. que després dJun nou conflicte es po-

dria dir:
- uRns lla

tots I li

costat una glH3!':r-a., p

~

.

no tindrem més parats. Hi h

petat

"53

Potser si. que ]a soluci6 de l·stur internacional sigui eliminar el

.

parats a canonades, aDlb guerra o sem v.

eon12ibuents, al costat Cie

ab'em, nosaltres, pobres

titol de ministre, el·s Quals al

t a

pasBar de eiutadms normaJs a ministres, bi passen preeisaIlient. per a

s dels paisos, 1,

lueionar els prob.

no tr'eèel1b.,

G

no· troba t'eina?

On és la fein

tanta que n'hi bavia? Es que 1:
~bl'tll8?

ca de

~e1

ministr

ls miniat.r

hi

tan poques esrrete:res,

1)OCS

Pais

ense. Per

en 'ligi

teni !'-nlllll.

, si ela ministres

poc als

[(17

.,.

amb ministres
miniatr

UB

'n te

stres, obligu

:anjs .iDas,sa

va a donnir

a la aent

'arl

1nist 1'8. Mai hi

\D'l

ra tot

es veu que tothom ho e

••

pagar 'l)oques eont:ribue:Lons

Ja. veuran,

oluci()

per aixb·., per a donar 801uC1ona.

oigrons, donen autonomies amb ex

~vernet

dI

inist:res dinen

d'acceptar le s conseauè nei es.

nen o no

g9nt di sp os

capa,

'lar e cmonades, dau ser

ol.ts

¡

tant, si volem ministre'

f;

aa

'ha de tenir.. I si

s'ha d'ar

Ri no, ja no cs1dri

taro i

parar,

istrea•. l ai els ministres diuen

~

e

ja que els ministres 8lm minist.:r

..

Q1l

que treballa? Q.d.

de teni r paciència,

w

de la gent

fi

ssa i llacab

nt en fa

O
~t.,

,

UI

t.:-e ellS,

'ls can"J'ia i s
h

pr

de C'.omuni ('.& cian s,

re es

t~o

t oap govern que b
.viat n'ha sobrat algun.

comu-

de cuidar qu

ni(}ui bé, qU9 la Tele:t'órdc8 guanyi molts quartos, i deixar

B

ala col.leccionistes de ses:rolls: el d'Obres Públiques, el nom és ben
elar: obres. ob::-es i obms.: el del Treball ha de

ftJ~

treballar, un mi-

nistre de Treball oue ema dia tingui m's gent aue no treballi slbaJria d

a!"ats seria 'Ootser l'adequat; el

nV1ar el

é

1 ministri

:b

s

maldee~s.

Tot s'ac

ujant el
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, s la seva feina ja que d' en9h

impostos, i es veu que aqU9

s'inventà el càrrec que tIlf\i

Q;Je

n'ha abaixat oap; e¡S pagesos est.en o

S8

haurien d'estar encantats, sabent que 'disposen d'1.B1 ministre d'Agr1els diu de la manern que s 'han de semb!'ar les peta-

cultura e 1 qual

t.ea, com s 'hm
les trum s;

:i

de tatre les o1.i'Veres i quina Im la 'Omera 00 -rer parir

no cal dir

com n'ban d'astar d'ancar.rt.ata :r'ahricants 1

cons::rocisnts al comptar amb

'lm.

ministre

qUfi

els

DC'r1:.a

la comotabilit..a:t.

1 que nC\ es cansa de repetir-los-hi que encat'E'. oue oe!'din euartes la
luc1ó és inv.ertir,
l~

inve~t.ir

i inwrtir••• l havel'-hi un ministre de

Cultura, que no és res? Per què devegadê8

1 per què devegaòeserl :fan els

tots a cop?

'f¡~B

D Str89t

e~8

eatudiants fan v8gett'

i per qtè àevenndes en fan

Que Jll cultura ha vi.nrot a trtenY's?

El nlinis1:.re del rEm

no ho 'Pot tole:ra:r això! ••• Perquè hi h~i pau ciutadana, tothom 8S digui bon dia amablement, i Ja gent entri i surti dels bancs sense so-

bressalts, hi 'ha un ministre de la GoverllP,ció;
es tingui sempre' a punt Der

dertan,1;

~'1

coses oue

d'Af'e'r's Estrall

ha~5.n

1.ID

de l'I~roit perou~

t'l'ter-lo on convinmli S8gt>ns qui el

s, pe'" ester bé tmb els de cs::la costat per

Dassat, i èls

~overns

elU& s'flstim

,mpre

ten Ell un

parell de ministres sense cartera disposat! a donar cops de mà on taci

t'alta. QUi és, doncs, que es pot queixar amb un joc de ministres a1x1?
Com aniria un pais sense mm:f.stree? No, no,

1m

pais necessita minis-

t!'9S. l tant I Que hi ha algun ministre que no ministreja b61 Per això
de t.ant en

t 8S canv:f.én i, ai la gent no

té m~ssa pras8.a es poden

anar canv1ent fins auees t.robin ministres al gust. Fins ara a'b! ha
vist en CO'r totro'

e ser minist-"'e,. Potse:r ha err1t-..a"t el 11lomen t d'ioa-

t1tu1r-ne la eerrera com hi he la

notari, de veterin ari o de 11ev a-

dora. Ee possible qtte la s~luc1ó sigui aquesta. No

El 'ha

provat. E

cJ.ar, si sortissin molts. ministres aprovats hi PC'dri.e hav6'r, si no

15
s'a1Jarguéssiü

nera que ea tt'obt sam solueioDD,

aquest f"os el cas potser seria 1&

dels ndniat,l"8,s sense t'eina, la de l'atur tm gana :t'Q.L,e ••

al trobar

nçat a pa']'llar d

.. Amic Herodot, 'haviem e
i., P!1Ò

t'eina, però si

els ministeris, molts Dliniat!'es sen
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Tall

his tòri es

mo~t

se

històri

•••

lants a 1e s

COf'es

que us ac...-

bo do dir jo. Dat.es, 1:8ta~'teG~ morts .... tot això censa u la gent, i 6B
aq~,s'tl\

per

l-aó qtle la història

té poqulssima lectora. Jo al'a ja en

cerco :tes coses do bon pair de les hist.ò:-ies. Vostès saben qui era ol
'9nera1 Kassem1 Era el

c~

desI govern del gran rei Hanmurabi

e~

qu

p,or'tà a cap la conquestt.. d9 la Hesopot.amía, i t'ou aque et rei oui
,.à

El.

00-

donar vida oultura1 a Babilonis :fina a la vingtlda d'A1exanc1l"e.

La ma.ior part de la Me,6opotamia avui f"orma part de 11 Iraq, gran dipò-

sit. de

trcli i

¡PEP, or

,bre

i tzació c!"euda R:i1b la grdD fi-

s

donar malde caos al món 1 de fer ter repassos d

nalite.t

pODreS automobilist.es si volen segui r t'ent atiar els cotxe:, atID g
lina als p~ que s'anirà oossnt ••• Doncs el e.eneral Kassem soM 38
atemptAts f.':ruatrats. Fins al que :re;.s 39 no se'n s01"tiz-en.

que so:r:t-l 39 atemptats, " lwvie de ser molt bon
un sn

làa••• l saben que Felip II, :ü qual. assi

de Portugal

vian dit i no

8

ren

eap de go-

de R'overn o

p~r

muller

r1a~ia

ien lloat la bellesa, per a veure si era

de la qual l

veritat. l'anà a veure a

c~

~Jn

..

jo

dia:fre aaat1 La va troba!' tal com l i h&-

'hi present..a o:fici.aJ.ment fins a Salamanca. Llavora es

casà tres vef!adès da, però si un rei no es pot casar

a

veg~ea

au

voli

ací hi h

'l'i.nc
te

1 conf'itêr Gab,..iel. Els

t'r~a,

en aquell

sabien molt llerRA, i Frfl. V.iquel, on t'rare pcrtugè

terrat

a Castella,

ob aerver que el con

r Gabriol era clavat com ¡el rel

portufl'lt' .

t1à el Qual

or! i per altres, no.

r a un

1.56

devot del. rei Sebastià, va pl"oposar &
desaparegut.. L' home dubtav s,

nar

confiter fer.-se passar pel mo-

.

pere:

,,_ Caram, nasaa,. de cont'iteT" a rei! A

~a

terdera vemada de fer-li la

ropos1c16 i al dir-li oue ultra convertir-se en rei es casaria

amb

una monja que valia tots ela contos del m6n, el confiter es deixà convencer. l tanbé t'ou de bon eanven~er la senyoreta monj s, la qual era
un~

t'illa natural de Don Joan cj'Austr.ia, la qual vivia en el convent.

d'on Iryoa Hiauel rJ'era capellà. No be. pogut saber ai a la monja Fra
ne es t.::M(!t8va del rei autènt.ic o d'una reproduce16,

"ique 1 li va di

fe:roen venir tm grapat de port.u

però el alS és q

Visca o nosso rei

paren de CT'ièl

Al~

bastiao t

:rou pen t1at sens

msn s de :fra }{ique l i nqt

'at.1-

ses <.iu

xerrà el .ioc de

ir amen ta, i igualment

.fou penjat el pobre confiter al qual gosà {t'ma monarquia molt 'treu i
no se sap

91 a 'una

lluna de mel rn49 breu enca!<a. Fou una pena aue la

rella orR13nitzada per Fra Miquel no

El 'hagu~8

llarga temporada al palau de Bet.lfln, ja Que el

pogut in stal.lar '08r un
verit~le

rei mor!, 1

solter, a. l'A:t:r1ca i, si mai s 'hagués descobert. la suplartnció, segur
qu
~a

'!"

vau Que."ls fra

vol...

haurien fet el desen

portsntes

una quoet.ió d'Estat.

•

i tar de tota s tot.es al po

:res

i

.rò proposaren la euplan'teai6 e un senyor
omerl~t

'at.

an

auxili

non!"esaar

EIl, pobra, ja

Tul1ic, el

ctua.l~

pe!' creure els frares t'ou obli-

turment.s i, al :final sa'n feu la pell.

, porò

don~va l~

t

III

tI:m¡8Ve.

11 va valer.

llar~a

amb ca

i barret rod6,

::}ueia mélSSB bé al rei,. Se 'n probibf l'us i

cosa.

-I.

nt. teu la

,

r~voluci6

•

ció. Obligà

8 porta~

e

anoa, bon conselJer del rei, trobà. la solueurta i

be.~et

nt de palau, a f\mcioner':.i.s de l'Estat i

sempre,

llua

, a tota la

<le tres pun
6

gent.

,. per la

foIJ'~

bon a ren da. El po-

e

~

stir

dels
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grans contribuents 1 la capa curta i el barT8t de tl'88 punxes es poren cle moda •••• No val m's això, de J.es històries, que una relació
de batalle s amb ela morts que hi ha.to!l-» ren
s a més d'inventar la rifa,

e~a.

8

cada cos 'tat1

Carles III

un rei llaminer.. Al palau reial

hi havia una xocolatera que podia f"er 288 xicres de xocolat.

Què volen, que enumeri 1e s Creuades, que se'n van t'er vuit? Que la
prímera tingué

~loo

el 1096, 1A

Aag'\'l18

el

~1.47,

la tercem el ll89,

la qua,.ta el 19.02, la quinta el 1219, ln sexta el 12~, la sèptima el

1248 i la octava el 1270. Si

~Taume

Ier.
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hagués trobat un temporal

:ret la novena••• No saban que 3banf' que ela T'uasos qui ea :t'icà
a l'At'ge.nistà. :fou P.n.'f.laterra'(

Pais de

v~es,

Anglaterra. L'any 1889

en t'eu una amb 180.cx:>O vaguistes, l'any ]BBO ja la t'eren 20ü.OOO ele-

ments i l'any 1893 ja.
~n

S80uts on

teupa

El' acostaren t~~

d'~le~cion8

as

mig milió.

comen~anm

Fou dels primers llocs

8 comprar vots. Primer es

cotnl.>raren d1put.at.s, i dp.spré3 es comprà el coe electoral.. Ccmpraven
vota des del rei ala

capitaliAte~

~overn

passant pel

i els nobles. Es

dir, en comprava totb<lI1 qui podia, i tant whigs com toria oferien

tort :I. a c1:r'et. D'allB V1ngÚe la :t'arnosa ~a de "Vots són trum

diner8

8

~os IU

l que vots són t,-um:fo8 ho prova que el rai Lluis XVI :tou con-

demnat

T"6r'

un sol vot

d~

majoria.

Anglaterra. t.lltra ela vots, tenia

la Torra de Londres, on cada vegeda que hi bevia canvi de rei s'hi
t'eia \IDa gran bugada.

I_a. reina Isabel renyi. amh el Sant Pare, aauest

la va exeomlmiear, i lE:. reina 81, que :reu C~n".a'" dos- cer.ts capellaJIsI

l ho sabien que Jordi I, er"a un rei anglès

qU6

no el s-abia parlar?

l que el mot sherif'f' no és, cosa de les pel.licules ulericanos i au'
"

j e l ' &1Y 1066 èl rei Guillem 1.' havi 'ol posa"t en cd l'cul C1Ció?

Cromwel1 t'eu nedar am.b
,u

escriW"e?

san~

e.l.s T)ob:t"9s i "t'Ien ooeo-s ,

,_. llat n tota 1"1

mi

VA.

dir:

l qu El quan
".hm Den

.,.1 e l 800 ia llegi r i
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1~77 ~8

Que l' any
o no

9S

cen't-m1J. canperols .que no

tinguéssin, provocant l'slc;ament

les tenien?
vingu~

dues pelf!'!J' es t~ngu'S8in

poo à un impost aene ral d

Sabien que la base de la llegenda negra contra EspanyC6,

de la publicació de "Relacions", d'Antoni Perez, antic :t'avori t

de reis, originador de sollevamenta populnl"s, gran escapedor de preIns, i qua ~col11t als f\lr~ d'Aragó fou la ctansa de que

reials invadissin aquell regne?

Com CIU

.

~1

~a

rei Felip, cPrrev:at

vora un 8I'ly perquò Bat'celona, aquella ciutat

ja e la ciutat no hi

reeorden

i:

ja fia1re bé quan parl

Tal1~erro

el

••• Alfon

C1~moniós,

Joan

sen,

,t Va :t'er aquel

qUI

Ol

s'te llà- ~ancèa-an-

cap calaix amb pR. àlcara se'n

~mb

1& seVa 11eo

els au

Emen, i el

l Cast, el Liberal,

1M

La Boja, Uartí, l'Hi

'Ja •••

ia J.E\ ela

ue provoca un

necess1t'

lIs ~et.8. :]18 lle debó segueixen :re san t, i

91~ eatal~ns A'

reneamt.• ela oue no

bav1:~

S

ven que ela catalan
:<"a1'1C8808

nunent tan alt, Cri:stòt'ol, deixés pa.s al combinat
S, GU

mo~,

irieus 111, portà el seu nét

nt aprengués el francès?

no el volien aprendre, i

s tropes

•s

1~

ben que Lluís XIV, aaue 11 de UJa no hi h
aTOU

:e

dE: sempre ••• La

gent

hi st6rieoo ra bo hem h"'-

ànim ••• Pe.. .., t

l Gran,

Ol

història, tin.

lloc una conversa

ac aJ.da,.ull. Halatesta cie feia dies que volla env
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tir Vc:m Braun. l a la fi l'anwstl.
- Ja alt oue tu no en

VO~S

parlar perquè 't'ho tenen prohibit, però si

jo hagués pogut disposar de mi \18 dotzena de bombes com les dues Que
els f ~erieans van deixar anar damunt del Japó, que en :t'aria de. temp
que al món no hi hauria turcs r
bombes a n'souells turcs

(JUB

Què els havien de :t'er ls s meves pobres

tenien el ~ tan dur?

- Amic, les bombes del Japó Ja han passat de moda. Els homes cada dia
volen bombes més bombes. Les bombes d'ara, les sabudes, perquè, to~hom
t6 o es pen sa tenir la seva .bomb. a se cre., deixen sense res ~a ex,"

tens16 de vora 900 quilòmetres quadrats. Això vol dir, si no m'e~"?,
una potència explossiva de m's de 20 milions de tones de Trinitrotoluè, o de trilita, perquè m'entenguis.
- tha bona boma, Von.

De tota manera :t'er una guerra

aouest

hombes no val cap mèrit. Nosaltres les :t'eien a pit descobert, i ens veie
:b els altres•••Mira, ara ve la cavalleria, deiem, i :reiem, sortir, la
nostra a trobar-la •••• Mira, ara es veu que earregufl') un can6, amagueuVos. • •Avui , amb aquest.es banbQs, la guerra d1raria mitJa hora, si la
duressin. r guerres de mitja hora què Vols que et diguil
- Doncs les oue vinguin no duraran gaire m's.

- Aix1 no se'n podran :fe,. moltes si duren tan poe.
- Amb \ma n'hi haurà prou.
- l ouè :t'arà la gent, després?
- ~a gent?
- La que quedi.

- Si en queda.
- No :t'otis!
l el camarada MaJ.atesta s'esouivà. I·:t'eu córrer oue al món s'estava .tent'
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una-mena de bomba que ni el que la tirlts primer se oq'escaparie., i que
•

•

r

es parlava de guerra altra

v~gada ••• Al

,

món dels vius, les boles, les

1l.u:t'es, 1es guat.J.l.es, 1es butllot'es, l.es capes de totxo, han estat sempre a l'ordre del. dia, i tfm1nt en compte que la mé\ioria dels residents
anys endarrera havien pagat contribucions, no es trobarà gens estrany

que

],e a

declaracions de Malate ~te. s' int'1essin de tal manera que a J.a

tercera versió ja es parlava que 1e guerra era queatió de quatre dies
i anb aquelles bombes

.

encarre~des

de no deixar res en peu. l la noVa

:t'eu despel1tar a molts que bavien guanyat o perdut batalles segle·s enllà i els Quals vivien fins llavors sense :t'er soroll. l es podia sentir
despotricer agrament a Sargé, aquell assiri que :t'ou el primer d'ut1llar 1.' exèrcit
_\

b ames de :t'erro. l dis cutien del s inconveJ,1ien ta i

aventatges d'aquella bomba., Cir, el ven oedor de Babilònia, i Alexandre
el qual si no arriba a morir tan jove, del món se ~n diria Alexandria.
La conversa l'escolta Pompeu, el qual no

sa dir l'es perquè encara tlt

por de Cèsar que si saWs on era el seguiria perseguint com quan esmorsava cada dia.

Tam~

.

s'acosta al grup Qnar, al qual molts encara

1:.

mala cera perQuè creuen Que :t'ou ell Qui cremà la famosa biblioteca.
- ..• i aviat les diu la gent, les coses. Parleu-ne a Cèsar de qui cremà

ls llibres d'Alexandria. l Que Ilo negui al meu davant! Ara, una bomba
d'aquestes de Malatesta no deixaria biblioteques ni lectors,

8S

veu. l

si també havia de :f"er mala :t'i la d'Alexandria••• l parlen de la bomb a
de Malatesta tres dels Solimans coneguts, entre ells el l1agnit'ic, renyit amb son pare, i que :reu elimin er tota la penen tela que li podia :t'e
riller el govern. se li recriminà, per Magnific
que f'oé, aquella de.
.

"

cisi6, i 1 'borne t'eu eliminar 40.000 xiites an'b cap dels quals era parent!
Aquella bomba té preocupat a Carl~many,_ l'home de les Marques, al rei
Marti, el qual no ha tomat mai contesta a qu! li ha parlat de

Casp 1

de Sant Vicens Ferrer, i al soldà Salad!, aquell que el senyor Dant tro-
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bà als Llims •••

- Al Dant se li han permès moltes coses perquè era eJ. Dant. l si a
.

'

mi em va posar als IJims perquè vaig $S'afer

Jerusal~m,

p~r

no se

què

hi ~eu ,:f'lgu'!'8r a HOOler, Horaci, Cèsar i Plat6, entre al tres, que cap
d'ells hi va tenir res a veure amb Jerusalem. l l'ha perduda i

wta-

molta gent aquesta ciutat. r Perquè era el Dant.ningÚ s'ha estit. els cabells

o.an

ha censat Sants Pares i Mahoma a l'inf'ern., i a

tota la gent que l i passà pel cap al Purgatori, des del rei Msnf'red
al barber de Sant Llui s, perquè galantejava a la reina i a la reina
el barber no

1i queia prou bé ••• Veureu,

~oc

s'han de creure a

gues les coses del Dant. segons ell va anar a la Lluna
els sneric8tls, i sembla que aquests, quan hi
,

Val

elarar Que mai ning{¡ no h.i havia posat els peus

mol~

anar de
~bans

abans Que

d~bó '\8 n

de-

aue el18 r

Les coses oue s'anaren dient de 18 bomba de Ma1.atesta t'eren discutir
e~

molta gent. El primer rei d' Anglaterra,
roug1l, aquell de

què

- l a vostè
-

'~ireu,

'~brú

rei Agbert, diu a Malbo-

se'n Va a la guerra",

li sembla aauesta bomba?

maje stat, quant. s'estava en el ,seu temp s per anar

d' Angla-

term a SUez amb vaixell de vela, i quant. s'està .ara per anar de
Londres a Nova York snb un aVió

an~lès1

Don es ja teniu l' e:xplicació.

EJs temps canvien, les guerres canVien ••• Les guerres duraven massa,
bues-ac! ••• E1 rei Eduard va p!"endr& part en una de guerra

la

qual. du-

rà cent anys. Avui faris.riure, una guerra d'un segle. Cap dels que la

comenc6s la veuria acabar, la guanyés o la perdés ••• Ara les guerres
ban . de ser ràpides, com les construccions de pisos, els matrimonis
'

i els

xuts

8

gol •••

Dos dels signants de l'armistici del

v~

de Oompiegne, el mariscal

Foeh i Rer Erzberger, també f'an canentar:l...
- Tantes canonades que van havar de tirar nosaltres per a matar

uns
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uants milenars d'homes, i 8J"a té, amb deu minuts tot acabat!
- Aquelles bitalles per 1ma trinxera que s'agafava, es perdia, es

to~

nava a agat'8l' i es tornava a perdre, ja no es t'aran mai més. Allò eren
batalles!
-

SI:I'S

Què et die, que si jo en aquell tenps hagués disposat de la bomI

ba de Ma.latBsta no l'hEgués tirada.

- Doncs jo si l'h~s poguda ti1"8r de lluny, Ja tiro•
... vosaltres ja Vau

comen~ar

tirant gasos

·lira, M81"iscal, una guerra es t'a per a

as.t';f.~antst

~anY8r-la.

gasos asfixiants com bombes oom les d'ara. Si

~

Tan t 11 :t'a tirar

té un elleni e al da-

vant l'ha de pelar••• l si aquest benei t del Fuhrer ht:gués

ti~81t

.temp

de :t'er una bomba d' aouestes, ja podria anar t'ent discursos l'amic
instoJl !
-

Pel"

8

'fer tma cosa aix! hauria de sortir tm altre Fuhrer.

- Els alemanys estan segurs aue sortirà.
A~1

h~ aJgun

potser n'hi

d'alen81Ys d'aqp8sts, però a A1e.mEl1ya ja

no en queden. saps. què val un lIBrc alemany, avui? En el telnps que ~'hi
.mpapera~n

hebitacion s la gent va segui r a qui va seguir. Avui que. tm

marc s'ha eon'Vertit. en moneda forta, jo no vull dil;' qua no surti algun
cap escal'fat, però
~

quen

la teva gent a'hi mirarà a seguir-lo. Ara es dedi-

deixar dina:rs al m6n. Ja veus si hEn canviat les cosesl •••

També le-s coses de la banba de !J8latesta han arribat a orelJs s de l' soic
•

Voltair

s sempre són falles humanes - diu Rer Manuel -. Són la ne-

8

'sció.

porten
- Si

.

1 els seus acompanyants •••

t

ra~,

i els home s ho Vfjuran quan j a no hi _sl1an s. ~mps ~i

cap la de la queles parla. Vostè què hi diu,
tma guerra de microbis i jo tingués
t nom's quedaran micl'ob1s.

~ons1eur LouiSi

t,emps~ •• perquè

si vaig
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- Si en Queden t.ambé es batran ells .amb ells. Ho hauran après dels
h0a8S. l sempre n'hi hauran que voldran S$r més que. els.

pre n'hi hauran que per una microbia

gu~a

sem-

alt~s.

ho engegaran tot al bcrta-

vante
intel.li~nte,

- Si hi ha microbis
l'

potse,. en seran més Que els bome

1 no hi haurà noves guerres.. l si no n'hi ban s'haurà de tornar a coIn08r com centenars de s

s enllà,

lemeIt s de la mar.

b

Aquests, 'Po'tSèr si veuen qué la 'feina

dels~eu8

t:8ssats Va ser t'e1n

n va, 'és possible que es quedin a l'aigua. QUè. li l\Iembla, Almirall?
- Jo, com , QUe"
.:lghin el què diguin, vaig inventar els american .e, em
.
~

.

,

~

penso' que ells, a darrera ho!'a, com sempre, ena ho hauran d' Br"gJ.ar
t~.

I

- Ja e

tes amb les dcres, Cristòt"ol?

voreiades, i \111a don a di verciada
- Vols dir que est,
- A les

8

a mans de 18

pr

t

A Amèrica és on hi ha m's di-

i enutja

•••

den s1

no, però una mica

avall •••

dors s, val mês que deixem de parlar de guerres que

a

r Melat

,nt8nlUè les coses malament o le.s hi entengueren e

que l'escoltaren ••• Aquesta que va tan mudada és Lady Hsnilton. Si. ~a
ntiu, diu que no el Va enganyar mai al

IJ!I

ri t. Ja de

m~lUda

f'est8j81" un home da mar. '1 quan va comen9ar' les relacions

que voll

am~

gsnilton,

cii u Que ella l i va parlar elar:
_u Mi,.A,

Guillem, tu ets ben
plantat, diplomàtic 1 't'agrwen molt . e
.
•

volcans, però a mi el cor se· me'n va amb un a1mi rall. No sabria . pas
què dir-te ••• fi l quan Va Veure per primer cop a Nelson~ am,b. ul1f!~a

.

de

llarga vist8,ee:r:regat de medalles i de glòria, ja es Va donar compts
'.
;

que tenia al davant el mar:t. dels seus somnis .. l s'hi
on mar! t li teu di r Que havia trobat l 'home de
ell j a no &stava per

IDQr

Va

.'

embarcar.. A

que volia 1 que

orals ni combats navals ••• AQuesta

'8

la sala
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dels romans. Foren uns dels Que volien que el món fos seu. No és d'ar,
aquest afany. De tant en tant surt alg6 que es vol t'er amo de tot.•
• ot

~l

dia Que ens to1"'ll!m s vetn'e amb Herodot. 11 demanarem una l1ia-ta

de~a

ue es volien 'fer targes de visi ta amb l'anunci de "Amo del Món 111
Doncs

els romans 88 ficaren

olta Uocs. Fins a la per molts
.

.'

hi ha carreteres 1

dab1e Ang1ate

, saia. t

ren sèny

ses d'esbarjo

roma:les~

inabo~

Ara, t1n-

cost.umat a viure a -¿¡ graus de

unb

temperatura, ho pot :fer a 27 graus dessota z·ero. EJs romans no eren
,

nt de tapa-beques i abrics-

de pr

o:ilst9D' ero" era.

r

raven massa prim. 1101t

,

una

t.zin

run

aUdi, n

la seVa tercera muller, es

plat

Int-li menjsr

à

nt que

a l'hora

ell

bells. tb

de nou 1 la ouar
~l

ltres cose

fer per a «overnsr.
Cali~.l

fa In ei tatus. Potser
Es

veu

9

es deia

e snot de sergent s

tzinar
dest'eu d'ell

fill de la seVa cuarta mu-

va propia muller. Aquests a la seVa menera dei

perador.

govern sr no m1-

desfeu del pretendent, de sa mare i de la

ner eneara feu méD"

competidors.

tma sèrie

ort.aren al

Les ramElle

8

al móncoC1 8' ha di
UB

eliminar possibles

'feu nomenar cònsul a son cavall el qual es
1 nom ho podia ser••• Tanbé feu mala t'i l'em-

amb bones paraules no el deixava nin3'1 el govern •••

Com veieu, ac! tenim de tot:

rrunguetes, requetè s. • •

eradors, republicans, aJmbg,àvers, mata-

.

Just quan Voltaire pronunciava el mot requetè, el quintet

e~

trobava

davant l'apartament. del rei Jaume, Jallne Torrenter i el baró del Coll.
AQuest, amb un possible atac

de :toguets al sentir el "requetè It creien t.

que havia estat dit d'un a manera poe respectuosa, salta:
- l vostè ouè en té oue dir dels reQuetès?
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- Jo no en dic res, senyor, per ara. Jo em limito 8 mostrar a n'aquest
companys, una part dels re&iden'ta.
-

,..1S

que de la manera oue hó ha dit. ••• ? I
lre be dit 18 s cos

- Jo

ra que m.Jha plagut.

,
,1

nt quan 8'1

s devia dir ma

VS1

tancar dues vegades!

un defensa, no és altra cosa

r emDre80D8t

un honor. Qt1antes vegades l'han agafat per Jaa seves idees a vostè?
i Ja\DIlt.

- Ara, ara I - va dient e¡

no ban pogut. l en quant a tancar, tant

- A mi n() m'han tancat

.. rit té que' t'

no et deixis

in com ou

agaf'~~ •

- 'l'amb6 perquè no ell tomessin, a agaf'e.r vaig

S'18~

a

predi~&r

les meves

idees a f'ora. Que hi va anar vostè? Jo sóc, diuen, pol1graf i polemis-

ta.
Ell és carI! i 'Oreu - diu el rei.

,{, sóc carI!. l si

toquen a Don CarI

sóc tan polemista com el

r.
vo1ooi6 a Franp_

van porte,r

ves idee.

31, aquella revoluc1()
hag

s es"tat b

~

,

r 1ma· màquina de tallar caps. S1

ues ti'

teues idee-s?

t

...10 tenia t'e amb la ra6, Ja cultura i el p'!"OSJ:'ée. I si no heguis estat

aaue1.la Revolucñó a Fr8l'l98 encara no es passaria d'anar anb cal90tets
".

i

..

r~ta_

ones' jo la

la teni

Cal-les, ·senyor, no ha
ls. que

b Don CaI-'le 8 1 encara la hi tinc_
pretendent com no n'hm passat

pas8~t

han vin31t després d'ell. I una pret.$J\sió de gaireb6 un se-

le i mig, què vol que li digui. Es
- La w 11a

tUlS

mala pr&~nsió.

Dretena1ó és anar contra els capellans els quEt1a. no s'hi so-

len tornar. l com hi ha anat

VO$ti

contra eltil capellans? Amb llibres_
'ribet a 1a cara e mès d'un

i con-
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cretanEDt 8 un que no està massa lluny•••
rdona, baró, ens hem ariibat a la cara. Davant d'aquests senyors
j~

no t'acis massa el valent que

sempre et. pertar' una but'a d' aventat-

••• l si vo la, Bid. que aque sts senyors siguin tor·8 en podem parl ar
d'això!

- No cal que s'arribin a la oara,.· amics. Tothom pot tenir les idees

que vulgui. La democràcia 'les admet totea les ideuD.
s que sqJ.18s't'és carlt 1 encara eatà que ~ri~arà Visca Don CarlB
- Ho cridaré i ho crido. Visca Don CarJ.ea Maria Isidre I

vè J Vi8ca el 'rftaue tè 11 l si heu vir::lgu t. a cercar

gue l'ra,

llU

Visca 'Car.
guerra tJ.n-

dreuI
l~l

mot. guerra es t.orna

sentir per la Residència •. Ara ja no és ..

8

testa sol qui l'8v:if'a cendres. Es produeix m guirigai mai no sen ti t.
:18 residen"te bèl.lics
,

noves.

Ge~~, Kan J

Val

aquell

d'un Uoc' a l'altre cercant. :Les darrer
qu~

passà a sang 1 a t'oc del T1bet a 5i''''-

ria', del Danubi a Corea, va dient.:
- Anb qui ens hem de 1:Jf:ï'tre? 1 Contra tm mil.nar de mogols C?Om els.. qu

em seguie.» no hi ha bombes q 119 hi vaJ,.guin, 8ig¡ in de lea que siguin.
Aquesta bomba que diuen 6,s t1e boqu11la perquè la gent s'espanti, i els
mo¡¡ro]s no ens hem espant.at mai J
- tma RUerra sense con1t>tar amb mi?! - diuen Cèsar i

Carlemany al

teix temps.
-

Q1i

és que ha declarat la guerra? - pregunta A1exandre•
•

- No ho s6, però diuen que n'hi ba. - li

que ha
rei Janne l -.

~spon

el prussià Frederic.

t? - pregunta a 11 un i al' al t.1'9 el ver i tebl
~

hi ha mo!'os ac! f DiRU8u-me on són que no en

uedarà canI

è :Ca, Napoleó1 - de'

Tayllerand sJ. qual tem, com sempre.
1 cors i l' iDt'orma de la ait.ue.c1ó.
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Res, amb tu ní paraulE\.

~uropa

de posa:r-

ha

l'hora de la veritat i ei

8

va oostar Santa Elena i morir a 52 anys

teu :t'all
t

vas t'allar

:B)n

qUEfl

encara teni

a la but.xaca. l s1 hi ha guerra, <pe n'hi

•

- Ib tell l'ba tin31t tothom. El

tenir Hannibal, Pere !, Atila,

Va

lJfndembU'T'J!. Chamber-1ain, Càrte!' •••
:t'all el

vai~

tenir jo al :feJ'"-te general1

Just deeprés d'aeuell moc,

niem nosaltres. Potser

11 homes d;

ab~o

de fer res hauriem de veure si ens po

bomba d'aquestes ja .que. si té ~~3 b).mQls. can diu81'1 no-

ant en tirar-la ho tiudriEI:J tot guanyat. l assabenteu-vos
si aquestebomba va bé contra e;Ls anglesos. Si. ée eixI, enc~a que hi
petAm tots wl1 tenir l'honor de ti.ral"-lal

,vent la psieosi de guer'ra, la
p

&-ln. Plat6, E.Uripedes., ;~steneo,

lley, inven'tclr d'un
desgràcies

a.n

,n t. de seny de la Resi

00

.'ta i

port..en les

la Lli

zoolòld:es, de ofUnPionats de Lli
d':in:fin1tos V1èues. amnèsies i

milers de sastres :fI po

,
,bin

, s,

11 senyor Ha-

ur- les

del Bon

~~rre3.:.,.J.es· :t>~xes

ni tl8rt.,. 18 dest1'Uceió de :ron

C8C:l.Ó, de

Ibel,. J

nci a intenta

4

.u••u
i

obiliàries; ..la de~@Par1c~ de l'edur del. tabac ••• 1a modificació d

ls preus del peix 1 dels tractes houie-dona; la vinguda
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d~

dictadures, la puja de lloguers i del. preu dels diaris •••

entre aque st elA»men ta procuren

t've~ sr la

tnobilització, po1:1tics i

revolucionaria van i venen. Declaren, de moment., la

v~a

general.

- S1 ens hem de carrelJ\r a repr8s~tanta
de la. tirania, compteu
,
amb nos al tres 1 - diu el senyor Padi1la en nom dels comuners.
- Residents

d~

tots els paisos. B!1iu-vosl - crida el senyor Marx.

- Seny;, amics. No us deixeu portar pels
- Vasti

1nBt~'tS t

- clama Sòcrates.

fer punyetesl - l i diu Ba1cunin empenyent-l

&

nous entrats, que fins ara ho tenien prohibit, s'e.iuJ'.l'ten a
cridada

~neral,

i, cas fins l1avors1no!t, molts dels antics y1g1-

lants pertanyents a organitzacions del morro t'ort, ècrate~1 :tranc-

-

ma90ns, anarquistes i derivats els ouals havien arribat al càrrec

vigil.iaits ¡x=Jr bona

cond~ta,

se senten atrets pels discursos 1 bra-

vates de llurs antics primeres 'files, i, deixant la vigilància es
posen al davant dels mm1t'est8ni#s· més violents. De nou ressonen bi'
nes i. cants pat.riòt.lcs: La l1arsel1e.eB, La Internacion&l, Els SegS1ors,
Aida ....

Per cert, que el ciutadà Beethoven, sord i tot,
- De safin Sl

-

diu -, desa:t"im n •••

La majoria de les OOn.8 no sa1::en quin parti t prendre. Elles saben qu

'en temps de guerJ'88 1 revo:WG'ions es -ran molts disbarats ¡¡ub les donea, però aquella

gent està t'ins a tal punt enardida que ni se les

miren, i això que algunes posen en Joc ar'tlles Que elltlS consideraven
decissiv9.8 1 es oresentàren de la malers que- molts pintors haviEll
aga:f"at :fama amb Les Tres Gràe1~.

- Si no els parem nosa1tre.s, a Ti'
La

Toscu.

.ests no els pararà ning61 -

diu

~69

AlgÚ demana Què fa el Fuhre r •

- no Dassa de di:r la mateixa cosa: b!tnzill.El.
- AqtMtst 's boig. Ql» no asp el preu que Va aroa la benzina?
- No us en preocupeu d'aql8st. Hi ha \Bla pila de jueus que ja :ra dies

sobomaren la Inlàrdia. i esp EIl"etl que. e 8 mogui per a PllSsar

:.1 rei Jaume, Ja

Coq>tva•••

aquell fenomenal aiguabarreig,

Torren1B l", dav

diu al senyor bar6:

ra per aulpa 'teva quin bullit s'ha arma:tf l tot per ser carI!.
i, -com. semIs, hi ha

lm

nos~ tres

nou solle'VarooDt,

eom en tots. l potser 8<;luest és el

hi serem pel mig

n~t.~. ! ~~~ q~

Don Carles ens

esoera amb milers de seguidora. l s1 el rei Ferran no s 'ha tornat
gaI'

~~

a Franp i el trobem"

farem t.resI

També hi serem no sal tres al carrer.

o

no t.'hauràs :t'et del

t

Popular, o si?

r anar contra un carl! m'apUDt.o anb qui simli.
No

EIIl

diràs que t.'has empadronat amb els del SenYor Volt.aireJ

()1e ja .saps amb qui snava? Hira que declara."'-S8 carlí

gent com

la <nt l'acompanyava!
Si en el seu t6mos h~~8 existit. Don Car1es, tots n'hsguéssin estat
da carlins. Mai Don Carles hagués t'et agat'ar al de.scobr1òor d'Amèrica,

ni a l'aut.or del QUixot per malament. que
.

~s

sumat. El senyor Pas-

,

'teur potser n'era de! carlí, ja veus. l l'a1t.Jle senyor, elda la 1'iloso-

t'is, que no aBis gaires coses, en tamps de ~ Carl~. t.smpoc l' haguéss.in aga:rat. A qui agafariem a gust seria a
A

8e~on8

aui •••

segons qui" vols dir jo?

Potse)" sl. Pr:1uar, per no ser carU, 1 despré·s per ha'\9 r tin@1t.
'.
.
:rilla .amaRada perQuè el 'meu no·! era oeti t.
;'

lUla
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-Baró, no hi tornis que et perillen les

~ltes!

- A qui perillen són a 'tu. l pensa que a~

hi tinc la gent

ma

la

baronia!

-Aquests ja lIón tota socialistes!

-Això ho dius tu oue no aans de ouin <x>stet decantar-se. Un carI! és
aemnre un earli.

Si uomés n'ets tu, ja. T la meva noia

Va

:rer bé de casar-se

qui es va easarJ
-

,

JaU'

- Sempre

da no hi ha¡rà a~g

ue aquesta v

bra9at

ebris streu d"h

8

de Vergan..l

car1!!

lm

- Això no m'ho 'to~aràs a dir!
- T'ho di

den

s:le

brots!

veure, comentla si tens

Jaume ea disposa
cantant La ManH,'ll

s

1

8

,comptar, passa un e8-?Emot dels pronunciats

•

ro?

"
!'ances

tar1en

, si tinguessin vergony
de passar mani:tes1iants énto

No P

Glòria-Mendil
911 ~a

t llurs càntics i

d1f!-

cil s9P:Uir la conversa dels dos cèlebres con~1"a-op1nants. Unes dones

As de"La Ma delon u •

eixEttl la marxa al

Ien tmesaenyoretee al

80

Dg1"rera d' elle8 circut de pausa

de música moderna. l en un m

se sen't el 19i Jaane ou. diu:

, vcuó, .les dones com
Ho són moment

VEll

vestides ara?

de parlar de dones,

8

.den
agradeu a elles •••

l,.

L'rOS •

dones, als carlins? O potser vos6ltres no els

•

-- Jo, quan era allà hagués 'tingut les que hegués volgut.

Però 1e:8 'tenies o le8 "DItes t.enir
- N'o n'

t'er

ningÚ d"8QU9stS n4:lroeis P

•
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dieu negocis

- ma <Pe 'tu en

\8

pa~1;iculars

els c.arl:1ns, de

:re~tejar?

s f6steja:r moltes? l en cap et vas sortir d. fer un

hereu! l ací. pots cridar tq:ta la vida, ei vols.

- Alto t bar61 1'10 et t'iquia en 00 a 8.8 de ~am1lia. que dei

11 oomptar

1 t' engaJ:tOi I
~e

te les he tornades les bu1\) s!

- Però jo et. vaig pegar 'Drimerl

-- Paa aral
Uns pas

-

'Mireu~

te s'aturen al veure aquella batalla pÒstll

ac! ja han

•

comen~at_ ••

tard

-

•

- Pare!
,nyor

b~ót

s Ja 1!8nt del Mas de Dalt i de la ba.rort1a.

a1x1?

fan un net3kt

ao

•

- Vosal17rea?

- en

aneu?

- ~s :ban mobilitzat a tots - diu el Petit. baró.
d'l1:,1'e

qui 7

- no ho saba.""
La

rò ac! ja no hi queda gairebé ningú.

gent de casa només pot anar con1#ra Fe

VI!:è!

- l la de casa contra els carlinsI
- Tot això ha. passat de 11'1OOa, ja. Ara es fa una guerra nove i 88g~
.

va àient el senyor !fu1atest..a hi

~urà

una bomba que no tindrà

dor. Veniu o n01

t sembla, Jaume?

- Vai.r:! una bura endarrera_ •• Que s'

rin. D1'gues-los-h1.

- Canenoeu a passar. Ja venim, que hem d'acabar mla ,conwrova. ••

atura-
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La gran desf'ilada segueix, però aquells dos etérns combatents contibuf'atejan~s-e

nuen

fent el sord a lamob:U1tzac1ó gllneral. Sent.en un

pila devegsdes "Mira, ac! ja han comen9atrt m6s ells S8b"Ue1xen

ha-

tant-se com si no s'hagués ditr9s-, ~i l'assa ara és aqtell primer
:,....àrdie socialista" el quel recODl ixentr-los, diu:
~ ~,

vosaltres,.,.,VisC8 Pau IRl4tsiasf -

- Visca Don Carles.
Visca la Reina cristins!
batent~se,

iren

i la eol"rUa de mobilitzats segui pa8sant

en direcc:1ó desconeguda portada per di <rt.ats bel" 11cQ¡¡os, la <;.ua1.
sa oemostra Que les ganes de batre'a <pe tenen els homes,

c0-

vocac~ó

que

potser ve d'un pecat desconegut despr6s de l'original, a'hm mmt.in• en

PeU 8

tra.v4e dels 88Jtles i que,segnns

llar una simple

~alaa

~

on, les pot desvet-

a18ma d81 company Ual.a.tes~. l si peraunm en

un món que fins ara no

8

'ha sabut est6s per a concursos de bellesa,

rererèndums i talons 811'.e, no

8' ha

d' estranyal" que en un m6n

rètols lluminosos, jomals mínims, camps de concentració 1 b1ld.niD,
1.es

~ane 8

de pJ.ant.o:tej ~se 1 ara. amb sistemes modem s,

se~ixin

en peu, O que a-lm9l'lYs les mentinglJ1n els que no pa.ren de f'er 'fabricar bombes eom les $8produiren .l'esquivament- de l'-anie
'e~Què

~ialatest.a.

,,;a ens dirÀ qui pugni., quina a1t.ra 1"1nalltat pot tenir ~ar

:ten 1', proves per a t,robar la bomba de lea

bombee~

Tànt de

de bó t,1ngu's raó Herodot i els fabricants de l)ombes

.

~6. ~t

nom~s

J..es fan

,
amb la missio d'espantar-se mutuaUl91'1 \or• • •
tre

a n'

uell

Re sidènci a hi ha aquell reuaanamen t les con

cies del QUal al f'er aqu'estes ratlles

dia és estiu.

8S

..

quen-

deaeoneixen, al món de cala

Després d'uns mesos que no hal fet honor al seu n
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i que la gent. no s'estava de dir que fins el temps s 'havia desballe
que perillava el toriama, ara, som a l'

tat." i, ql1lm 'tot.hom opinava
gost, passen uns dies que
na~ l'-ho

no

t'et

DeT

R -

gent. torna a suar desprlte d'un temps de

mor del t.empe, ai be, per altres cames s'bavi

dosament••
,ta i

E1a

'trobar el so1 snb el

n oua:rtos han t.ornat

qual sembla que encara s 'hi pot comptar tma pila de temps.

Un dia

de sol vol dir una gran Quantit.at de moneda torta. Amb això

~ .l>en~a

s possible que si en algun lloc 9a fan números per

Ei

1'

,

ci es

so~ellat8,

. qu

In

eJ.8 OUi

v

cin per

de dies

len ••• l ja tenim turistes. l

provocar

ue l'agost

6s

curt, els turistes :t'an les parades de sol dobles. Per això 1 per
evitar una possible vea de sol la qual, de tenir lloc, portaria c<nquènc1es insoSPitades i seri,

a la primera

industria nacional. d'e~ortaeió. La manc

ls quartos ('Iua s'havien
i el turia

ra,

s' lu€ in de fer en

f"er en t

,ea valguin tren vega1es mea.

trobe no
d'~o8t,

de sol a t.emps ha por.t

per

~ ü

pla~

.

sera un mes

de gemecs. Per això es fa del tot neoessa:ri que per tots ela m1tJ an,
s proocuri que 'lla dies de
n

ue

abms de la
c:

rle

801

t'ort. d'aquell que plat als f'oras'tBrfJ

torrar esquenéS, si
mocràcia. Es una qu

tresses d- .,

:in almeny s de tN
t.i ó e oonòmica, tan t

eren

80S, CQ

l

20wrn
te que

• ,El govern ha

no pot ten i,.., maasa por d'm movimS'lt eiDdiee.l, però que un moviment
de meot:re

gurat tot l f any t 1 com

.mestre

s de eBaa no

anb els cala!

ra co

,renyadeS 11 pot Ber :t'atal.

de c

p~enp

li

con geQuèn ci. a amb tU)'S1

pens.in que la pl,
t'ort,a,

b el sol

88--

tot l' a>.y, Que les
" e
ra

tot. l'any. No,

creu,l'8 que la pl1,me-

.74

d'on sigui per

treure la mala que oorl'a, i qui diu llet diu una

pila de coses posan1i-le)', amb e1.s beneficis de la moneda forta,s un
reus que. acabain aqueSt.: UNo ,Bé pas on arri barem t 11 que ea VEtuen tan

ovint obliga:les a deixar anar les pobres IBèstl1lSS8S de caset'pobrecle

moment el 801 actua bé t 18 s :t'ront
plat,

ant!

cotxes són abWl-

en les auals pa r e. pa:ra1'l-hi el sol. 'ha de

•• lh dels probJJ

teixea baJ:l deixat
sbm a ho podia

no par"w,.

d'aquest.es parades massives de 801
DS.

poder-lo parar a molta gent que

en el

arrossos a noranta-cine. Perquè .

aouells el PURt.Jd.n tomar

impos'sibl.,t creien, que ea privi

~er

de parar-lo a n'els qul.t

oneda :t'orta i

actualmen't. Del :eon1irarl ens qu

8t1DaI:t

oJt1re aquest. probJJtma1

,verns,

Naturalment., els governs. Oh, senyors dels

r seris una cosa molt :t'àcil si no e 8 p

blemesI

cu

rebaixa d'impo.tos-. Llavora <pi l'ha de re-

A1"8

i7ltessin pro-

no h:f. poden haver minist198 com anys endar:ntre mol ta del

anaven al

1nis'te:ris p

:fer-hi plan

,

eom

d'abm•• Es compren que abSl
B

es

la democràcia

posava als qU:.inqu6s" que no hi havia marxes,

, ni univers'l,taris sense :rains, fes una certa il.lusió ser nonat minist.re •
, han :ret ministre. - deia l' agraci at, cotot,

l'entrar a casa.

"

l 9S compren tamb6 que en \m temps com el d J ara, que po tsar no a 'hi

rà a te

, e

gat.d

ld

8

als

atre punts ca:rdinala, mes

d'un aJ. sentir tru.car 81 telèfon a segons qui, hagi deixat anal" llas-

timosamen t:
- Ai, flue

~aren miniat~I

Sobnttot si la cridada al minist.eri coincidia
la 'bai

Tot est'

amb un any de ao1 a

•

.bor.dinat a la :t'eina del sol. Mai els inques, els quals li

1.75

el

:reien temple a

faraons ela auals el.

a 11 astre rei com

apretava-" tingueren els ulls poa

els d

ac!. El que surt.i cada dia 1
ost~,

una esnerada rebaixa de preus i d'

J&

quilibrat
ran mes

CGmpt88-CGr~ita

iatres pu- .

són

1.1. 8ls

!oure tot. fa pen
iC8IlS, tma ve.

t.atalt;.

~ tia•••

l

qu

,n poaen

, hau

a 01a 88-

met.

ei

ma.'

.

ca!'~c

l'ex1stènci

comanant co'
de.

qui han

riCaDa

ciutad

e~8

• .. a un
acud1m

..

to1bin, vol dir

i que el

d~t,

s'b! tenen

leaJ'!8 o no., neró

ben tro bat unes màouines de fer
de fel' 801. l

'ha

qUI

de resoldre l' sf"er amb l'ajuda

'trobar al tri

ten~EI1.. p.er

eren a:teeciona'ts a para.1'-lò quan

déu - i segur que ni uns n1 alt:

in ministrejar contents

..

l' •••

[·.-s, . agost del 80

