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;jJ. 1¡¡empA, a la vila, ha canvi.at. Anys' endarrera,f$ia' ~s' ~red,- o
la gent en tenia més. Anys enllà els hiverns eren mes dur~. 31. b~ a
la vila h~ nev.at poc, geQrav~.· LlaVQrs les ,eases ten,~en e:1s sa:farelgs
al det'ora i moltes vegades s'hav!"a de trencar el gebre a cops aé pala de' rentar, i os rentava !IJlD lID8 galJ.Bda d"agua c~~enta a :1'aRaat.•
l es veien molta convilatans amb penellons, <Jue nasaltres en_ C:leJ.aIIl
pallarons, i molt ben dit per cert, irritacio de la p&l~ pr?duidapel
fred a mans orelles i peus. Ara 'hi ha~ altres irrit~cicns invisibles, però ¿a rar veure alglID convilata pr~s~tant. ,pen¡ ~ons. El
fred d'abàn,8 ,és practicament desconegut. 5.i el fes es possible qU$
la gent no· ho aguantaria. Amb el canvi de tAmPa havem' mig perdut. la
pl'imavera i pa]8t de l'estiu. 1'ñs -eml?oirem mei!Jo~'- segui ts i ~q'~e~ls mesos de jl.my, qué eran lU1S m~sos adm 3.rebles , s'han eafumat. L~ calor
es presenta de. cop a mitj~s de juliol, i~e1' ~o~. temps a:a11arga,. ,
S' ha perdut. prJ.mavera, pera lea ta:rdors son magrnfiques 3. du,",n.
Ja no es veuen ,com anys endarrer~_, etS noia aIlant a estudr amb . aQ\lel1s "'$clqps çe f"u.sta q~e tan be ~maven pe!' t~encar el gla~ dels
bassals i fer-hi passejada's. se 'm dirà, po1:ser, que' els Ajuntaments
de ra tampa no permeten -qúe hi" hagi -bassals pels carrers', peTà "si
n' hi haguessin tampoc es 'gébrariencom els d'abans i no per 'manca de
bassals sin.ó pe:r manca de gebre: .".
.
." .
a canvi en la climatologia ha portat lm canvi en la gent. - Là vila
no és la tQa~9ixa•. Ifaver pes,sat, de fer taps a mà i de teñïr un sol
bano. a no :fér-ne i tenir Uh.a vinte.na de banes, és fort, com ho és'
havel- passat. de viure en cases de pis o planta baixà a' fer-ho en' aPrenents de' grata-ce1s, d'haver 'd'anar a la comun~ al eapdavall.' dê l'hort
a poder fer dit vent:r-e sen~ rnO\~!'e 's del pis'. Pot~er se n' hauri,a de
parlar d'aquest canvi, pera se n'ha de saber m'~lt per a fer"i.m' llibre
parlant de coses de la. vila ~ense que la gent 9'8 :fiqui de ':fonna, violent S11b la familia d'tm, i Un la vol tant a la familia que no pot
permetre que la g€ltlt s'hi fiqui d'aquella mALlers". 'Es peri~lG,s .p~rlar
dels epissodis de la vila .i no se'n sap prou, ja que si el senyor
Hilari, .que ooien que 9S m~n.iava el!tnt 8al"din~!c, $S lloa, pot sortir
algÚ que ho recrimini. l si hom 110a els ser-anatistes, pot 8ortirqu1.
d:tgui que .fent serenates no es deixa donnir als que s'han d'al9ar aviat
si dieu que la senyora severa ha' 'estat el primer 'telediari del p81s",
algÚ us pot 'dir que era una t:ra.passera. Si lloeu el "relleno.ff , algú
us pot di!" que "menjar panes farcides desrprés de dinar és ~àgueÏ"ràr
1 dinar,' i' 9sgu~rra'Y'-voR l'es,tÒIDac. mn :fi parla.-r de coses de la vila
és exposar-vos a tm seguit de coñtradiecions.
."
.,
,.
èr ai,xò aquesta vegada es', fa un 8 hlatòria, diseutible com tòtes- lea
històries·, parlant de quatre milionaris que no són de"la vila, ja que'
~bla CJ!J9 quatre !lo hi hAn estat mai .. Pe,nsem 'doncs que si '~' "UNA ~
MILIONARIS" es parJ.a del senyor Melcior, milionari, ben poques contradiccions. hi podran haver ja que aquest senyor Mt;tl.cior és possible oue
n o hagi e~is~i~ mai malgrat <]pe hi puguin haver. milionaris que es diguin Mel'c~or,... 3. a mas a L1~8. ~S, fet, nostre i' els milions que" te" els~hi
havem propor~:1onat nosa1tr~s, ~imbolicament, j a Va sense dir, ja qu
l' esta~ eCf)nOO'l:I.ca de cass es ~3.mitadissim i' no estem par a' dèixar res
a ningu al menys de fonna pmctica. Imaginàtivament· som prodiga11ssims
~e~OJ~~: el ~et. d' haver .a.il,1dat a fer fOY':tunes a di.versos personatges
J

,

.

.

Algu ro 'ha dit que fer e18 ,llib!;"es que' j o faig podia ser una malaltia
o lm vici, can ténir mal de pedra o fumar. Personalment prefereixo el
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vici que la malaltia. Estar malalt amafna a mo1.ta gent, a 'la faíni~la,
als am:f.cs,-que t'han de !enir a veur~, als'metgeà, que ho'v.ole~. a:reglar aviat i éÜff farmaceutlc~f perque t,riguen a cobrar. Fumar és aa
mes bon passa:rja. que si :La familia protes~ es pot fumar d' amag,a~
com quan e's fumaVa per priméra vegada.,
'
,
Hi ha qui sosté que esc:riwEt coses imaginaries és perdre e~ t~mp~,
que s'han d'escriure coses que s'esdevenen, que s'ha de parlar del
temps que ea ~iu, del se~yor Martin V~lla~ de~ senyor,Gonzalez o .
del senyor Reagan, perque la gent veg1: qumes coses son les, bones J.
urnes lP,8 dol~nte8 de le's, que fim 'aquests senYOTS i -d'altres.' A~ meu
modest en téndre 'ja hi ha els diaris per a parlar d" aquestes cose,s, i,
la imaginació de la gent per tal d'arribar on no arriben elà diaris.
Els ant~-im~~ir.i8tius diuen que s'baI} de do~ar det.al~s del color d."tm8'
ciutat, d'una cala, d'\m enciam tendr&o de le's cames d'una noia que
les tingui ben fetes. Al meu juf l" aparició de ~a fotografia en colors
ha resolt perfectament tota aquesta feina "i som,ferv.ents partidar!~
èls que declaren que val més una imat.ge que mil paraules, suposant"
que nosaltres en tinguéssim prou en "miJ. paraules per tal d'expressar
-el color ,de Lisboa, el de Cala .Marquesa, 61 d'tm enoiam aòoles'cent,
o "d~scriure les C8lDft8 d'una noia de quinze anys. "T ai nosaltres, ha~éssim de parlar de cos9s'viste&, n~ viste's tan' poques que fa
temps que hauri,.em d' have r plegat.'
'. - -,
, -,
Els èsariptors que no ens movem anyç segui ta d':url matoix 110c t ho
tenim mól t ma1Bmént. No havem Vist món, no coneixem la 'gent principal
que coneOT'rs' a pAn~ i Ateneus, cap .editor ens -ha dit" que els llibres
e~ta.ven b~."••
clar tampoc' ens han'" dit que -&stàven malament perquè
eap editor n"hà pogut llegir' mai càp, i ai una gent que esoriu siJIiae
moure' s de quatre :paret. no pot 98erfm-8 fent reballar la imaginació••
No ens ha -agradat mai contradir 'ela que ell saben mes- que nosaltres~ ,
i . és ra:- que hàv.m !!lai contradit elS que" 'potser en saben menys', 'pe'ro
S~ un s 1 al tres no t.~oben bé les coses que fem, que es fotin, no en
abem f'ér d'altres. l qui tingui més que sopi dos copeI
I
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Bepes.
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'
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P1'imera aparició' del milionari senyor Melcior.
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L" especial cas'ori ael ssnyor Melcio......
- De quartos an tinc més que tu t - paraules de la núvia Cal"wela.
Duros l'amad9ua
...
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Avant-passats del senyor Mel,cior.'
14 ,
El cas de là" senyora Amèlia, - nori,sta,•.
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,
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L'anada de Tomàs a 'les .At:!:èriqu9S.
La va eseat'1}rar' o no lB Va escanya'" a la vella Beneta?

Pigua 8
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eomprometedo~ ••

- 'Aquest' hbm9 és dels altre
Una pun~a de pe~.

Tomàs, ja el, $enyor 'romàs, toma al pais.
r'
• ,
•
32
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Casori del señyor T'omàs amb la noia Cancell qua no sabia re
de les ni ta de nuvis.
'
.
Vinguda al món del futur banquer Angelet.
El país no està quiet i els diners s'espanten,
Ca.~te18r.
""
Nous canvis de governs.
Els :f'ede!'als 'van -fluixos d'efectiu.
Visc~ la 'Repúblical
Visca el reil
La penya del casino.

Bombes.
La prir~e~a

g"t,19r!"8 mundial~
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'Prima de ~ivera.. .
49
A'ra- parlarem casta llà. .
La radio. En Nando' de lJ.o:friu :L la Tuietea. '
Prats de -Mollp i la teoria del senyor Melcior sol:r e la pervivència del pals.
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Constantí ent.ra ~ 1a:- tb.15.\Tersïtat- i hi veli la senyoNtta Miró.
Problemes originats ,per la' senyorèta A'Tiró.
El catedràtic era ~l primefo de mira.r-,a~-~~..
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Constant1 s,egue1x lea Econòmiques a Anglat'érra
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~~sdeveniments,.

encara.
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¡

•
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,
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80
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.
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Constantí va preferint ur- a 8Gnyo!,f')ta Hiró que els· diner8
del pare ~ ~, .
. -' . - . - . ., ~,-" -, ~.
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La primera reunió de neies milionàries pro-easori de

COl$ant! . . , . .

-

El~ _~oves parlen ~,,,?a;l!3n t~

Segon in:tGO t, de' casori

.

e:ant. el~, ulls.

,b la n'Oia Turesnes descendent de

ncrdB.mericana. . "
.
-' l per ,parlar 'del temps m'ha :fet ven,ir amb la, noial
Noves teories so~~e ministres ric3.

93

lh crener de milionàries i milionaris pel~ merèixer.
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qe~

l'Rf-qulss1m 11 ..
La f'1l1B ael ban que!' Loperet:I..'
lli curs' ael Calendari del Pagès.
El tempo!'al'~" ,.'
le's don es y primer.
Corfstant1 salvà la noia Loper.eti i
vaixell mig negat. - ,

-M'està bé',

€lS

queda sol dalt del

pe~:' bUÍ'ro~'

Bescanvi ne missatges et1t1'8 Con'stant::!- i miatsr Montgomery
x-ltIilimari que viu flr1 una illa' deserta.
-_~iri cap. a ~,d~~ta, i ai no cap a l'esquerra•••

Arribada de Constantí a l'illa.
' 119
L'impacte 'de' Sara, la sGnyoreta Hiro d'uns 8cñmis.
Sara ja no és un' bon part.it, però és Sara 1 . '
Pat:it;:a història d'lm, afectat pels :reta de Wall st!'eet,,,

El

criatJenkin.~

Convs'i'ses

amb

Sara.'
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S'aco'sta' un" 'vaixell. .
,-, ,
EI- Senyor ·Painte,r, ex-fisca.l, i tma retm1ó a bord dal
tlMsr Obertfl'.·
.
' " '..Gran irrtervenció de l'ex';"fisea1.
- Senyoreta Sara, quan fe. que no porta sabates?
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problema amb al qual no s'hi havia pensat: le, criatures!
S'acorda posar-se en contacte amb el senyor Me1ci~r.

Un

nou à J.al .Cos,ta de- L:1.e-v'ant.
.'.
'
150
Una revQluci.ó ool.1ular.. . .- .
El senyor, 'Me.lcior' es Va c.onvencen't 'que eis diners no ho
tot.
Un s omv, i ,qU~ porla eon sequènc1 es •.
L' àvia e8clope;t~raJ especi~a,l.ista en somniad es.
- Si l' .ha till gut .de tres a quatre., no t'alla!
Un telegrama revelador.
-...
Canvi c;le ,telegr (1àle,8 Helc:I..or-Painter. "EstimEm pare'Jno
!11
• .
.
, t' ha :fotut. Ii1n.....,¡f~
~u
--I senyo!'" ~f.~lci()r eO'.nI)1-a l'illa de' mis ter Mont.ganEJ' y ant> tota
la :fortuna que té a SUissa!
'rot pel noi.
.
'81 senyo)". lKelc.ior no es pot aguantar més i se'n Va a Amèrica 161
Les noies del senyo!" Paint€i1"'.
Arribada a l'illa de mister Mont,gom~ry.
- l que bé s'està acl sense dine ra ! .
Notie:l.a de, primera plana. El senyor Melcior es' queda a l'illa.
Són tr-&e, ftll, ~i.s't0r Montganery :i. el criat Jenk:ins:
- Ara, mistar Montgomet:Y, "matarem el temps fen t tfl tl"9sil1of

De

sem

Darreres planes.
El peti t ~'lelcior i ·crea sueques.
Ult.ima esdeveniments.
'
tba pllma d'i.nterroeunts,•

..

167

'renir dinera,

d'en~à

que es van inventar, ha estat l'aspiració

de bona part de gent de terra i de mar.
La maj oria dels planys i gemecs que se senten pel món són originats
pels que vati blaus, que diem a

No tenir diners, anar

Pa1a~~gell.

blau, ha portat de socialistes avall. quants menys diners, més avall
de socialistes. Hi han hagut socialistes, ja se sap, que s'han
socialistes per ganes de fer-se"n, perquè

la gent se'ls

m~:rés,

t'et
no

per a no tenir diners. No és que tinguem res contra e.ls socialistes
ni contJ'a els que no en són, però anem a :fer tR1es planes en les quals
hi sortirà gent

adin~.rada,. i

qU~

com

ens les tindrem amb milionaris,

no creiem que pel mig del gremi ha hagin elements massa partidaris
de repertimente proporcionAls •

. ·s variadissirn el gremi dels tenidors de diners. N'hi ha que en tenen a la callada, sense t'er soroll, sense fer-ne ostentació, potser
perquè són modestos per

temp~T'anent,

o per no donar

me~

viure a n'els

que no en tenen que són molts i s'hauria de donar mal viure a molta
gent. N'hi ha, eohretot si un
de pressa, que s'hi observa el

t~mns
t1

no n'han

tin~ut

i els han

fet

parvenu" com es deia que es notava

al senyor Napoleó quan comen9ava a repartir càrrecs a la t'amilia, qt.e
:fins caminen malament, que no

sa~n

caminar en ric, que no· hi saben

vestir, que no hi saben dormir i que no hi saben festsjar. Són

..

que

algú els Va dir l'Si té més que sopi dos cops 11 '. Es veu que

de diners ho provà de separ dos crops. Les coses
,

que
~ls

.

els
gent

Jo es diu~n pas per-

s~.

rice, un teMpS, solien estar

·respecte i, si és ric, en f'a més.

~assos.

lm

hnn~

gras sempre

fa

TYn pobre desmenjat qUêJ1 veu un ho-

me ric gras la prima ra cosa que pensa és que pot menj ar més que els

2

altnes i, sobretot, més que ell. I, és clar, venen les cos~s •. Potser
per tal d'evitar-ne de coses, actualment hi ha molts rics grassos qua
s'aptmten a dietes i fan "footing" a fora vila peT

all~ugeriJ'oose

de

quilos.
Segons estadístiques de fiar hi han més hanes rics grassos que dones
riques grasses. Les dà11e s, riques i tot, s 'han preocupat més que els
homes de mantenir la linia. l és que és molt
grassa que tm

h~

gras.

~

m~g

mal mirada una d<D a

gent accepta més una pnxa masculina. que

una panxa femenina. Per què? No se sap, aneu-li amb coses a la gent!
La grossera dels.rics, d'alguns rics, homes de poder, ve de

quan temp

enllà el més fort, per més gruixut, era l'amo del clan, de la
del poblat. Durant molt de temps els cap de

govem~ foss~ 'O

~ribu,

no fo a-

sin rics, eren homes de bona pênxa. D'un cap de govern escanyolit no
se'n feia, de bon tros, el mateix cas que d',un qua

voreg~s

els tres

quintars. -I elS' rics, un temps, fossin o no ·caps de govern; els
rejaven els tres quintars.

~r-es

V()eo

quintars cridant @n una fàbri ca, en

una reunió de banquem o en un consell de ministres, convencien moltissim més que els crits d'un home de quintar el qual, d'altra part,
no podi-s cridar tanta estona ni tan fort com un pes pesat. Havia de tenir molts quartos un home de quintar per seT escoltat.
~ls

rics, goraS80S o secs, tenen un gran enemic: les dones.

A moltes,

els dine:r-s les hi han fet rodar el cap i altres ò'rgan s importants. Un
ric que es cregui a tma dona demanaire, que plegui. Un ric, quan veu
que tma dona sp,'l mira més que del compte, que es posi a veure venir. Si no s 'hi posa aquella mirada es pot anar convertint en una inacabable sèrie de béns d'equip fins. que el ric deixa d'esser-ne. llavors les dones solen dir: "PaEtsi-ho bé!"
Generalment qui ha fet ela quartos han estat els homes. les dones sc>-!
Ien ser m11ion2rr1as conS'O'l'"ts o peT he'rènc1a. Bls homes els fan i lea

3

dones els gasten. . Això
.

Va
.

així encara que cap llei

ho proclan-i· i no,

figu!'i a cap constitució ja que no se sap cap en la que _~'c:~~abl~~?Ci.n
normes de qui

ha de fer els.diners.i de qu~ el~ ~~ de gestar_~.~O!D_

,els ha de gastar. Tant

~om

~a~~n _c~stitucio~s

no es

en

le~ qual~_ p~

hi figurin aquests importantíssims ~?Dceptes, és natura;¡. que~ ~a~ ~~~_
no en f'aci massa cas de le s
i

constitucial~h Les. d~>:tes

,~ax.?Y~

fOnDeS. de

astar els qua!'tos es venen ac,~ptant per ~.a gran !D~ori

de ciu:ta-

dans des de fa anys i ~ys, 1. ~lgú, com ~. màxim es l~.ita_~. _ar.r~.~ar
se d'espatlles si. se li diu per

quin~

se:bze

o~s

v~ ~ ~

squesi:()s cmsea

can van. Es com una missió d'un costat i com una obligació de 1.1 al·tre· que té cadasctn1 dels dos $6Xes. l
a gastar quartos j a es pot

~~edar

tma

dona milionària si no _s~!,!~ix _p~r

a. casa. l

d'aquesta mena de dones. Sense elles

1.$8

e~. ~ool~~9

n ~h~

tin~!-.

sort

botigues del món, detot.s

cinc continents no hagué.asin passat de modestos establiments d'arrbs i
-

fideus. l Als oue avui fan cotxe

o haurien

j~ier,

I~.:la

-

p-

p

•

de simples devantals·
_

_

-

_..

h

...

llista de contribuents segu!' que no s 'hi. trobar.i~ .c.sp

cap marxan:t de granEl quadres, cap retocador estètic, .n~.

nufacturs.dor de hragt1es daurades ••• Les dones

mil~onà!'ies,

?8P. ~a

d.?!lCS, han

es~a~, en llo~_d~lm mal ne'~essari, ll.'I'l bé necessari. I que parli

comer9

-

assat de f' abri car tar-

tan$s. l les cases d.e modes, d' oferri!' rebaixe
de cuina.

-

el

si algú opina dtr-e,..ent.

Hi ha gent de dtners que quan s ~ha pogut cornp!"ar una casa

~ 1~ ~o_s:ta,

una barca, un cotxe i. tina ameri. cana florejada j a ho dóna tot per en-

tès i no passa d'aquí. ·
Hi ha el gran milionari que quan s'adona <¡ua els ~ili(:ms <1u~. f.esón

.,..'

massa, f'unda aasils per la gent que eS perd dels alts, museus i biblio.~

teques p<>sant-hi grans

r~tols

_ _

4'" _

•

per tal de que tothom sàpiga d'on venen

les misse1l.
Hi ha la gent oue en té i no en té de diners, que es conforma de fer

4

treballar el S8$tre de tant en tant per tal de no renyir-hi
del
tot,"
- .
-....
~

~

que és sòcia del casino del pobl~" f?~a fulla ~!s_dies de_~e~~a, i, que

quan és moda portar aguJ.la a la corbata. n'hi porta si l'agulla és de

cost mode rat.
Hi ha l'element que fa la viu-viu, que, fuma puro

trimE!l~tralme~:t_i

fJI:1e

al cafè s'hi .sol veure per la FestA ~Iaj'or., A.quests'~, qum la ~~~ e~s,

demana dine ra, cosa que ell

solen far tant als. que en tenen

c~,

als

que no, diuen que quan es v ~n casarJ a van 8v,isar que si el casori
era questió de diners amb ells que
_. no s'hi comptés •.•
,

Més avall d'aquests hi ha una gran

ge~ac~?la_ qu~

ella

~

el sastre

són. veritables desconeguts pel ~~ps que, passen sens~ veu~:~,. <;I.U6,

'.

cafè hi ven cada dU9S Festes Majors, i que si s~f'~S veu fum~.r_~.11a és

sempre ·el mateix pura

qu~

l'encenen aJ. sortir de casa i l'apaguen sor-

tint del cafè.

Després venen aquella que ten

un mèrit formidable d' arrib ar a :finals

de setmGrla,. quan hi ha setmanada, i que no sa sap com ho :í."~ per !-~:

d'arribar-hi ••• Pel món hi ban molta monur;lOnta, a savis, a poetes, i.

~

soldat dese·onegut. Els (lue provoquen les' guerres, aix! que s' ~caba~.l.,
al soldat des'conegut.
. .
.-

la p-rimera cosa aue :t'an és fe

que ja

s~ s~p

's rar que cap

a quin soldat
d~ls

~...

de~conegut

Varl

de?-~ea~s

~CJ,uest~

e

.. ... ...

monuments,

de la dedicatòria se'l pugui contemplar•••
.
-.~.

uments, deiBID als

olts

e han oxcel.lit en diversos camps,

pe,l·~.

cap monument a n'aquells que no fan tots els repassos o que si en fan'
•

algun és un repàs de poques t.a1tlss. Potser s'arribin a fer més discursos ae cara

la gent que va

junador desconegut as

flub~a

de repassos, però segur que al de-

tri~~rà te~p~ ~

veure:n cap.

Entre

~1

prou

que són aquest3: els que mai en tenen prou. Es improbable

gremi dels tenidora de

din~rs

hi

b~: e~s

que

~~~

en tenen
g~~ ...

vingui lm moment que diguin: lIJ...pra s'ha de reposar tt • Ells, els tocats

5

pel virus dels dine·r-s no :r:e:t?0sen mai. I!l0.s'at~:r"en, amb quartos,· davant res ni ninmí. Ells sostenen

Qu~.de

ric sempre se'n I??t ~~:r.~é~-,:

i que el titol de ric és un do que no està a l'abast d~ tothom • .,.8em-

pre es poden t~m1r més :fàbique~, _més boti~es, _~és terre~~_ mé~_ cases,
més cotxes, més calces, més minyaes, més barrets i més secretàries.,..
més de tot, vaja.
Un d'aquests a'ra el senyor Melcior, dal qu

es deia

per-Lot arreli. L'hdma sostenia que sense diners
...,

<;i~

tania diner

no hauriem tingut, ab-

solutament res do res •••
ense els diners - deia el senyor

a peu, no podr.Bm te-le:f"onar', anar a

l1&;z..c~òr-,enca.ra.al'?ir~~m d~.sc.a190.s~·

Amètri~a,

ni tenir congrés

~e.1~. ~~u

teta, diar5.s, ciris, guàrdia-civils, af:larquistes ni _~e:fen~es ..cef:lt!!Ü~~ .
ls dinara e!!s han permès tenir de mà.qu.ines d'.~sc~iure. a avions,.~: ~~
dar a dents postisses, de tiples lleugeres a computadores,
d'en
canedors
.
.
a calefaccions centrals, de museus a.
tortnl1s de massapà••• El

aoaten~~ora,

ón va vole r al

pj~ogré3

de transatlàntics
,
i e· progre~ se~s.

a

dine ra no haguós progre asat, •. Es am~ als diners· que s 'ha ps!3sat .de. l~ : ~
prehistòria a l'eda't
polítics ••• Sense els diners no sabriem
.
. dels partis
.
\

res d'opel:'es i conoorts, ni de p:L'"ltor,s, de còmics, de
vedores, de paletea, de oiniatras, d'estancs,
bes ••• ER

~ue

tots

aquest~el~mal1ts tre1:allen

p'ag~~os,

diputats per.diputGjar,
surten

p~a98,

a les

,

~l de~tista

93

minyones

garma."1dat~~

.8

recader·s i "bis-

fe:r: guerr:es., . el

quan t'arrenca un

pe!'

de. ~le-

de fl"ano?~s_~lle.hi h.a ..

algú que treballi da fran.c? Cobra el ganeral pa:r
tari quan fa escriptures,

l~te:r~t:s,

queix~,.

~~

e1s

a fer estof'd ts ••• l els diners

a les tav-ernes, al 1?anc

d'~:sp.anJfa_,

a

les farmRcies, a laa cases de
joc i a les de nit•••
. . .
- Digueu s un-. negre
.australià que sumi números t¡'encats, a Ull zulú quins e·ren els reia vi-'

sigots o

un ciutadà de l' Antà:r'tida quin dia. es va inventar la consti-

tuci6 dels Estats Un:i.ts. No n'hi ha cap que us ho pugui dir perquè no

,6

té diners. Ah, .p~H"Ò, feu a~:r~bar d~ne~s .~ n~.aq~ell~. gent, pagueu-los
estudis i us sabran donar raó de tot. allò . q~~ e~s. pregunt~u. ~. _ .

Si, tenia

e~s d~nl!rs al

cap el seny.or Melei.or. i., ~és que .al .cap els'

teni a pertot arreu. seria millor dir que els diners el tenien a ell.
I, un temps, era dels que volia que la gent
ho ... sabés - que en
tenia. !]ll
..
,~

..:

-~

~

creia aue teni.r diners i oue no se sabés era com no tenir-ne. l ja hi
tta~ía.

havia molta gent que no en
,~ai

què

no se'l veia amb el mateix veat,it,. i mudav

ovint de

danici;t~ .per-

es veiés que en tenia v8!'is. Tenir bo~es 8lTlistats. ~b l!l ~~nro!,.

11eleior volia

~ir

fumar uns inace.lJà bIos

pur~ .~ada ve~~a

que se' l tro-

bava pel carrer. En un temps que a les berberi.es es dcnav8., qui !lIs do-

nava, deu cèntims d'anguila, el senyor Melcior done:va~mí!1p~~set~.
Ultra

aix~,

el senY0r l1'"elcio,.. portw8 ulleres,. i z:o perquè

veiés sinó perquè ell sostenia qUA d'UD home que porta

n~.

s'hi.

uD~eres

se'n fa

més cas que d'lm qua no en)Jorti... l en tenia diversos ~ioca d'ulleres,
lm per cada Vestit que portava.

El senyor Melcior, quan el trobem, era un ric gras. Era una de les altres teories, que tenia.

home ric ha d'estar gras. lea amistats han

Un

de saber oue és hana de bona taula, i segons ell, un ric n 'ha de ser i

ho ha de aemblar. I un ric de bon volum ho sembla molt méa .q:ue _~_ ~~
po~. En

aq':lell temps lma bon~ panxa l)armat:f.a, ultra :t'er gr~s .p.ap.e.r

a taula, portar una
l'armilla

g'r!ID

i qual? més

ga podia.Etar la

plat~

des~nvolupada

o~st

?e

Et

~as

buxaques

era la regió abdaninal, més

ca~ena d'or.q~ l'o!"nav~. A.l_'~~t

un rellotge de l'reu i,
de

cadaa d'or d'est a

la cadena

~~ _.

l;a~

apa.rcava

l'oest s'hi solia penjar lm moneder

de

malla

amd diversos duros Amadeus.

Si algú tenia prou
franquesa amb
el
senyor Melcior
i li deia què
en·
.
....
,.._..
--,-.'
faria dels quartos 8 l'Altr~ costat, ell responia que a l'altre costat
~

no se 'n necessitaven per a res de di.l'l9!'s

j

que en el que es

18

cessita-

7

ven era a n' aque st de costat.
- ••• i a més a més, a l'altre costat una cosa és presentar:~_'J:li. en.tp:r:~.-'
jat d'have:r-ho passat malament, 'i l'altra presentar-s'hi, conten."4' content pHr haver-ho pa9sat bé. l

s~

els diners

fo~~in

una cosa

tan do-

lenta com diuen els que no en tenen, ja no s 'haguéssin deixat inventar •••
La seva p~ocupació era no poder fer els anys que feien ~ls~ P!"ofe:t.e~

tics. seria una grm cosa, deia, tenir diners i poder anar-ne fent
,

,

durant 4 00 anys o més •••
A més ell estava conven~mt que malgrat les coses que havia p~::aat_~~

món, els dina:r-s sempre s'havien l!l~t1in~t en ~u. N~ h~. ~a ha~t, cap
govern, dels

qu~

coneixia el senyor Melcior, .que

diners ni a ningú de tenir-ne. EU

tenia aquest

~~ p~ohibit... ~l~

c~nven~imen~ per~~è

ja vingué al món untat i Va poder mantenir la untura durant
EJ:lYs
mal.
_. - .
~

grat els esdeveniments que tenien lloc al pais. Els
cada repic de campana s. El

s~nyor

~

goverll~ m~day~~.

Canovas i el senyor

Sagds~a p~~a

ven i baixaven com a.qte 11 que res."AI'a et toca a tu, sra em toca,
s'hagueren de dir una pila de

vag~s.

:

~ ~~1I

A Madrid es va declarar l'e~~a.t

de guerra pe:r- tal de poder celebrar el casori de la princesa d'AsY1ries

amb son cos! perquè hi havia

~ent_

que no ho volia; hi

~avia esq,u~y~a

de republicans; a Paris xi?;ta~en al rei Alf~:>ns XII perquè ~ A1~mS!1Ya
es va "tstir
Va

~'ofici~l

anar a veure

alemany,; el p.ais

m~lalts,

Va r'as.aar el còlera i' el re i-

el
,. Va agafar i es Va morir; els

dram~s

d?

Ctl-'

ba donant l'autonomia a l'Ula quan ja els cubans s'havien deelarat independents~ .l~

declarada de

~erra d~ls

Estats Units a

Eap~Ya;. e~_s

aldarulls perquè a Madrid obligaren als mestres de tot
el
pais
a ense-... ... . .
.
~

~.

nyat;en cas!A!~à; l'assalt al Cu-cut, i a La Veu;, e~ ~?rugú; e~i~.i:E!I~:t':-:
manals de govern ••• la Solidaritat Catalana amb regionalistes, republicans, liberals i carlins; la vinguda de l'espanyolista arroux conquist mAl de les
tant gent fent discursos menjant pa amb 8t'enSl:ada i dien

8

?9_maig. _p:':9si~~-.

monges; la marlif'estaeió ~oeia~~sta ?~aq~~ primer
da per

"

Peu Iglasias. ~,I, m~~rat t.?t. a~ò~ e~s .. d~ers a~~~en' ess~!lt

els diners, i el senyor Melcior estava

conve~~~t, ca~: va~da mé~ ~ll~~.

ls diners eren primer que, tot. Primer que
per generala que fossin, primer

q~

gov~~s-,. prim.er
e~aJ.ebrats

aquells

tes, primer que els diversos generals que s

9tle . y~~es

de catalanis-

'h~Vian so~.levat.

contra els

governs, primer que les eanpanyes de Q!ba i Fil_ip~a.$ i d~l M~~o~~

primer que tot., en fi. l com que els diners. eren

prim&~ qUé, t.ot", !1~.

,

s'havia de pensar en res més,- dia
i nit. Fer dineI's~ i més cada
.
.. . .... vega-- .
~.

da~

no vol dies de :festa,

CiOl·

vacan~~s

ni

est~.,..

se' 1 veia al teatre hi anava a tAUlesr "

actués a l'escenari

l'home sempre se'l ve!

l ~e.I!:y'~r

el-

un nerwci i actués

q':l~

alalt. Si

:fent númel'os am~ ~ _P~

per a les mans amb el vei de fila o amb al tre~

Fect~dors qu~.~r?ba~a

dur8i1t el descans de la funei6. Ell f'taia núm~ros baynat-se" donnint o

anant a enterraments•••
l va venir un moment. que el senyor lVIelcior pensà en :reI' l.:U1 eop de cap
ja que ell un temps va ser solter com ho ha estat tothom, "'tic o pobre. l el va :fer a la seVa manera. Ell s'l'lavis de casa.r amb una dona

de grau butxaca que li permet6s fer més diners, no que repre8en~~s
minlVa de fortuna"
so~en

lloc de f'er-ne, en

ja que el;t. sabia que les dones

gastar de dir:ers. En, e~s est:aJ?liments hi

U!18

~a

rnéo don,eH. que h0!.D6s.,·

i és raT que- .les dOI'S-a
hi vagin a matar l'estona. Si fos aixi els &sta.

bliments no farien compte's •
•

- Si ve un temps -deia el senyor ~elcior-" q~a, lea d,

temps als

esta1?li~ents,

els

·e.stab~ime~ts ~auran

8 hi

vagin a fer

de plegar•••

l provà de f'este~i er, que és. una· cosa que també fa molta gerlt, pobra
o rica, parò els seus festeigs eren f'estei

ràpidS, no durawn.,

Al

segon o tercer dia" en lloc de Je sconv9rses que sambIa que haurien d
ser d'obliga<:ió quan es festacia, el senyor Maleior acabava dient a

9

les feste'; aoes:
-

l

què ,can an

de qus!'tos?

les noies volien al tres preguntes, ..almenys en el· temp.s que

Es clar,

~estsj ava,

el senyor Melci,or

i 1 'banG ret>e contestes v

lI}To "t'agrado tal com sóc?", a "No ho sé, e~ pare p
f'~8",

fins a

do~

"J~. t

solemnes :

J

iades, de.: _.

moJ.t a les r1-

arreglaràs!". Però el

oo~yo!' _~I~~c1or

trob~

era t.osaut, un ric tossut, i segui :festsj ant t'ins oue

aouesta

contesta:
- De qU8Btos en tin.c més que :tu!
- Doncs ja podem tirar endavant - va di", el senvor Melcior.

I·s'hi tirà. Mai es cuidà
de mirar la dona de la

e~ senyo~

cont~sta_

Melcior de mirar-se com s'havia

va mirar

els·~l~~~O~.

La :festejaclora de la c<Iltesta de-cissiva, si bé no tenia un :fisie convinamt J

~nia

al Renyor

una boss

leior fer

ua ho era, la qual

bon

tm

i~ri.s

COBa

hauria de p arme tre

al fon1'1 comú.

Es fau el casor.i i, a proposta del senyor. Melcior, cada
cpnjugu

,ver malA8 cares entre

nt convidada. Hi cOOlençar

la part da la

i eonvidats ti a que el senyor-

cOI1:tra~n:t_"p~~à

lcior aportà al cnnvit.

m~nys

assistent.s que la núvia adduint que diveraos emperan"ta t.<3 eàtaven d

baixa pe!' ouestions de

sà!:-~t_. L'aportació

imnortant da part de la núvia
que

~11

una ,regada

la núvia ja

qlW el sen~'or

c~sat ~eguiria

..

ua seguranent qu

cose s anaren d' aque st
molts

Ja
e

comíl :fou· molt més

.al fons

lcior v a,

fent dim ra .cosa

qu~

lloc de fer-ne en

argum~n~:ir

no P?dria. :f~r

gastari~.

Si, les

ra, però crom que al sen;y-or Melcior teni a

q~a,..tos •••

A la núvia se li havien dit poques coses per mor del seu físic més
aviat baix.

les seve

a1itat mai ningÚ la piropej'à :fent re~sa~tar_ o~p. d~ ..

s, aue

lA

veritat eren

D

els

pi~opejadors

ha-

guéssin hagut de mantir cosa que aquests senyors no so2en :fe!"•• La

10
noia, per 'tal de festejar com les altres no havia t'et sortir mai les
seves própietats de. mobles i d'immobles,
però
els
fè. stejadors
passaven
- ..
.
_.
-'
.
.
~."'

~

-.

alts. l fou per això, perq~è.tal. c~.era ~~s hom~~ ~o s'hi atura!en~
que de cid! fe'

sortir en lloc del seu estat anatòmic el seu estat eco-

nÒ1nic, i fou quan ei senyor Melcior l i preguntà com estaVa de quartos

que va contr1·stQl· que en tenia més.. que ell.
lJatnI'a1ment~

els po.sseits pels dinara t~1?é tenen .les seve!3. co_~s.,. !-am-

b'. l el s&nyoro Melcior passà
de

nuvj~,

r situacions delicades ja amb la nit

va :t'ent sEtguint, més bé o més ma-

una nit q¡le de !'a segles

lp.Jnent, lmes regles qua no ~~ .di.ctat ningú però. <¡u~ els n~yis .sa~~_

que s'han dA3 seguir i les

~egueix~!l.

rep~sen~~y~n,

Le.s nits de. nuvis

un tempSt per les núvies, un mal pas però les núvies les ~c~~ptav~!l.
perquè sabien que s'havien d'acceptar.. Si

mal pas, éra

qUaIl V'311i€m rsclam~ci~:)Ds,

qua aquests mal passos fossin

guIla no el P8:8ssv a

a9.~e~~:

drames i desnonanents •• Era rar

experimen~8ts

pels

~~ví8,enca~a_que

gons diuen els asaabenteta hi han hagut nits de nuvis que

~:t m.a~

se-

f!,8S

ha estat ool.lect.iu. El dl~t., tant inoornacional com nacion~ n.o .!-~

res. eut.abJ.ert. sobre les nits

nuvis, i eL

~ocats

tenen de molt

mat defensar si no hi ha sent9Dcies pri:!vie.s de tribWlals ~uperiors,_
I.

quan hi 11
b~a

que

~o

s'tafes, simulacions, agravis o descuits. :Mo

hi ha

~ ingú

temp.s <Ïirà què és
mo..!.tes coses. hi

sa:r-ne. Qui

que en

p~ss5_

m~llor,. !?8Ssa:r:-ne
Jmu~à

s~l? ~ni n~

ro anent sem-

de ~al~ecaps_ les nita de _n~v~_s. ~l

o no

passa~n~.•

Potser, can en

partiid&ris de pasaar-re i partidaris de no pas•

ra. temad'a1gune

leacion s

del futur que no

,bem quines coses ea votaran, i la majoria decidirà.
Ja la nit de nuvis

1 senyor Melcior, doncs, fou

un~.

nit q':J8 _~~

~~a-

dà prou a tothom, ja que l'home l~, mig pass~.telef'onat':\t.~. posant telegrames Xina a -(,al punt que la po'ra núvia hagué de rttcordar:
- lJ.elc5.or, ja hi penses que

6q'Lte8t

na tf

ens havem casat?

11·

- Ah,

si,

i amb la

:L •• un

!l1omen~ Ca:rme;La, em

faI ta parlar amb els

ta Forns

unió de 'rrusts ••·•

Fou una m~~a nit de nuvi.s aq~~la per Ca:nnel~ ja que l'han€, el negoci

és el negoci, havia donat el núme~o de telèfon de l 'hotel a diverses
•

.-...

-

•

.-

-

-

-

I

p9rsooalitats 1 es veié interr.xnpuda la ma!' de vegades i just.~n l?~

l:uents de canpromla. Davant les protestee de la n6 v ia, el senYor Melclor es veié obligat a dir:

- Són trucades de negoci, Cannela, àona, espera' t •••
Els dies que seguiren a la nit de- nuvis t'oren una continuació de. l~.

famosa nit. La pobra Cannela davant les telefonadés

1naeabab~es'.!l.~~~

tes hores i d'haver de passar méa. d'tUla nit snb. una
o més.. secretàries
_.
. -al costat del lli t, quan el s"enyor. Melcior
perava a fer-lo pare,

Va

haV$r dé

tUl

àia li p!leguntà què es-

d~.r:

._ . . .

- Melcior, això anb qU81J'toS no s'arregla pas. Si no t'hi mira-s. ~~ m~ca

és,. la cosa amb seC?retàr1es al costat del llit no reoeixi~à. ~. pen-~~.
.

.

L'hane s'hagué de donar i, encara que anb presses i tenint el ea:p.9\1 1

a on Mgui els consells de la senyora. Llavors cOO1sn9à a .~nsar.
que ant> un fUl i. si pugés crom ell havia pujat, la f'ortuna actual es
podria incrementar
notablement.
l ja vivia nerviós pensant snb el fill
.
-

ue volia. I, a cada

d09

per tres:

- Sn cara no, <?arme la?

- Noi, aquestes coses volen el seu temps.
l amb

quarto~s

no es pod:rien arrègler? Si

ticipar la vinguda de fruits i

S 'ha

po~;ta~tres ..... Els

trobat la manera d'anmetges avui arreglen

moltes coses que abans no es podien arre-.:la..-.
Tot el que vulguis, Melcior ,_ però nou mesos ·són nou mesos.

s1,

és clar, però també es podria passar

.__

amb menys. No sé d'on ha

ortit que han de ser nou mesos. Amb això els savi's hm fallat. Aba18
anar a Amèrica era qU8stió de mesos, i avui,

p8gant~

no te n'adcnes

~2

i ja hi etOi"

er a Amèrica en tenir

- No vul~'uis COlIIDar a.

eria~ures!

- Dancs els que diuen qu~.l{lts eiè!1~ies aVa~aen que ~s tm8.ba,rbsr1tat!:
ls oue diuon la

ba~baritat

són ells ••• I ha de venir
-. - un moment i segur
~

ti6

9tmane

oques

d

a temps, qu~ tef:1ir' "cl"i~~u:r-es. s~~à .9.~~~7,

altres hi se

que encara

potser

això. Si e3 tenen a1tJ"e8
1:)roh1beixi

ticioa~

Ooa~9

e

di9'8, j.s ~r~us •. Es que~t.ió

ebans de t

t

la vinr.;uda do eriatures?

de q~,artos

quin~ ra6 hi .~~ .. ~.
,lli. h.ome de, guart.oa, amb

, si vol tnla criatu'T'a no s'haurà. d'esperar nou mesos:. S~h~. ~~,

el t

'·-oba.r i es trobarà! pagant,
. :ràpids, a 3

di.es, ectn las

n~rtt.l:T"al~ent,

de fe!' fer parts anticipats,

can" ....

llot,..~

Alu16nys aquel.la vegada no se'n sortí. el senyor 'Meldior. Camala donà,
Q

llum dint!'e el te rmini que t'a

:fent,

que les àot:lt fit del món ho venen

eV'a-t de las que potser pressentint ja 19B opinions del

'J,e~cior

Q'aaD

se~lês

ex:'

~et.

mesos fan el fet. Tot és

s'acostava l'e

senyor

comen",ar~

veniment, el senyor Melcior tenia un negoci en-

tre mans. Anà al. metg8 i l i digue:
- No es podria retrassar una mica això, senyor m&t~?

- No ea posi nerviós, no -és pas \lO~tè que 1~ na.

ae ,t~z:t~r

aqu~st f~l.

- Ja ho .sé, I?~rò é~ que ars em convindria. que ~o yingu~s tan aviat•
..- Aquestes coses venen
-

l

q~!l ~enen,

senyor l.. .Ielcior.

pagant, no es podria arreglar?

-- vostè . es- pensa
que
els quartos ho poden alTegIar tot, ja ho veig.
. '.
.
- Home, tot no, però si pagan t el noi trigués una mica a veni r hi guanyariem tots.
- Hi guanyaria -.tè, però els alt'r8s nc. l el noi vindrà

qU&D

sigui

hora. Ja en farà d'altres de ne~ocis.
- De t'ills sempre en venen ••• ara els negocis quan passen pa.ssen, sap?

Aquesta vegada és que el noi vingui el millor negoci que pot fer.
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- Vol dir?

...

- Veurà, a vostè no li han dit mai si havi.a sopat d's cli'Ps?
-

t~,

Doncs miri, senYor

cops dues

\'&

jo per questió dé negoci hi he 8~at _m?~ts

gades, i, tanbé per questió de neg()c1 he deixat de sopar.

- Cregui 'm qu

que el

~

questa vegada, senyor
lli qu.an b

¡10:l..

~¡elcio~~

el millor negoci

éS

e ven i r i que vingui bé.,

- Miri, &i no hi ha més remei •• 'e>

Ea pot dir que

.La

e

ora

a

la no

1)reci~3à

1 treball del metge. El

fill del senyor r.lelcior es presen~ ga~rebé. ~1, i. ~lO. és cert ~ue el
n'Vol'
qU6

!!elcicr 1'a s din diU· caP duro

la

la gent de1.6. A l'h();¡"a de pagar Ja

l'ò ho feu PGlJS&tlt que el
sat,

Ei

jl.'\

a~nyor ~1etga

Va

de la vida. Eren case

DO

pagar el senyor

:f\~el!ii~~!, P$-

(>lla havia guanyat molt, descan-

qne segons ea va 'Veu!"e Carmela se n 'h~és sortit tota sola. Li
_

•

~

~

4·

•

ho va di!' el senyor Melcior a Can.oela. Si la dona no

d'un bor: eí'ectiu

gur que no hae:uéa dit rea e

qui disposa d'e:fecti'.l és el "ClB2"1t que les dom

h~ués d~sp:osa,!-_

~ol ês~"e~~r:-s~_quan

Ien callar, però

Carmala con te aotà:
- 1.J;tavors, Melcior, aquests quartos que bas pagat al metge a qui els

hauria sd' have!" Pdg ·~t se-r1a

- sl,

el

mi..

pe:r() ai no 'hagl1éa es~~ jo no hi h

és hagut criatura. M'hauria

d'haver p:;¡gat jo matAiix, Cannela:
Ca:rm91a va ponsar qu

bavia

g'éli:r:'l

Hb gent de diners com el s·enyor Melcior no hi

coses a J.t1r.

S' havia de puj ar

l' he re

¡bans óe donar una

à~

al ro lut en :feu lm concurs, concurs que era . la

priml3Jra vegada sabur1d, que e
de medi.r-li

tots ela ets i uts, i el senyor Meleior

·-'eia. ~~~d~a~~
- _. . -

l'hora

itrera s'hagué à'afegil~ la cinta nè trica empr-ada.
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lcior volgué

.i.:Jl senyor

despertar a l'hereu

l'a~ecció

als diners

ja a cap edat, i els
primers- juguets'
del menut quan encara era un in.
~

fant de bandola foren &ls duros de pla't.a.
- Amb això tindràs totes les coses 9ue vulguis - deia als~nyor_ Me;t-:-:

oioI' al petit Constant! que-. feia I?ocs dies.
mera cosa que li ensenYà a dir t'ou:
s'a~à f~lt

voltat d'nquel1s duros

li

- Veus? Això són

es àei~ així. ~a. pr~~

A-03-deu.. A-ma-deu ••• n l

~amosos, i

mMejava els Amaòeus com el caixe,.· més

les de vint duros,

9l.1é

be!l

3

Clotat.

petit

m4s tendr8~?~t_ j ~
Fe~.a i

desfeia pi-

i mai s'errà d'un duro.

c~nt

peles,

nts?

-':ent •••peles ••• - rapat,ia el nan.

D'on li venia aquella in1pflrable a:fe cci.ó als quartos.,

senyor Mel-

cior?

Els 8lTa'lxats" els

:f:·anàtics~

els o,?stinats, en noder 3er

motius. Hi ha qu.i s'ho _;uga t?!-t qu

..

~

con sequanc1.
olitic

s

pa~t.idari

fins a la darrera

tenora, d'una davantsr-centre, d'tul pir.ita!', d'lm

d'un literat"

à'un peri~dlc, d'una. creen~a, d'un a moda o

d'una ve:i.Da. Si s'accepten, pots9r amb reserves, que .es
ionat per les dites coses, també seria tiust-.
8

r diversos

que.s~ acceptés. q~ _.algú

deixi enlluernG\I' pals diners •• l la base de la

diners del senyer Melcior la tro1lt fi en una

viHqu~ obs~a

grall

afecció pels

aVan~passada,

·la senyore-

ta Amèlia} la qual deixà de ser senyoreta per quartos.
~'Uan la senyoreta Amèlia sncara era senyoreta, que tampoc és cap mal
ma1g1"at algunes opinions modernes, tenia una parada de flora. Era un

temps que regalar flors

la s done 8 e stav

olt de m

i gairebé hi

)redisposaven als balls de l'època.: rigodons, gavotes, minuets, po..ques i mazuraues.
i a

ve~adea

r

a demanade

de flors obria pas a oonverses, a initimitats
de mà. An er a demanar una mà amb un ran

t'lors 8.judava molt al demanador.

E:a

de

un temps que la gent es dcnava a
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l'elegànc1~,

done s es veien - .

i els vestits rumbosos i folgats do 1

sovint ultra-passats per les casaques llanp.te dels noi
~ítgea

des de perruques emblanquinades,

de

s~da

s

~c.Ol!JPany~

b.:Lanques

ge:no~1.
.

i

~.-

sabates amb sivella.

F:ranqa e-s reapiren

aire~

re:v?lucionàris, i la

gent per si els aires passen la. frontera, es presenta
mudada. l les :t'lors
se declarat la

continuen regalant a les dom s malgrat haver-

€iS

guèr~a

cada dia més

per alà

a Frar19

1 es se¡(ueixen rega1al!t f·lor.s a les dones

Carles IV i l'hereu Ferran, i

~res re'voluc1~,?ar-js • -.

dels

despit d

les raons· entre

desDit.. de l'ensarronsda de :Naooleó

rai paNl 1 al rei .fill, i se'n segueixen regalant aUl"arit i BeabaJa la gue r1'8 de la independèn cia. Les dones e:ren

La senyoreta

~~s aor~!3~ _llavors.

Amèlia, doncs, vania flors. l quan veia gen t

~u~ada

Slue

-.l'hi comprava sent.ia unes grallS ganea d'anar-hi ella de mudada. l se
li veí

ra 8

Ib 1a cara. aauest de 1e r.

li' baVE!"

se rvit un :ram
a parada i se

cavalle

un dia aue se li vGia molt des-

una cOI'Hl)radora mudad1asirna, e' acostà un
a mirà un

atena

llar~o

mira., _~nvoreta1

..;uè

11 vestit ••• Ha vist quin

st:t tI Aixà t3S anar mudada.

fi ,..àpidament•
l i 2g'!':Jdaria anar mudada?

.__6

- 140 la cosa que

,aaar1a més del món!

Si vol .. mira1;lem d' arre~lar-ho.
Com'?
-

]';0

:faci preguntes, i cregui' w.

l :La sen

ntes. l GJlà mudada.

eta Amèlia va créure i no :feu

feu la senyorstat, però

vall a

•

honra a;9n

questa proposició d'
de casos qua

à mudada. E1!ota un te'
uart.os sens

quartü's
asc

illA

P

móY~

q

as deia

se'n

que

Inra, però c.algrat
hl

• l milers d

hawt. r.tilers
casos que

e~s

,16

diners s'han fet càrrec de les ex-honres. Els problemes, en realitat,
han vingut qum ~es honres no, ~'~al pogut ar;re~~ P':IS'Slt •.

c~s~~ s 8'!1~i-

la falta d'experiència en questió d'honres s'arreglava en
cipats si els ..casoris eren

poss~bles.

S'han

don~t

c.asos

Un _~mp~_,

d'h0t:'r~s pE!r~u

des que l'autor hi ha fet el sord si j a estava compromès i no di- Eposa"'.
~"

va de cab als.

an l'autor ha estat ut)

autor benestant i l'estat ci-

vil li ha impedit :fer-se ,càrrec d'tlf:l~ honra perduda" \IDa solU,CÏ:~. er~
portar la noia sense hCDra a una propietat dels

afo~s

i tm.a

ave~tatges

_,

h.agu~ h,o-

pensió ha suavitzat escenes. La gent de quartos! quan. hi hal
norabi1itats afectades, S8I?pre ha tingutm ,més

no~~l~

que la,que no

en tenia. S'ha de fer notar, però" i tothom ho sap, que en la ~es:t~ó:
han_,~nt~r

de :fer perillar i naturalment perdre honorabi1ita ts, tant hi

vingut gent adinerada com sen~. l tant>' s'ha d'insistir en ~~ :f~,!,: q..s
lm

deshtnorabilitador amb efectiu s'ha pogut agafar la cosa amb molt

menys preocupació que un indigent. Qu1afL aquests no ho, han pogut
glar s'han hagut d'inventar les mares solteres, les

truc~s

a

~:r!8
HoSJ?~~

eis, l'abandonament de les consequències de la deshonra, o :fer-se tractar per especialistes en evitar les coses

més amunt dites. Les honres

i deshonres femenines han permés de tota manera que el món
gran i que oblidés que

honre~

s~ ~é~_ f~nt

i deshonres femenines s'han mogut preci-

sament amb intervencions masculines.
Com es veu, la senyoreta .Amèlia fou la primera de la dinastia del se-

.

noyr Melcior que cedl a la pressió econòmica. Cobrà raonablement, es

-

'

traslladà a la capital en un bon pis 1 la seva deshonra passà del tot
desapercebuda. En quant al fruit de la deshonra, perquè les

de8~onre8

tenen aquestes oose8 que so!en.' augmentar el cens del pals, si :fos la
,

deshonra sola ••• doncs la senyo.eta Amèlia, ,- a la-qual
a la capital j a
......
~

~

li deien la senyora Amèlia, pujà aquell fru i t en l'abundor i en l'afany dels diners fins que li'n fou possible. Això és necessari

dir-ho
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perquè l'autor del fill de la senyora Amèlia, el qual no po?~a . f~~,
dos casatnAnts que sempre h~ estat mal vist., ~eu mala .fi. C.o~i~n. e~~
temps de la famosa CCI1stitució de Cadis~ la pr,imera que tingué, d~.u~,'
el pais, la qual deia que la nació era una reunió de tots' els espanyols
~

•

de cada costa:t

d~

mar, que eram

~a

•

•.

p

monarquia mode,:ada, qtlE! s' hayi a de

pagar la contribució - aque sta dèria. de totes les constituci?ns

?e

fer pagar ~a contribuci6 -, qu~ hi havia lliber:tat. d'impremta i: un ~i
putat pe.r cada 70.000

habit~ts.,

s' inventav~n les provincies i les di-

putacions ••• La Constitució era primer
que tot
i els Tribunals tenien
. .
..,
.
..
- "

~

instruccions de dedica:r-se a jutjar les infraccions e. la Constituci6
en preferència a

.tot

altre afer. Primer era jutjat un infractor. d~ l~_ '

Constitució que un tirador de bom~e9 o

\Dl

pare ~ pe~al, coses ~~ue~:tes

d'altra part que tanpoc hi estaven especificament

prohibid~.s

a .~a. Cons-

tituci6. El rei Ferran VII i son pare CaPIers IV _es troben pr~s~me,:s..

a

Fran~a i es passen les hores respallant

rei

Jos~.

Es parla de la tornada

d~l

fi

Napole? 1 ~ son ~.rmà,. ~l.

rei i es fa un tractat.

?'!J1ig~"t-,

se a Ferran a fer marxar els anglesos del país i a tornar h?nor.s _~ <:1ignitats .als afrancesats, però la Regència recorda que hi ha un decret '
que cons5.dera nuls tot,s els actes que fes el

~i

ment-re nG est6s lliu-

re,. i recorda encara que no es tindrà per lli,ure el rei ni . se
li pres....
- .
".

'"

~

tarà obediència fins que no. signi el jursment pres-erit. en la. C."!ls~~:-· ,
tuci6. El rei diu que signarà tot el que hagi de signar, pe~ò
o . en arri_ ... ,.
òant a València fa un de.c'r9t desfent l'ebra de la Constituci6. I co- '
men~

a aga:far gent. Ja no hi ha regents ni ministres. Torna a funcio-

nar el Tribtmal del Sant Ofici. El rei msna i mana malament. Es conapira i el~ que són descoberts i no es poden escapar ho paguen amb la
darrera p~na., que és una mala pena•• Hal~~t t'ot, s~~ix&n, els. ~9a
ments a favor de la Constitució de Cadis que teni.a mo'lts partidaris
i que costà

vora vuit mesos de discuti:r-se. Davant. el rebombori

el

18·,

rei s'espan'ta :L diu que jurarà la Con9titució. La jura malaInent. 1_ 9.uan
el govern diu que plegU:I1? els convents i q~ _d?D,arà 100 escuts a tot '

religiós que se'n

de8digui,e~a ~darulls

E~

oreixen.

rei s'-enfada

~b

els mi.nist1"9s 1 aquests eS.d&clsren en va~a •. Hi· ha ma:rdec~s en. '$'1'~

i el rei demana

~uxili

a fora. Venen de

Fran~~

els Cent Mil Fills de

Sant Lluis i entren
a Madrid.- El. :rei fuig a Cadis.
Els liberals
.
_ . ... ..
- - tremo-..
.,.

~

Ien i perden. El rei, que diu que vol

est~~

bé _

cret dient que el libe-ra1isme no tingui po,:. _T.

tothcm

~éa

,si~_a ~n.

tard se 'n desrurix.

l declara nuls tots els acords p-resos pel govern provisional
que es

fonnar. Hi ha tot _-el pais

Va

e~quivat.

1'er

de-

d"~n'9à_

a~~glar ~=!- <:le:sg~v~ll

f'a venir un ambaixador rus.. Nos' arregla i hi ha una reacció nacional. Lés

Amériquè~

van per.el1&s ••• L'edifi~i cau•• ~

L'autor de la vinguda al món del fill

dlaquel~a

mare

soltera,~ja, ~b~s

qué ningú va. ?ir que l'úl1~c que P?dia arr~~a!" el. I?ais era, C~lèSt. el. :
germà de Fe!'ran VII. Fou un dels p!'imers~ar1.ins.molt abms que. :')~n .Car

les es disposés a fe'!' prevaler els seus d!r&ts a oononades-. Es
un partidari d' IsatB l

II quan encara aquesta ni caminava, i_ hi

T havent petat ~' auto!' del :fUl de la senyora

ió i s'acabà tot.

La

b~t6.

senyora

Amèlia~

amb

p~t~_

Amèlia s' ac~à¡ ~~ p~~-

però, acostumada a

~n v~u~,~o

, vol acos-ttmlar a viuI'e malament, i e·lla si.; que es présenta a .casa
l'autor de 'son fill, s'On :fill que es deia Tomàs.
La criada que li obra la porta li pregm¡ta a qui ha d'anunèiar.

- A una ma!'9 d'un fill òe l'amo de la casa.
Torna la criada die-nt que la senyora altres malde,caps té.
Però Amèlia, ella i Tomàs, es fiquen casa endins. La familia enea:ra
-

-

va vestida de nègre •.
- senyores i _~enyors, pel qué veig e1-s en passa algtma. Jo •••

Vostè què vol? - diu algú a19ant la veu
- Qlart'Os1

'

I
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- Quartos? QUins quartos?
- Fins ara jo cobrava puntualment peT' mor d'aquest noi. Facin el favor
de mirar-:-se'l bé.
algrat la ,mala c~ra deJ.s reunits, tots es mi~en el noi.
- No el troben igual que ell?

- QUi vol dir ell?
- <)1i vull di r? Mirint- se' l, mirint- se '1 bé t
- Senyora, si vostè no h~é88 volgut, aquest noi no hi seria.

-

~

- Es que ell, no el noi, el pare, "m Va dir que anb quartos tot s'arreglaria, i el pare, segons tinc entès i vostès poden comprovar mirant-se
aquest noi, és l'amo d'aqU!sta ca~.
- Vostè el que és és una poca-vergonya, millor dit, una desvergonyida!
La

l el

pare d'aquest noi, què és, senyora?

probable vidua diu:

- Treieu aquesta dooa de casa! Jo no dono ni un duro per una tavernac1ada del meu marit.

- Vostè reconeix ~ue hi va haver tavernac1ada, no?
- No tinguis por, Remeieta, aquesta dona t'a servir la tavel"nac1ada per
demanar quartos. l no hi haurà quartos. Estariem frescos.

- Bé n'hi ban haguts fins ara!
- Doncs s' han acabat. Ell reposa en pau i nosaltres no havem pas
gaI' per culpa d'altri. Perquè en aquests

C8808.,

~_ p~_

les d <me s semPre dÓIlen

la culpa als homes, i jo que sóc dona, encara que mai m'hagi trobat en
r

..

..

- ' .

•

~

coses d'aquestes, no en posaria pas les mans al foc _de qui és la culpa•••

- Aquest noi no s'ha pas fet sol, senyora••• l què vol dir amb això de
que reposa en pau?
- QUe ja

no és d'aquest món.

- Ho sento, i els acompanyo en el sentiment.
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Gràcies.
- Però jo no puc acceptar que a mi se m'hi acoppanyi, 1 prou. Jo necessito

~uelcom més

quer;:; m'acompanyi en el sentiment••• M1~int--~e

aquesta cara, senyores i senyors. NC' els diu res, a questa cara?
La retmió es torna a mirar la cara del noi.

Vostè ha vinmIt

buscaT' un OBre o a bu sear diners?

- Si ja no hi ha pare, diners. Vostès saben el qU! costs tenir un noi1

- Ho sabem millor que vostè perquè totes les
nois, i cap ha cobrat per
Ara és

1m

veu n'havem tingut de

tenir-los. Ja veu.

senyor' que parla. Pel

gUt def-ensant els drets

qU&

q~e

sembla sogre- del recent desapare-

Don Carles.

- Miri, sen:(ora., si jo hagues de paga!' per tots els .disba.rats. gU~ . v,s.
fer

9~

meu gendre, no sabria per on gira:r-me. Aquest, de

li sabia, i

Sé

'7.e'

eJ.l

~~sb~a.~,

_aVa amb auartos one j o li d<rl ava

trea fins. De manera que qui en réalitat
jo. QUE.l'i em demanava diners

Va tot aquest

deia que eren per a

~ocórrer

no

p~r ~l,:"

temp~,

e:ra

assils da

de samp arata , orfelinats i case·s de pelegrin s, i ai totes aquestes demaDades eren per coses com la

.de 8, senyor,

- Quantes n 'han vi.

té aquest

~6t

va, ja estaM.em ben guarnits I
Ib

un fill aue tinguéa 1& cara que

d'ell?

'erò poden venir, s.enyora, poden venir. l jo de- les actuacions del

dr.e :t'ent o

s de caritat no puc ni en v'U11 'respondre. Si en

lloc de viure de renda t9t aquest

mps vostè hagué

treb ..811
at i -ha.
~

gues fet trebaJ.lar

n'aquest noi encara que tingui la cara del

meu

dre, ara no hauria de venir 8 demanar dineTs, dine:rs que no se li
donaran, senyors, que no se li
erò can vol

vost,.~

,narau.

aue j o treball

ai teT'ia un FI pensió assegurada,

i que a mi. se 'm ve. assegu't"ar que seria vitalicia?
- On anil$m a parar si les marea solteres cobreas:fn per a tenir cria-
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lloc d'escarmentar hi farien negoci, i amb aquests negocis

turesI

a casa no hi combreguem. l prou.

e'

No hi ha diners.

se li ha acabat la

renda.

- Si ell visqués •••
ha fet ha estat deixar la pell defensant

- Ja única cosa ben feta

ls drets de Don Carles!

are ....
t'ho havia dit sempre jo que aquest home teu només em donava preocupacions? Ja ho has vist. De
ara els dóna per a venir

~omen~,

un noi q;.le no se li sabia. l si

cobrar totes les emholicades amb las insti-

tu'cians qU~ ell en deia benè~iques, ja veuràs on an~rem a parar~ ,~1~ra,
també es podia haver acabat caient èacales avall. Ho ha fet a favor
d'un que po'tae:r se:",à rei d'Espanya. Val més ain.
- Bé, senyor', jo del que pugui

S9r

rei d'Bspanya no en sé res, ni e

seu gendre me'n va parlar mai. Com quedo, jo?
i vostè ni cap m4s que vingui cobrarà

ni

tm

cèntim.

- I-'erò al menys, senyor, pagui 'm el viatge de tornada, que he vingut
Ib els diners just,os.

b.I'ia, dóna-la-hi cinc duros i que se 'n vagi! l a n'aquesta Casa n
, ela peus •••
h .,~ posi ma1. mes

La senyo'ra Amèlia es decidí a tornar

maLs vent3 i la

~nt

no e.stava. per'

s carlinades tenien 01 pai
encara de les barates.
.Amèlia

n

~er

de florist~, p~rò ?or~~en

fiors)

anys per flors de preu.

esval,ota:t, i nom&s-

9

venien corones i

Això volia dir que els ingressos de la

sen~~ra

aviat esC!Bssos, i Que calia que el jove Tomàs :fes un '

pensament. Ja no hi havia renda. El noi havia pujat amb

un~

pensi6 ,P~

terna, s'havia avesat a no :fér res i a tenlr sempre un duro a la but,.
xnca. l ja no lihi tenia.. l

ue no l'hi tenia en tenia més ganes
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que mai de

t.enir-1~hi.
•

•

A

Era la febre del diner que ja havia anat de ma-,

••

anir1~

re a fill i qué ja

a noves generacions.,

V~ler

fer d.iners 1 fe:r-

ne, bàtre' s amb tot per tal. de fer-ne i reeixir té el mateix. mèrit
que un aprenent de tenor que amb vocació i ee f or9
res als teatres de preu a1.~.
bat de le s Amè!'iq te S amb

d'Amèrica flexible, i

Tomàs va c~èixer ge~t q~ havi~_ ~!,~i

bar~e:t

Q19

~~

acaba cantant

de palla transparent,. bigoti i_

declarava que allà

s~bi

fei.en els

c~y~

d~er~..8

oofes. I, anar a les Amèriques a fer diners a ..clr.f'es no el deixà dormir
.

durant ni-te.

.

Fins que amb

aquella anada al cap, es eol.locà d' S'Dre-

nent de flequer i quan tingué

~l.B

:l~s

quartos del viatge s'embarcà pEt:r

·.Amériques. Deixà tmes ratlles -a la senyora Amèlia . dient
Que
se n' ana.
.
- ...
va a fer quartos a Ultramar, que si en :t'eia tornaria i que si no,. no.
,

~..

I

cGnven~ut

que n'hi :faria, n'hi t'eu. Tingué

~ort,

ja que

l'ende~~~

?-'ha-

ver arribat es col.locà a la tenda de la senyora Beneta, una. 8e!l!<:>r~
de la qusles deia que tenia el ronyó cobert amb escreix i qU~ ~.gq:~~

renyit amb la :t'anilia perquè no s'havia volgut casar; i que la trobem ja
d'edat

al~ada,

de pèssima :figura i. earregadissima d'arruges.
de~

Hi haonin1ons diverses sobre els comenJaments

jove

T~l~.s~.

Unes

deien que Tomàs digué a la vella senyora que '8i no el col.locava
l'es.
.
- - "..
~.

canyaria, cosa que es veu que un
gent coneguda

~r

temp~

es devia fer j a que hi ha. mOt~a

escanY!3-velles. Alt.res

declaraven.sIlle 1a_ vella:

~~ne

ta agafà TOOlàs a la :tenda pel sol fet de :fer la punyaDa a la familia

.

la qual. la rondava precisament per la tenda, un bon establiment situat
a l'entrada del Port, plena d'estris de tota mena.: .veles,
des, rems, ancles, timons, llantions,

band~r~s.'

mascarons, ulls de bou••• Fos com fos, amb

.:f'lo~s,.

cor-

brúi?ffiles,. sextar:ts,

amenas8e~ d'~scanyam~~:t

o

ense ,la vella Beneta es posà Tomàs a casa i li mostrà els secrets
del negoci; Can. que

l~avors

:l:-a gent que

~anprava

pagava, Tomàs no Va

trigar gaire a veure que la tenda de la vella Beneta era un dóna-me'n
dóna-me'n a l'hora de t'er entrades a caixa.
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que mai de tenir-l"bi. Era la febre del diner que ja havia anat de m.&-·
rea fiU i qué' ja anir1~ a noves generacions.

Voler t'er diners 1 feI--

ne, bàtre' s amb tot per tal de fer-ne i reeixir té el mateix mèrit
que un apNJnent de tenor que amb vocació i esforç
res als teatre~ de preu al~.

acaba ~an~t ~~

Tomàs va conèixer gent q~ ~avi~_ ~~~i

bat de les Amèriqm s amb barre!- de palla transparent, bigoti i,
d'Amèrica flexible., i <::pe declarava

qt'l!

allà s 'hi :fei.en els

cany~

d~e!~.

a

cofes. I, anar a les Amèriques a :fe'!' dine:rs a, .c.f1fes no el deixà dormir
durant nit,a.

Fins que amb

aquella anada al -e.ap, es col.locà d'al)re"

nent de fleqlSr i quan tingué ~lB quartos del vi!ltge s'embarcà pEl!-, :l~s
Amériques. D~ixà tmes ratlles .a la senyora Amèlia dient que se,~' ~~
va a :fer quartos a tn tramar, que si en feia tomaria. i que si no" no.
I conven~ut que n'hi faria, n'hi feu. Tingué ~ort, ja que l'en~'!l~~ ?-'ha-

ver arribat es col.locà a la tenda de la senyora Beneta, \IDa se!l:r<?r~
de la qual es deia que tenia el ronyó cobert ambesereix .i qU~ lJ..gv:4\~

renyit amb la f'anilia perquè no s'havia volgut casar; i que la tJoobem ja
d'edat alçada,. de pèssima figura i earregadissima d'arruges.
Hi ha

ouinions diverses sobre els comen,aments del jove T~l~S~. Unes

deien que Tomàs digué a la vella senyora que si no el co1.locava
l'es.
. - ... ..
canyaria, cosa que es veu que un temp!3 es devia fer ja que hi ha_ mo;t~a
gent coneguda per escanya-velles. Alt.res
ta agafà Tanà.s

8

declaraven gue la vella:

la :tenda pel sol t'et de fe

,-

?~ne-

la
punye:ba a la familia
.
. ....

la qual'la
rondava " precisament
per 1.a tenda., un bon e stabliment. situat
.
r
a .l'ent.rada del Port, plena d'estris de tota mena~ .ve1es, .t'lo~s" co~
des, rems, ancles, timons, llantions, band!3r~s.' brú1:xuJ.es,. sexta1'!t~,
mascarons,

u~_s de

bou••• Fos com :fos, amb amenasse'!J

.d'~scanyam~~:t ~

sense, la_
vella
Beneta es. posà Tomàs a casa i li mostrà els secrets
.
del negoai.. Can. que llavors la gent que

~anprava

pagava

Tomàs no Va

trigar gaire a veure que la tenda de la vella Beneta era un dóna-me'n
dóna-me'n a l'hora de fer entrades a caixa.
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'Aori escanyada la vella Beneta? No s'ha pogut provar. La cosa certa

és que arribà a fer molts anys, que TOO1às n 'hi passà mol ta al .. costat,
.
.
,.

'.

i que sembla que

~i

~

~

hi hagués hagut d'haver e'Scanyada
ja el:J podia. ht:fler
..'
"'-

escanyat uns anys abans. Potser,

però,escany~:r a

\ma vella molt vella

, -

-

••

és de més bon fer que escanyar a una que no ho sigui tant .. !To les

bem les tècniques de les escanyades, :1 p0:taer. als que e

•

1

_s~

són s·i han d' 8.§

canyar eScal1yén sense preocupar-se de l'edat dels que héii1 d'escanyar.
"A

Can

aigu~,

-

_

•

'.

. . . .

-

•

~~ Vi~ ~.'

quan la vella Benet.a, escanyada. {) no,_ Va _deixar

. h.o

deixà "tot a Tomàs. La :familia 'I?:r-otestà~ però .e~ t~st~ent fo~ ~~:t _davant
de notsl"i i signat per la senyora Beneta. El

notar~

va di r, dav S'1t d' al-

gun :fani1iar el qual addui el fet d'un
possible
-escan:y-amert"
quan l.
..
.
- .'
.
.. que
..
~.

~

~

senyora Beneta signà el testaulent nG l'hav~ escanyada nin~, que s'ha-

via acabat de vella i, que ell sabés, mai no h.avia estat

1i1a1~ta.

tivament, la senyora Beneta, de la mateixa manera que era

renyid~

Efecaí!1'!:>

la familia n'era amb els metges can a clienta. Se sabia, PE!!'ò., ql!~ ~~~
nia dos ,clients

t€Jl s,el doctor Pellegrino iel doctor

propietaris de dos petits vaIxells a vela,

Qlaranta-~~es,

s quals s'anaven a proveir

d'est.ris mariners a casa la vella.
- l saben - de'ia el notari-, quan el doctOl" Quaranta-rrl"es e.s

pre.~~~a

va a la botiga a compra:r quelcom i de-ia a la vella: lI8enyora

Ben~~a,

pago o ho trobarem en visites7 11 sabent per endavant. que la senyora Beneta mai es· t'eia visi tar,

~que8t.a ~i cont~~tav-a:11

Do<?tor,

e~. ~ia q~~

entri a casa seva a visi tar-me, serà que ja no hi haurà botiga. Pagui,
pagui, 1 res de visitea".

No, no la veié mai ningú entrar a cap farmàcia a la senyora Deneta. l .

se la veia tots els dies de

, any a la botiga i durant molta anys.

olts

veina i coneguts passaren avall, però la senyora Beneta els sn aVa en-

terrant a tots.
Abans de plegar per

~alta

de corda, la senyora Beneta deia a Tanàs:

~
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- Jo no nuc pas durar sempre, ja ho veus. JO,. ~n, aquest m~,~~ h.a, com-

lert. A casa no em van deixar Casar

f;fIÒ

qui jo.volía, i jo np

em

vaig voler casar amb qui vol~en ells,. l Vam renyir, j a ho s~s,. ?s, p~
den :fer les pau s

qU9.tl

l'ò quan,!ls renyeix amb la

renyeixes amb amics ~

familia 1€1 !'enyina és perpètua, can el foc ,de l'infern que diu ..

nvor rector. La botiga me, la va deixar l' cnc-le Groc

qUal

e~

_

l i vaig dir

Que amb la familia haviem part;.t pares, i com q~~ ell també n'hi havia
m permetria

partit em va dJ.!' que la. botlÏ

,easorts ala Beus parenta

que volien imposar fomes
pocUa casar

i, ja

estat civil odiat per

podü~

lte'l'"ia f"in s

8,

neF!an t de tot, s6n p

:t'er era quedax"-me soltera ,

La botiga ha crescut i ).0 he

meva parentela.

la quarta adatH Tot aixè que di':l' la g'e!l!-.

les dones solteres són maniàtiques,

neuròtigua~

lines. La qu'!-stió

tingllÏ!l '1uelcorn, un fi, cue l,

~s

i que van pel. !Il~n

Que les

do~

s solteres

mogt:!.i a fer anys. l jo en tenia dos:

vendre vele.s i bandares, i mantenir la :familia rabiosa perq.uè
tos- :f. em

no em

~ue

b qui jo volia - la familia havia fet deaaP:3!è.ixer el

u esoollit -, que la millor cosa que

aguantat ),

nyida amb els

seguir

man~nia

eoltera. Tu j a em. vas trobe:r

amitj~

quart.3

f'~.ia

quar-

~~uï~t_,i.

s clar, a n'aquesta edat una dona només es pet ventar de tenir

do l'S

i la familia emprej ada. També he esta.t més jove j o~ no et pensis L,i. g.u an

ells, la fmlilia, veien que algú jove passava més temps que del compte

l'esteb1im.ent, els faltavd temps per a fer córrer ~ue a .s6·~ons q~. jo
venta a preus baixos, a canvi de ja 'et pots pensar què.

Potser~:1

C¡U~

19una vegada jo vaig vendre a preus baixos i a canvi d' a1~~. Slu~ . ~ia
la. fanilia,

rò bo vait! fer més qu

gustos aJ.,s parents ••• Però a"fxò

ja

ja és fet ••• Ara el que vull és
Han vist que cant

la aolte"'i

quartos. Pensa, Temàs, que ho :fa-

as p'el canvi pe·r a donar nous dis-aigua p

ser-te

Qda ara. Si es v·s fer

~àrdi a ,c.on tra e?-~_'.P ~~~ ta •

gut i

a1·8

et solfej aran els.

tot per tal d'apodara:r-ae 'n. Jo,. din-
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tind~

tre poc, al'tl'es maldecaps
quartos que

h~

ue s abe T' . ,on hEl'l anat a parar els

fet, però si sabés que han ana.t a parar a gent de
capa~

meVa branca seria

de

tor~art

~a ~o

ja veus que et dic! Tu no

neixes a n'aquesta gentus88 i potser no l'has viata mai

la

perquè.~_l~

.

botiga sempre has estat per 1~ feina, pe:rò malfia-tAén .•• Te~s _~~ guia
1

,1~

teu p1itrimoni ••• Tots els de la familia portem,
can
..
.

fàbrica.; pigues ~ di.versos llocs,. Jo en tire una·. ~_la

una marca

nt

CI.rl.xa que ara no és

nt.

olt

gui dita 1 'he en

casa. élnb aquest detall:

i

veus pi

sigui, malfia' t, és a.1~
P

varen tot

t

t.s 8tlw ••• l Mue ates pi

pe~

~~ensenyar-te-la,

tal de

~er-

i que, la veritat s1-

Coneixeràs si és gent de

al clatell., a, l'esquena o a on

casa que ve pel , calaix.
Aquesta gent ho
.

amb tot allò que j o he

BCon segui t

anb

s les nrt:ltsenten tant dOIB s com hane a •••

.Ara a tu et toca vi~lar quan algú mmenci segurament fent-te massa

cam>liments'l si és element de piga o no••• La teva obligació

~s ~!pro

Var clatells, ea-nes, llombrigols i dl rreres ••• Això ja és cosa t-eva •••
Si algú que no hi comptes et ve amb massa complimen ta i li cerques la
piga i no la hi trobes, dient-li "dispensi H ho tindràs tot acabat•••
l ja n

neden staire coses per a dir ••• Deixa el dinera a qui

Wl~is,

però no els deix.is a la gent de la mgVa branca ... Si m'has entès b~
n o cal que em digu is més oue un mo·t:" si. " •

sir - va dir Tomàs.
l la senyora Bena·ta s'acabà amb cara satisfe ta.
Uha de les cos

ue la senyora Beneta deixà en el testament, fou que

la botiR'a no es tanqués mai, ni el dia que l'enterrassin • .f la botiga no ea tancà. L'enterrament tingué
una hora abans d;obrir-se .
_. . lloc
J.'establiment, i amb poqu:1ssima
concurrència:
Tomà.s,
un cotxe,
.
- . _....
-'..
.

'

vall i

\Dl cap~11à.

ca-

t.m

...-

~

~.

Part de la :familia per tal d'impugnar d'una mSlera

o l'altre el testament (la senyora Beneta encarregà al notari qUi
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en f'eaarribar

còpies

a la f'amili.8 per. tal de donar-li un nou di&-o

gust a 1'assabentar-se de qui ho heretava tot) ea presentà
'8

abans de l'hora aue

tots els dies s'obria -

e~~'

que vB!'l. ~re~~

nsen totes -, però no els valgué. r això <¡ue ~

els dinera se les

dels faniliars d' arflé~gat, pagà unes absoltes llarg¡.
fer tar'd

a.~~.b~~i

fer

per tal

Aque st, però, Que j a amb dinl=trs també se les pensa-

Tomà.s..

stament set copa, pensà ql~~_ ~9?~~

Va totes i que s'havia llegit el
I

lles absoltes no eren les

ql-19

ell havia encar!'egat i

.cantar-

mi

,

s mirà sl rellotge i digué al capellà que anés fent que ell 'havia de .
sortit. pe:r una urgència. l arribà a la botiga uns minuts abans da l'hora reglamentària d'obrir.
ni un

8e~on

qu

Tr.obà gent al defora ~~perant, i no dubtà

ra gent da la branca de la senyora Beneta, i ho co:n-

provà quan ~ dir:

- Rebin, senyores :f. senyors, la meva mé-s sentida .condolença,
els f:)aperadors ea van

e$:!sts de males mirades.

tiraT' e

Tanàa .ia s' ha conve:r'tit en el senyor Tomàs ••Ja Va posseint panxa de
ric i ja pot portar tma notable cadena d'or de butxaca a butxac
l'armilLa. Cada vegada que

r~p

un client òe pes, la primera_ c?sa

:ra es descordar-se l'ampicana per tal

de que sa li vegi la cadena.

L'establiment s 'ha cenve:rtit en un sanyor'
establiment
.
sj.t-:\t per la maj ú:r-~_a dels vaixells que arriben a Port.
o'tiga del j a senyor TQtIJàs
s'hi
t

troba~'a

~

conegut
i vi.
l és que a la

de tot i no únicanent estris

r a prove~r vaixells ain6 coses, que ell adquiria a qui ~:hi_~or~~va
d"altres terres.

Tant s'hi podia trobar vetes per una vela

ants que alguns proveidors portaven de

compranetedor ~.
fer

oon~:ra?an

can dia-

amagats en lloc

4s d'una vegada es veié durant un tract8- per tal· de

una compra de diamants que

a~

proveïdor a' acabava de

c~rèar

les

calces.... Diner fa diner, era el lema del nostre home. r fou un lema qu

'Z7

ja no el deixà mai

mé~.

va creure: que l'aneda

l·~&

Amèriques

~avia

estat una anada pro:fi~l

tosa, Va eac:riure a la senyora Amèlia recordant-li

què li

v~_

dir

n la nota que la bi deixà abans d' embarcar-s~. La carta aaabaya.:
••• i em penso, nc m'ho penso, ho sé, que- ja en tenim per anar :fent.

Jo, t.ia tinc panxa dt3 ric •• , H
La resposta a la oa:r'ta. :fou una m3J.a resposts. Al dors de l·a mateix

hO

via

u1'la

ha nassat

li

note.

qU'9

~lla

sibl~

millor vida". DUTant uns

nv"Ora A'fIèl i

a

deia:" Jj

f:1

jo n o po

entregar-la. Ta

segon~.

Amèlia

e1. senyor Tomàs :pensà

endre cap

l'enterraren ar!lb cap •• ~També,

sen~rora

corona, i qui sap si

àur~rlt astIans :pen~à

que potser

aqual1B carta 1 'havia. feta unA mica ma asa. tard~ •• però comprovà. %19 els
--als mon:ents, amb diners,

DG dur~n

tant com quan aa passen sense.

La branca de la: senyora Beneta, al veure car: el senyor Tanàs s'anava
~

conv~n~tint

en el prima!" caJa.x

els punys p.èr t

~

. ..

de la petita ciutat, viV1.a rosegant-se
-

de trobar la ma.'"1ere. d

-

scalaixar a n'aque.I;,.

s~-

gan s la més aunmt di t& lr anca, uSID'Padox". l l~ l;r anca decidí :fer-ho

tot. l"rime r s' inten tà fe'l' canv iar d'estat civil al senyor. Tomàs t'en t

actuara les 'guapes de la fam;ilia. El :t'm'ien casar de la m~e:r~ q':l~
ue s'hala prima:t'a .envestida e 9 conf'ià

amb

~~alopa,

jove i ben

mpopaé1a.

~all~.

el riure inicial. U6 hi ha massa dones que al oomanar preu d'una

cosa riguin 11'9vat que la eompra

Be

sàpiga que no h

, acabar en com-

pra.

- Vostè dirà, senyoreta•••
- Voldria un xal

~

pr,eu ••• c

lU~ll,

per

'mpI •••

No és que_ d' en t'rad a es malfiés el senyo,r T.omàa. PotS!f;Xl aquella dClla

reia sempre, i si era així Dp era rar q

t .•
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La noia Malopa
es prova el xal.
....
.
..
-

Can me'1 veu, senyor, de 1'esque.na?

La noia Ha10pa era posseidora à'tma popa important que havia ocasionat,

-

.

l'aturada de molts. passants

q~an

la. v~1en pel carrer, i el senyor Tan'as

malgrat els diners que tenia no 88 pogué estar de donar-hi un
bon
cop
.
.... .
~

d'ull. La noia, agaí"ant diverses postures

Ib el xal~ deixa al descc)-

ben una formosa piga en 1?le clatell. l el senyor Tomà.s cOIllJjren.
- Aquest xal no fa per a vostè, senyoreta. El 'col.or no li

Va

amb el de

la pell.

- Vol dir?
- Vostè què vol, que se li mi rin e 1 xal. o la

'P e111

- Veurà ••• les dues coses.
- Dooca si és posa el :xa.l no se li veurà la pell i

que una

,,~

seria una llàstima

com la que llueix v'O.stè no quedés al descobert. l j a veu,

j o sóc el venedor i no insisteixo que es quedi el xa~•••

Hi ha reuni'

la bI'an Ca de la senyora Dene ta. S'acorda tm nou atac.

L'enviada

úmt:fro 2,

ti-cipant-

,

a senyoreta Simona, ha :r.et parlar molt d'ell a an-

b'9riUsr-Se, en portar robes

la tanda i demana un vestit d
- Aq,uest, segu:, que no

nvor

TJ

re~~allades.

Es presenta a

ny' que no f'aei noea.

'hi f'arà. Es porta mol t

2.

t'cre - que diu el se-

'l'OO1à a.

- ''..1e' 1 voldn

l"OV i-:;'¡'- •

.~. sí, provi-se'l, provi-se'l ••• darrera aquest p

faci el

f~vor.

Passat) uns segons. "'TIl senyor 'l'omàs seT'1a 18 prime!'8

v~gaòa

que
veuria
.. - ~

uns à.on
d

ib un watit de

n¡.:uu· som,,!"

-M'està b~

'tany .esmotxat fora. de la platj a. Tampoc s' na

la dinara •••
.,
.
:fen't un 8J.l"OS gJ. ra\T

t.
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- A veure, el pot fer m's poc a poc aquest giravolt•••
- Li faré els giravolts que vulgui, senyor•••.
I el senyor Tomàs

~escobre.ix,

al segon giravolt, . ~a I?iga del~t<:>ra

just damunt la vèrtebra dorsal número 9. El sel?yor Tomàs s~riu i_o ~e
neeix, de

pensament~

a la senyora

Bene~a. La

noia es veu que

te ins-

truccions d'insistir •••
- Ja m'ha mirat bé, senyor?

1, si ••• pe~ò si vol pot anar rodant •••
Fins que la !?oia es cansà de fer giravolts al veure la impassibilitat
del senyor Tomàs, i acabà quedant-se, pagant, el reduit vestit.
El consell familiar fou picat.
- Aquesta no se n'ha sortit i
Quedava una

terc~ra

noia

pe~

e~~_ ~a

costat quartos!

Va dir algú.

actuar!

- A la botiga aquest home només està pel calaix. Se 1 'ha d'atacar a
fora!
S'instru1 a la delgada número 3 •••
- l a tot risc,

Eleutèria, que hi ha molts quartos a fer, sents?

Eleutèria actuà fora de la botiga i amb mal1ssimes intencions,
el senyor Tomàs acabà descobrint la famosa

p~~ò

taca. familiar, i aixlò

que li résult.à de molt mal descobrir •••
Hi ha gran desorientació a la branca de la senyora Benets.

- Hi ha d'haver un sistema ••• hi ha d'haver un sistema•••
I el sistema no sortia. Ub dia~. però, un del~ f~il~~rs passa.p~~_~a
vant de la botiga just en el moment que el senyor
Tomàs
feia
- ..
...
_.tractes
'. ,amb un venedor de diamants i aquest s'estava cordant les calc~es.
- Ja ho tenim! Aquest home és dels altres!
La branca es mira un dels joves de la fanilia. El jove protesta a tot

protestar.
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'ero davant d'un:
- Hi ha molts quartos en joc! - que repet1 tot el consell, accepta l'en-:
càrrec.
~l

senyor. Tomàs, davant repetides picades d'ullet d'un
desconegut
.
._- por~

~

tador d'una americana de quadres llampan:ts. i ran de

yiol~te~ a~, t~~~,

primer- mira si allò va per a ell, ~.' al veure q~e si. pens~,. 9ue ~S'_P?t
tractar d'un nou intent de l'enutjada :familia de la senyora Bene:t,a, i
contesta les picades d'ullet amb . les
pròpies.
.
,

L'enviat es va creure la declaració relativa a les afeccions del
- . senyor
-Tomàs i segui la missió encarrega~. Els c~en~ament8 no podien ser
més esperan9adors i així ho com':IDicà a la branca.
- Segur que és dels altres, però •••
- Però què?
s que jo••• és una activitat que no és la meva, veureu••• Podriem llo-

gar un inicia-t•••
- En cap tqanera.!

~ pro:fess~~

1<118 quartos han de quedar tots a casa.

nel voldria cobrar, i potser acabaria fent colla amb el
no has Vist com està aquells botiga?! Jo no em
però si fos més jove ••• Es questió de quart)os

pu~

Tomà~.... _!~ ~e

oferir

això,

~~r

l' e~~:t

Si~vestre,

i els

quartos sense sacrificis passen alts!
- Es que •••
- Tampoc és tan gros com et penses, Silvestre. :¡-- pensa que·
no ser~
pas
---- ... -.,
.......
el primer. ~ ba molta gen-t que l?::efereix unes cal~es llar~~~ ~~: _ ,_ .
-~.

unes de

cur'!ïes'. _l ho fan sense cobrar. l el que has de fer tu represen-

tarà la felicitat

de tots •••

Silvestre ha convingut almb el senyor Tomàs
solitària, darrera el Port.

una trobada a una platja
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DoS embarnussats surten un de cada costat de plat.j a,- 31 senyor T,amàs
~

~

~

#

-

s'ha posat el més :florejat de la tenda. Es troben a mitja platja.
U senyor TOOlà:a es treu el barnús, i,

- Què et sembla, S11vestret?
Silve6~ es torna vermell, per~ els quart~s, són els quartos, i,

- L'hane que havia sanniat sempre -

d~u a contra~o~.

- '"'Ja m'bas mirat bé les flors del trajo? ~è hi po:rtes, tu?

Silvestre pensa que s' acosten mom~ts canprometedors i té prev~~~. de-

manar més partiaipació
que els altres si la -cosa surt bé. l llevantse el barnús mostra igualment un
banyador curull d'hortènsi'es
co.
- de
- - - -~

lars variats. El noi, de

tot~

manera, assisteix al sacrifici mirant

al sòl.
- Boniqui.ssim, Si1vestret••• A veure, tOO1ba'"t .••més poc a poc ••• six1 •••
La canprometedor~ piga familia't apareix dessota l'aixèl1a.',

- S11vestret, maco, gira' t d'esquen a•••
Silvestre sua a tot auar 1 pensa: "ArsI ,t. l el senyor Tomàs amb veu
no de pocs amics, &in6 de cap, diu:
- Ves i digue' s a la teva familia que els quartos de'l senyor Tomàs

són de molt

m~ _agafar l

I acabada la fI"ase dóna una gran ptmtada de peu als

darreres de Sil-

vestre, tma mena de freekick que el deixa 8sti.,.rat arrs:¡ d'aigua.
El noi, la veritat sigui dita, n'estigÚe molt con'tent d'aquella punta-

da de peu •••
- Ni dones, ni homes - Va dir la despitada familia -. Només resta
l' assassin at.

- Vols dir?
- Assassinar-lo

pots~

no, però l'espantarem!

IU senyor Tomàs tamb& hi pensà en la possibilitat d'un atemptat. Pel
que havia vist aque lla tam!li a era capaç

de quaJ.sevol disbarat, i,

32

per tal d' apropriar-se

d~~s

seus bens
podia
..

.

fessional 1 fêr-lo elimin'ar ap:rot'itant

~~ogar

.

-

'.

un

un~ sO~,i~ ~e

pisto~er
...

la, tallà

pro-,
_ .

qU~ ~~~
I

mp:r-e feia

p~ssada

a pensar en no
darà

l'hora foscant. l no volgué orgues. l li

vole~ne

fortuna que ja sabem can la vas . ~dqurir~Z!" ~ "Els

d~sfrutar.

darrera 1". "Què en faràs dels .dine'I"5 una

c~p~ _en-

vega~a a~ab~t1", lI~rep~ra.1 t"

.. en faria dels diners un a vegada acaba:t el f'eu pen.sar
conpte~

d'una

q~_ ~t vi~l~m. no.'

donariem ni cinc cèntims de tot tu! ", "Ja pots. com!!n;ar el

que del

peu

els p~imq~s anònims que ~e~é. que e~ c~si

ja propòsits dels seus envejadors. "Ja se t' acaba

Allò de

d~à

m~~

Acabés com acab)lés, de vell
.... .o eliminat pels
... fa:ni~iars
- . ..

de la S6Ilyora Beneta, dels dmera no

eD

f'a!'ia res. Deixar-los a n' a-

quella f'amilis perquè estava espantat, ni parlar-ne ••• deixar-los a· les
Amèriques enterrats. , encara men:vs ~ •• T ell que sl, un bon dia recoU!
'

el calai~, es vengué bé l'establiment i torn'à al ~eu pais pe.r ~al, ~ue.
la gent veiés que havia anat

8

les Amèriques a fer diners i n'hi havia

fet.
No es volgué quedar a la capital quan arribà. En una capital la gent
que es veu pels
8

ca~rers

sembla que és tota gent de diners. No destaca

la capital tm "americà"

adinerat. •

Veu la gent que es ~as~ej a per

les Rambles i tothcm ho sembla "americà". r el senyor Tomàs ho és i
vol semblar-ho i vol que la gent ho Sàpiga....

. . "_

S'establi en un poblet de la Costa el qual -tenia fama
d'haver·
tingut
.
. . .. . - .....- .
méà d'lm "amertcà" ben torrat. Ara ell tindria l'oportunitat de ccn..
vertir-se en un d'aquella. Hi.arribava una, mi. ca_tard" però

~!1~.ara

era

un indià de bon véu!'e, amb algun
cab9l1 platejañ,
però
es
.
......
. ... de ....."grande
'mi riqueza". Al poblet es come~~à a parlar ?e que allò era veritat
~

ja que el senyo!' TOOlàs s'instal.là a la millor
coneguda,
amb
.... -.
- ..casa
. - ....
...
.
- ....... te..
rrassa damunt la mar, voltes i rams de flors pintades per les parets,
-..

-

IJ.ogà una bona cuinera, i se'l veia pel passeig,embigotat , amb barret
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de palla blanca i transparent,

puro a la boca, bastó flexible a l

à i americana descordada perquè es veiés la

ea~ena d' or q~è.;li m~g

voltava l'armi?-1a. Anava vestit, en fi, com el primer "americà" que

.
Va

cmtemplar de jove.
I tot da cop pensà que potser seria una bona cosa caaar-se. No hi ha-

via uansat abans parquè no havia tingut temps. U1
un hereu i, un

que eIs diners

he~eu,

matritD:0n~.

anés.sin on havien d'anar. l el .

noi no tindria necessitat d'anar a-les Amèriques ai ja de
dia moure gras de moneda. Ara,

p~r

voldria dir

casar-se es

una bona pubU1a, una pubilla r.ica., vaja. La

p~t~t_ ~.s p~-:

ne.Ge~~itava lll}.a p~!>~ll~.,

fi~a

d~l~ .9ue

potser d.'un

corri ell havien t'et diners a Ultramar i que al poblet n'hi havia algun.

ls de diners es solen reunir al casino. Les converses giren

i?:ar~~t.

de valors, preus de terrenya, banques més segures ••• i just és un. ??-~

.

que l' .indià senyor Cancell diu al senyor Tomàs-, ·contertuli dels !!lés es-

coltats:

- A voste, senyor Tomas, només li falta Casar-se.
La c.on(sta de 1 , han e

~

la cootesta d'un element de diners que

Va

per

feina,
- Veurà, no té tma fi:!.1a vostè?
- Home, jo ho deia per a dir •••
- La 'té o nola '"", senyor Cancell?

- Es clar qne la tin c.
- l és per a merèixer?
\

-

~1 .•• Ara,

-

[I,~e

-

~euràt

tjo no la donaria pas a qualsevol, sap senyor Tomàs?

la donaria a mi?
jo sóc Jo 1 la noia és la noia ••• S'ha de comptar amb· ella de

tota. manera ••• Si hagués d'anar per mi ••• Clar que jo hi puc: influir.
Em creu molt la noia a mi •••

3

- "1a la dóna o no me l'ha dóna?

osem •••vosem que si ••'.
Ara, amb una con<iici6. Vull

lm

hereu.

I ... -

iri, senyor 'romàs, es farà el què es podrà.

Jo suposo que vostè

està en bones c<:>Ddicions, i no parlo do les econòmiques ar~ ••-.
- Jo, a eada pic estella" senyor Cancell l
San

a casa el senyor Cancell. A la noia se la pot considerar.

billa de 'bon estament j a que quan. er~ petita

~a

pu-

una_mi~yona ~b ~os. . .

_

grans llaços a l'esquena ~a pa.sséjava dalt d'un cotxE! de qU!3'tre rodes

pel. carrer principal de J.a vila. l

~ncara

nyor Cancell. La noia no és .que sigui. cap

hi ha

m~yona

bel~e_s8 ~ a

a.

cas~. e~

que d' a?-,!-~e~ de

pitjor n'hi ban. Ha estat pujada esperant l'oport.unitat de
bon partit ja que el senyor Cancell no era

casar-se. Potser la noia s'havia tingut

se-

:t~o~r

un-

parti~ari ~ cas~r-se.. ~~r

masa~ te~P8

a.

~asa. espe~an~,

però ara, encara que una mica tard hi haVia el bon partit a la Vista.
- Noia, t'he trobat un partit.

Un bon partit.

- Qui? Algú de la taula del casino?
- Ho has endevinat. Però és algú que ens natxa a tots, fills.
Es el senyor Tomàs, que també

can jo va anar s fer

m~y_~.

q.u~tos~ s.

les

Amèriaues, però sembla que n'hi ha fet molts més q<1e nosaltres.

l:!;S

una mica fet, peò vaja, farà, :farà per a tu.
- Però aix! ja ho haveu arregla:t?
- Jo ho he mig ànat

per fet, ara he dit que volia primer parlar amb

tu. l tu m'has cregut sempre, no?
- P8ò si aquest home ni m'ha vist ••• l no ha exigit res?
Bé, s1,-ha dit que volia un hereu. Però això és cosa vostra •••
Intervé la mare.

- -

....

- ...

- Mira, filla, ,tl,1 dius que 91. Creu, com sempre/ al teu pare.
arribi

-¿ ~uan

el moment tu no pensis en altra cosa que en tenir un noi.
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- Bé, i qninmoment és aquest~ mare?
-

J~S

clar, les monges no ua ho han enseyat això~ •• Segur per9uè_ .e~:,!-~s

no s 'hi han trobat mai, però altres coses ensenyen que elles tampoc
hi han passat ••• Hïra, tu li dius al senyor Tomàs que. hi haurà h<!reu.
l t'hi cases.
Després del casori- . .ve.
troa cosa que se'n diu la nit de
..- .
.
~....

nuvis s·eguit d'un s dies

que encara que no faci lluna de oap
mena
.
~

~

~

se'n diu la lluna de mel en els quals el teu hane es ficarà al llit
amb tu ••• No et tornis vermella, filla! QUan
el dret de. passa,. les nits al. llit amb la.

~ ~c:>~

es.

~~v~ don~.

c~a. adquirei~

Ii'a molt.s

~!s_

que

les coses van així.• N'h~ ha .qu~ celebren ~ques:t8. mome!1ts. ~en~e -oaaar-·
ha~ d~_

, però això el teu pare no ho vol, no ho vull jo i no ho

yol-

guer t.u. Per tant, quan tu et fiquis al llit, deixa t'er al teu home.

- Oh, i què ha d,e fer el re u home?
Ai, valga'm Déu, aquestes
de

f~r.

Els home.s,

mon~ sl

El teu home j a ho sap el q':l~. h~

la seVa manera ja s'han casat diverses

v~~ades.,

sapa? Nosaltres alem endarrerides en això, però per ara no. tenim U:1~s.
remei q

agafar-nos aqlBstes coses tal com han estat posades ••• Potser

un altre dia, que trigui molt,

homes i dones s'hauran casat diverses

vegades quan es casin de debó.~_.Però qui sap q~i ho veurà .~~Donc.s tu,
ea prepara per entrar al . llit•••.tu
hi has
d'entrar abans, apaga la llum si vols perquè hi ha coses q':le de c~p

quan vegis que el

t~u

ho

a vegades :fan molta impressió: 1 una qui sap qu~. ,8
1 dt:Jixa la direcoió al t-eu home. l tu per més

,

pensa que. vaS8àra.,

~oses

que ell 'et di-

gui li dius que tindràs un noi.

- Pe:r-ò que s'

de passa

- Ja t'he dit que

ra

t, la nit

nOl~almentso1 ser

d~

nuvis?

l'home 9':le

~irigeix.

a la mà d'e-11, i ja està. Què vols que et digui jo, aral
cbm

sm

D~ixo. ~~~

Ja veuràs

el. temps allò que de manent et semblarà troa ml.mta:nya serà

eada dia de ro

bon pases!". Totes 1&8 dones oasades hi ha2 passat,

,

.
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i mira't la que vu1~is veuràs que totes estan cofoies d'havel'-hi

passat •••
I la jove pubilla es disposà a c:reure sa mare. I ja durant el· curt
fei~

festeig mtb el senyor Tomàs, a qualsevol pregunta. que ell li.

ella contestava que' pensaVa tenir un noi. l el tingué. Passem
per
alt
.
.....
'

l'epissod1 de la nit. de nuvis
i els de la lluna de mel- perquè avui
.
~

~

la majoria de les noies j a saben del mal qu~ hat:l de m<?rir. La filla

cMl senyor Cancell

Va

tenir un noi i Va VeUl'e que es va bé quan es

creu a la mare.
El senyor Tomàs, amb el

noi~~;t

qual es Va dir

Al1.~l~:t

en honor de

1'.exclamació de la mare al veure'l Que fou: "sembla un an~~l~~•.• ~ ~',
9S Va

veur~

salvat.

~11 i

-

els seus diners •• Però el p

quiet, i quan no hi ha ql1if;)tut

9J.~

nc estava

dinars 9' espanten i més

a' espanten

quants més n' hi ban. Dut.ar:t anys el ,~a:is no _~i.~star1a de quiet. Era
u..T)B

mena ~e pass~. gue s'agafà ':IDa .,,:,e gada . ~. c~~~a 1~ qual. n? e~. tro-

bava medicin

de cuada. La inquietud la p"r'ovocava qualoovulR'a Cosa.

l tothom s'inquietava a la

aev~

manera. Tkls cridant i altres

pa~s.ant

de cridar. l quan la gent no s'esquiv:lva, els governs, per tal d'esq~ivar-~a_,

com

~Wiar

canviaven que donava gust. Canviar de govern

u~ ~~

era

de camisa. La reina Isabel, en ur. ~11, potser p~r9.uè el

senyor O'Donnell no ballava prou hé, el desaira públ1c&lent , i :fa .. ~
governar al senyor Narvaez. La reina es veu que era rein a de' generals,

no J?odis passar sense. Narveez no li agrada prou, i ve el general Armero. Tampoc l i agrroa i es torna a decidir per O'Donnall. I, per s1,
tot això no fos ,prou, es donen de baixa tma colla de- generals, la gent
s ' esvalota per la fonna que es :feu al port de Barcelon 5, es revolten
els generals donats de baixa, i
reina no es

Va

els carlins! Els carlins,

casar anbel fill de Don Carl

ment que s'ho volen tomar

entre partidaris

d'ells i

3

s' ho agafen tam mala-

moo.i ar tot i hi ba u
dels altres. Això

erquè la

guerra estesa
de dubtes al
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senyo!' 'l'omàs el qual ni) sap quin partit prEtndre. Si
~a

ble als carlins haurà de pagar
de :franc, i si

que no hi.

~!3

declara favora-

ha.~ap guerra

9tJ:) _~~.

~~ci.

en ajut dels governamentals t~bé haur~ de P~g~!.• Si

Va

hagués'd'mar pel" ell

9S

dGclararia neutra~ pe'r. no haver de pagar.

No s'acaba de decidir durant uns dies, i res~ta que ha de.l?agar a tots

e al poblet on vivi

dos cost.at.s tenint en compta

l senyor Tomàs

tan avi.at hi passaven els uns com els altras.
RI 'i':,4mPs que Angelet, el fill del senyo,.

Tom~s, anaVa

a

e~~~U,

tot

el pais Sègueix en estat d'esquivanent, malgrat que el aanyir O'Donnell
'averna

gai rebé cin e anys seguita.

Al casino, en la reunió dels indians, el. senyor 'l'amàs comentaVa

els

e sdeven :bnen ta ,

- Potser ara

viu~

traT"'qu:tle.

Aoueats da.ltabaixos no van

~,s.bé.

pels diners•••
Necessitem
estabilitat,
i que s'_._
abai:>:i
..
'
.
.
. . . n els impostos,
_
_ J_.
~

si no

v~drà tm dia que tenir dinel"s serà

~~

lm.!Del..I1J .goC!.

,!' j,B

m' agra-

darà veure què fa el pe:ís si els que tenim quartos els acabem.

ue vol dir que e:J.s

acaba,~à

vostè,. senyor Tornàs?

Hane, jo normalment no els tinc d'acabar. Ara, si els
1en discutir

l~,s

seves

COt:l9S

a canonades, i sàpigu

val molts quartos, i les hem de pagar

nosa~tres!

ous motius de preocupaci6 per la gent da

.ia

~n.er~,8.v?:-.

qt1e un a canonada

.

qu!'a •••

calaix. Ara hi ha murga

a l'Africa. l és el que deia el senyor Tomàs:

- Jo voldria saber què se'ns hi ha perdut a l'Africa! QUantes :fàbrit

ques hi ha a l' Africa!

.'..

QUnnte~

Prim, fill

a coses del MarroC' surt el n
de

Reus

on semblava

.

.

vinyea hi ,CreiX8?- •• Es que hi ha oli,

cotó, blat i butifarreo de perol a l'Afri ca? . l ~~cs'. h
Però amb

~

ql~

no

-

fi •

d'nn general nou: el general
n'h~., havia

de naixor cap· de

general. l el ,gane ral de Reua contl'ibui a fe;- guanys.!" la gu':'rra del

arroc, i quan

e~

senyor Tomàs

20 milions de duros, va dir qu

saber que els moros hav5.en de pagar

mb aQuell general potser en
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que ell hi intervinguis en lloe d'haver de
ar~

Llavorw, ara nosaltre s,
dasgovernmt el

p~is,

pagar,!~_ ~,obr~::~~~_

vos al :tres, s' an~ven turnant

moder$ts. i

ren. Ho at?rofitaren els carlins

prC?gressiate~,!.
~moven"t-se

i

altra

, __ .

0.-

g.ov.!3.rn,~~'.

t~oc

s'entengue-

vegada~

- Cot de carlins! - deia el senyor Tornàs -.-{\ n'aquests, o.~e:l~.h~,e:te
deixar fer o no

,S&

n'ha de deixar cap. Mentr$ no ens tornin a costar

quartos •• ~
Noves plegades de- govern i noves gratades de cap

d~~,

senyor TOOlàs.

Els generals altra vegada. Ara Uarvaez governa i Prim conspira•.
- A veure, a veure si aquest general de Reus que tan bé havia CDIlen-

çat ara serà motiu de preocupacions••• - deia el senyor Tomàs.
El calaix nacional va fluix, :f.luxíssim.

Si pagults tothom••• - es ~anentava al casino dels indians.
- D'acord, però no voldrà que nosaltres paguem pels altr&s, pels,

q~

n~ pagu~. Si ho f'essim eix! sempre seriem &;ts~ m~~i~os ,~~ p~~~r~~m},

Al casino hi arriba un a noticia especial..

tat del calaix, fa donació

La reina. al vem:e el, 1!1~ es-

d9 bens del reial patrimoni, i ~, ~~~yor

ananenat Catltelar declara que la reina en lloc dels seus ha donat·
-

•

¡...

-

..

.
•

ben que pertanyien a la naci!>. se separa, es diu, al senyor Castelar
de la seva Càtedra.
-

I qui

és aque et senyor Castelar?

iuen que .é,s republi cà.
- Halanlènt si comencen .a sortir republicans. l era catedr.àtic diuen?

Jo em

pens~va

que els republicans eren gent d'espardenya i, can a mà-

xim mene strala •••
El consabut canvi de govern. Ara la gent ja
agafa can si sortis
- . s'ho
.
.
el sol que no estranya

8

rli.ngÚ, o a poca, ja què si es mira bé, ~a

sortiàa de sol hauria d'eatranyar a molta gent. QUe ho provi algú de
fer sortides de sol •••
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?al senyor Tomàs tenia raó al pensat' malament del ~neral de Reus. No

està mai .quiet.

~tcament, .fa ~

Ara no com pira

pr.ommciame1?t."

_~o:

sa que moJ.ts gener:' 8J.s havien posat de moda:! l'hane de Reus n~odia
fer a.ltramen t, fall a, i se' n va a Portugal ....
Noves .gratades de' cap al casino. Ara hi ha un al9am~n t de s~rge~ $ .•
H~S

clar, no són generals els sergents
i si havien fallat generals no
.
.
-

odien pas, de t()ta manera,.

r~e1xir

e1J.s.

A

Madrid s'ho agafen mala-

ment que s' haguéssin a19at sergants i,
- Ja s'hi veu en cor tothom! - diuen. l n'afusellen un grapat.
- Ara em toca a mi I

-PI

diu N:arvaez.

T O' Dorma11 no té al.tre remei que dir:
-

~i

és servit •••

Els liber;81s

COlli

.repu1?l.icals

ho fan a 2aris. El senyor TOI'!là~ no se s aI' ac~~ar_ que. ~:l

piren

8

fora, entre ells el ganer'ó.l de Beus. l els

senyor Pi i Ma1"gall sigui u:n professor àe Dret" i el senyor Sa1meron

un altre catedràti o.
A..t casino se li sent di'r:,

- No ho sé ••• s1 tots els republicans són <mm aque,sts dos .....·

Despr's d'UIl nou intent. f'rac;aasat, l'home de Raus fa un parli amb la
gtlnt de l'esquadra i es planta a Madrid voltat d
la qual

se~la. qu*?

senyora

prèQahud~ j

fa por, f'a quatre salts i ja és a

oldats. La reina .

a passaVa l'estiu al Nord, aga-

F:rtan~a.

Prim fa govern ••'.

El senyor Tomàs veu que.. la gent
tossuda acaba sortir-se'n, i comQn9&
.
a rumiar que pot.ser j a 's h01"a de pensar quin e

1. fia d'

pndre Ange-.
~

let.

Què li farà t'er, al noi? Acostumar-lo

&

pa

guerra l' ofict

e8

-

-.'

man~t

un¡ o

general és un mal

ofici j,a que fins llavoTs
els generals solien anaT
.
ofici perillós el de genera!. Si només

-

vitre de renda seria mal

acostumar-lo. l si el fes e studiar per general f Sempre ha
altre al pais ••• però qu"m hi

.-

a~

daVant. Es un-

tractés de' governar••• Q1e

.4;0

en f'aci un altre d"of'ici,. el noi .... El podria

:f&l'

banquer. No ens hi

pensem, que .sigui banquer.
01, pot.ser ara tindrem

tr~qu1l.1itat.

S'ha :fet

un~

C?J1~~:t~

noVa

ció. No sé·da.quina manera parla dels diners aquesta Constitució perquè no

n'he llegida mai cap, però bé ens els deuran respectar,
dic
.
.
.

jo. Jo bavia pensat que et dediquessis a la banca. Ha un bon ofici.

oment la gent hi porta diner's. O sigui qua tu tindràs els dE! la
banca :t e16 que- et porti la gent ••• Després, a;ts. b.anquers e~ sol~n_ ':Èixar de dine1'8 si &18' hi paguen bé. Ho entens a~x.:iò, Angelet?
dries :fal" mol.ta diners sense treUJ:'e-t&'n cap

nc:xnéa pooen

:ê'tU'

els..

bar~quer.s,

a-~

Però aquelles nita

s

?

r hi

de la

b~é

casino só1tn males nita

Tu po-

but~xaca,

cosa que

banca.

pels indians reunits.

- ••• i diu que s'han a.lçat els federals.

- P~rò per qu~. SOOlpr.",
n~

està

S'118

5' ~-9ar un o altre?

mai contenta, no diguSln ••• r

Es qua hi. ha gen:t q~e

Algú de vostès sap cern estan de

qual'tos e:l:s :federslQ '/

Tinc entÈis que més aViat nuixos ..
Així no guanyaran, segur. Je, pod

entar tranquils.

E:fe-ctivatDent ela í"e·:larals no guanyaran. Segur, com es comentà al c&81:10,

per t'alta d'efectiu.

alçament anà cara i ulls costa molts

1$(

quartos. l es va veure que no n'hi h(JTie prou de ser
federals que :fossin
".è diu, qua

118!l

nae quartos no hi hauria :fadar

rei. Al p'8ia n 'hi han h

• Segur

que per

e

portat un rei de :fora?

- Tal com ho sent, sanyor 'romàs. Ti1s diu Amadeu.

quest. n

f'(~de:ral,

q~e'

~s un bon ~~

olta, p'9rò encara cap havia
...

urars

pèr. un

rtat

•

fut);"s un nou eont.ertuli.
-

~¡a

ho saben, el genaral Prim, que os veu q

ha estat mort

trabucad

- Ara que la banca rajava!

feia nosa

agons

qu.~
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- No es posi
nerviós,
senyor Tomàs.
... . .
... .

n

general és mort. però el :rei

.Amadeu segueix
..
.governant. ••.•

l si, el rei Amad8u intentà regner dura"1t. un
quest pel"iode,. si bé la gen-t canal. senyo!"

pare~l

Tan~s

d'aI1:;S. Durant a-

s'havia tr8nqJ..il.lit-

zat j a que- entre altres coses sC'trtiren uns duros qu

'n cara avui
.

consideren els millors que han sortit, a mida que passaven els
les- coses

e-8

"'.

e.

m~~os

tornaven a embolicar. S'anava contra
el rei. l contra
.
.

el rei 'hi anaven, na.turalment, els republicans. S'ha vist a mol:ts.pocs

110c9 que els repibLic50S anéssin a
6s que elB repub1j.canR són

~avor

:t'unciona~is

del rei. Si això s'esdevé

públics, o qU~ el rei es decla-

ri rapub~ic.à; que no és cOl~'rent e!lcsra CJJ9 Napoleó, abans d'~~ra~~r,

:fou

còns~l

republicà••• Contra

~l

rei hi anaven tamb~ els a1f'onsistes

i els carlins. A favor, poca gent: unionistes, progressistes i demò-

crates. l tot plegat originava nous canvis de govern,

cos~

j a sabuda,

però és que ara, a m's a més de canvi de go~ern hi ha guerra ~iV11. .

- La gent, en lloc de posar diners a la banca, en treu! - deia el se-

nyor Tanàs -. Això no hi ha qui ho aguanti •••
Al Casitlo hi arriba la noticia que el rei Amadeu ha plegat fastigue...

jat..
- Ara que havia fe·t aquests

Noves

c~-es

à't.1I'OS

tan bans ••• - diu el casino.

llargues al casino. Hi ha República. El senyor Tomàs no

sap què t'er •• No creu que el nou règim duri. Però dura. L'home es pen-

S8 que s'ha trobat la forma de goverIl que

6~

país necessitava.

- Veus'? - diu a non fill a la banes -. QUi . ho havia. de dir.. Potser
farem més qua.rtos que mai., Després hi haurà algú. que en dirà ma~ ~~ls

senVOl· repu'!'licans. Homes amb aquestes berbes i aquests

bigotis~

":0

poden fallar. Es gent de barba i bigoti que hi ha d'haver al govem.

QUan algú et saludi, noi, 11 contestes: Visca la Repúblical
Tampoc la caixa re.publicana devia anar bé, segons opini6 de:}.

casino
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-et. De

m€S1~raJ

noi, que mentre v:\gÍn

rr.~":<IJ']t

aquests dos senyors i

.' .
s~

eixin sense d~mf.tI'lar-nos Cotllptea, tu, endavant. I ~~a que. ~~~. 0!l:
_ibarà ton pare que d'arribar

no arrib:l$ tu hi

segon on encara en

li

tu. l eaaa't, Angelet, easa't•••

S que

Angelet es casà. Però es casà de pressa, sense mira~s'hi. Al. -rev's
. - ..
de son pare qué esco,111 pubilla de cai:xa, An~~~t:,_ per tal òè.. cas~~se
'

i no fe:r-ho di!" 6ues ,-gades

va dir que·

61..

El

son pare, es casà amb la

La gent, qua s&mnre diu

primer~ ~e

li

is que quan la don a

COS$S

del banquer An ~let- s'hi c.asà j a ~'~ ca':là. ~a<:q>etej~da, però el bs.

-

quer Ang&19t.,,_ can que seguia :fent quar:-tos, no s.e l'e8~olt.ava a ~~ gent.

Sèguia els consells de son pa!'e: primer, :t'er dinars. Dasprés, les daméS COSéS.....

El :rei

Va

a Alemanya i en tma desfilada es

many. Al passar per Paris,

4:'113'

"Daris

SJ

Va "ta

stir de coronel ale-· '

el xiulen. Però llingú Va dei-

xar àe fer -operaci ons bancàries per aquella xiulada. Almenys al' esta-

bliment del bmquer Angelet.
Ili ha aldarulls 68tudiantiJ..9, però

taJ:ilPOC a ~ observa CJ.isminució d'en-

trades i 80rtidesals banca••

rn

Ara les ent!'sdes i sortides s'a.turen. Hi ha còlera.

rei, d' snag.at,

visita malalts, aga~a 1::3. malaltia i en lloe de rafér~se fa més d'~a
:fran.ce8illa 1 el pa:i.s queda Bense :rei.

Angalet hi ha novetat. Va al món

vertirà en el senyor

~t:re t:.~t,a

l'h~reu,

nelclor~ l~'e1x,

el.

qu~,

casa el

~:8lqu.er

amb el temps es con-

també, el que serà.,

qU2Il

en signi

l'hora, el nou rei. Jnt:r'B en torn el tàndem Sagasta-C'anovas. l ar

'no n'hi ha prou àe canviar
Ul'j8 P::·OCCHJSÓ••• Aquelles

gov~!'ns.

A.ra. es tiren born1B s, al

bombes, que espanten molt

F.J.S

teat~e_,

a

diners s :foren la

causa del traspàs del senyo:r Tomàs. Va dir que. aqllella bomba del L!ceu, sense haver-hi anat, el ma.tà,

la :;cent de diners

<;U6

~je.

que,

més. de far baixes entre

era la que ocupava les cadi res de platea.

Va

por-
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ta!' el :pànic dels _a~ine:ra~s que assistiren
'turada !'I~presentao-ió dé ~illem T~ll.

b.

!!<?_

a. ~_' ~que~l~_ de8V~UJ

El 8~nror T~às

Va

p~di:r.

<¡us

dur8i1t molt de temps la gent de quartos deixaria d'assis-c,1r ales:
reDreaentacion.~· operistiques.

I, a punt d' acabar-~,

- Noi - ve.di!' -, sobretot els quartos ••• Al Liceu que hi vagi 9u1 vul.1. ••• PotS8'!" aquest, Sél1yo~ m~..1101''qui que es diu Ha'Ul"e, ~ns h~ a'!Te~l.e

rà tot ••• Si ell n.o ho arregla estem ben f'otut8.·~.l aauest nét meu
i a atEar b1n avi at....

que apr

Ja suà la gent da diners

mentl~.

el petit Melcior era prepe.l'at

~er

a

gui r la carrer.a da :fraxtiO(JJXll'X fer-ne. A9ueJ.;L s8?Yoro Ma1~.orqu~_ ~
qu~

es referia el e.GUYor T~'làs, parlu de donar· l'autonomia a O:Iba .

davant e.Ls roa1deaapa

noVes canonadaa

Q

ql..1'e ports vo ler malar a lla:r;ga dist€.ncia~ Hi ha

l'Africa. Torna . al poder Canovas
i, quan ja. no- .s'hi
.
-.

, s a tempe, dóna l' autor.iomia als. cuh&'ls els quals davant
n~da fall

aque~~_8

do-

una mena de boti:tàrra. 81 el senyor Tomàs fos viu tindria

divorsoo atacs

Ò6

cor. Els Estats tTrd ts -ena declaren la guérra. Hi ha

rans aldarullis nerquè Madrid mana que to ta t:ls "!estres ensenyin en

castellà. !Us republicans s'uneixen al voltant del senym-' Salmeron.
gú diu quelcO\l1 gros contra &ls mill.·tars, nques.ts s'ofE:JlJen i, entre
alt!'fls coses
Cat~lana

amb

saalten el uCu-(.ut,lt i
regionàl.i8t9~,

-

l'La Veu". Es fa la Solidari ta'

republicans, liberals i cal'"1iates. soli-

dari tat oue p~8siblement no es f aoi mai més•. D~u~ qte es fa venir
•

al senyor Lerroux per tal da privar que elS obrers es 'fiquin a la S0lidaritat. ge fa una mEl1if"eg·tació aoeialista presidida per Pau Igle-

eie.s.

In rei es casa i li tiren banbl!s. :E."l Gurugú ••• la 8ermana Trà-

gica••.•
El banquer Angelet agafa por de dsbó, - i, aub les coses

carrer, dill, qualsevol en parla

qUè.

q~e

passen

té Qmera. Tan esp'antat. està el

banquer Angelet, que es vestei.x de pro1etari i hi fa vest.ir t,o't.a 1.&
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:familia. El petit Melcior s'ho agafa. bé ienca~a_ li _.:fa. gràcia_ portar
calces de ve11ut, però la dona s'ofen i se'n

ja se n'bav
viccion8~

de ca.~~, de l~ 9.u~_

n-

banquer Angelet, home d.

quan se li d6na la noticia, diu:
ona, <:pe dona sense dine rs I

- Prefereixo tenir diners sens

de diners pe!' 1e s coses

oltíssim més l'espant

Sl va atI'opel
qu~

~1

anat diverseS '19@,adee.

Va

succeïen,

la. :fu.,gida de ls. dona.

Ei

In cor li

a n'aquella E>spanta.da da diners i a les que en

auüt1 degut

~~~~an

I, amb v a~a

guea que comal'198VOn e potzar-se de morJa.

amb les Va-

~en9T'aJ. _ ~ ~ t,

1

t-Ul11 Gmb estat de guerl'8. ~ t0t p-'l pais, ~1 banquer .A11g>elet no dei
Va.
-

de dir 31 p&tit Melcior:
,I:S

i.t.l"l.1.Bl. Ho se'n so:rotiran. '8113 rioa n'h.9.vgm de sel'"' sempre. No hi

ha d'havt?r canvis de govern, vegues, pe'l"

gen~rala

que siguin

ll

bombes

ni estats de ff'.1t9rra que hi pUgu5.11 amb nosaltrgs. :F'ica-t'ho al cap

tot això. Ens ha"J(,)m de mf:.'.Oterni1" t'ics

r

d' aqu~stt-J mE:r~€rt-i. pujà

tot l'iac......

qu.e més endavant seria el sanyor Melcior.

dins, des del cervell a totes les visceres, membres

Amb als dins't's

i musoo1s, els coneguts i els deaooneguts • .5i. 9~S homes normals són

un OC>l~lomerst ò'Ci>xigen, c3.roon, 'hidrògeTl, nitrògen, fòsfor, ca1c~,
·tasi, clor,

tot

Iu

mogut tot al
i això qu

quan hi havia
}f ot1S

i f'e!'ro

so~voi

"I

del

futur aeDYOY' Melcior ten!

laix.

1\1"0

diT~e!'s

e. :fe:-•
•

R4\i~

fa

COS98

nrnb

Aquc 11 cc r es torn a

·r-ò al veure aue el senyor

é\1x M misèr:f.2, diu.,

!.1

se'n pot ser amb quartos,

S~~

c'-\ta~Mi8tes,

afeblir .. Les vagues segrteixe

pel carrer. Uno sindiaata es tiY'oteg0n. Ca.Uér}
eai~da

seu

dels primera v·

'Pob~.e

cor

tenia ni una cèl.-

'n tenen a milions que l'imPulsés a fer altres coses

disgus-tos quan ea :t'a la Mancomunitat,

'rat de la
i

I!lG.~rzleei

~ue

oquinant

j a. e ateV& tip d

l?~tro

Melcior •••
l

fnt es mata
i obrers.

La

és i més al banque.r Angelet. 1 al
pat..!r. Ho n'l'li havia prou d' sasa-
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bentar- se de ls s coses que

pass~ven

al defora que ara el

s~nyo!, AI:~

pob~ b~q':Ier

let cada nit somnia que és objecte d'un atemptat. l el

no en té prou d'aquells Bomnis que l'anaven acabant a ulls Vistos?
que esclata una guerra que ultra els quartos ho faria
l el senyor Angelet el qual es pensava ja
quella guerra

l'h~é

mori:r~~e

tremola~

tot •.

~s par~~ ~_' a-

quan

de viure tota, això sl, morint-se una mica ca-

da setmana.
viz:tt-i-q~a~.

Ja mnim quatre nacions que es baten contra

manys, amb barrets amb punxa, ho envesteixen tot. Per mar
gen tota mena de vaixells, un d'ells espanyol ..
ta el respin

~l

país la

Els . ale-

~orpill~

~~t

.'

s' ~an

quan sent a dir que Romanones ha convocat el consell de·

ministres amb urgència.

Farem com

ha francòfils, germanòfils i
el seny~~ Ran~nones plega.

els Estats Units?

neu~alòfils,

el

no s'enten i

Puja el senyor ~arcia? ~s clar, _ an"!J. ~e

nyor Garcia sol seria poc conegut,. el que pujà
Prieto, i com que els

~onsell

Però al pals hi

~em alYs

fo~

el

8e~y?r Gar_~a

llavors encare s 'ho menJ aven tot no

8S

'ta. per

pot fer una protesta a QBnonades, i el senyor Garcia· Prieto

~~.

escrit i molta gent la troba molt ben feta. No s'anirà a la

~e~ra.

Si els alemanys ens donen nous maldecaps es protestrà per escrit i
tothom content •••
Quan

es parla de la tirada de gasos asfixiants, per la destarta.Lada

salut del senyor, Angelet és com si els begués respirat ell •.Quan, . ~ls
alemanys amb el canó més gran que s'hagi Vist mai bombardegen Paris,
el senyor Al'l59let encara pot di r amb veu poc entenedora:
- Aquests canons deuen costar una fortuna •••
Encara més coses atropellen al senyor Angelet. Els russos pleguen i
fan la revolució.
- Ara pla ••• - mig diu l'home ja gairebé acabat del tot.
Tothom està- cansat d'aquella guerra monstruosa i els que n'estan més
cansats són els que van al davant. Però el general Ludendorf

veu
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que pot negociar un bon armistici i
ri canonades. Per altra part, a

~egueix di~nt

Fran9~,

on

1~

a la gent . ~ue

:t~-'-

.~

gent deia que ja n'hi ha-

via prou,. surt
el senyor Clemenceau,
cridaner
i . bel.licista i diu
.
.
.
als francesos que ara hi són i que s'ha d'acabar la t'eina. ~'es?r1p-:

tor valencià i reI?ublicà senyor I?la.sco Ibañez. el qual. v~si~à els ~!on1ia

..<

anb barret i bastó publica la ~~ya novela d'ambient guerrer i al~~dò
fil "Els quatre genets de l' Apoca1ipsi ll que. ~és t~d se'n fa-rà
pel.licula

a~b

una

'el fam6s Valentino
de protagonista•.•
Aro guerra
o sense
.
.
.

al pais segueixen els rebomboris. Es veu que no es
pot
estar
.
.
- . sense.
. . .
Jlm~S

les

de

Def"en~a

d'Infanteria, un dia s" alcen am1? el :peu esque-

rre i volen un réglament., el seu. El goveT'l1 diu que no. l plega. l
en puja un altre i aprova el ·reglament. Tabola general. Els funcionaris
també volen reglament, i els guàrdieS' de segure:tat. Tothom vol

reg~~

ment. l com qu~ la. questi~ al pafs ha estat anar sempre contra

E!;t

vem potser per veure si canviant se'n troba un que vagi

go-

~~ v~~. ~e

ferroviaris. l vaga general. l estat de guerra. El govern vol. .....aguan_.
.
ta~

i fa

agaf~

9?:-

comitè de vaga. Lès Juntes Militars s'enfront!Jl1c

govern. l el govern, amb tants rmldecapsà. la vegaia,
santament. Qualsevol el governa un pais aiai! I quan

plega~. l
semb1av~

~a

~'.

!D01t

que no

governaria ning1Ítoma a em!'tir el senyor Maura. l no se'n surt. l
e~

,
nou govern ha - de plegar altra vegada per mor
de la demanada del se.

nyor Alba per augmentar el sou anual dels rre stres a 1.500

pesse~

s ••..

.

Altra vegada Garcia Prieto, 1 ha deaeguir el cami. de molts al. plante.
j er la representaci6 catalana

l'orgue, segons Madrid, de l'autonomia

de CataJ.tmya•••
La guerra 8' ha

"'

acabat. El Kalser diu que no vol plegar, i quan tothom

es pensava que era ver1.tat, agafa bitllet pel" Ho1atña. Es solleven
els mariners. Ha esclatat la revolcuió a Munich, i s'ha proclan~~.la
,

República a Berlin. L'unic consol que tingué el senyor Angelet fou

.4:8' , .
ssabentar-s9 que Alemanya"
_

o1ònies,

d~ar

. .

'..

hav~t
...

perdIt, havia de tornar territoris,
.

-

...

~

.

~...

_

_.

...

I

vaixells, ,vagons de tren" carbó i, s_obretot quartos:

132 mil tpi1.1ans ,de marcs or. El senyor .Ang9let

Va

dir:

- Ja els tindran?
s'acabà.

_..

ixà dit que se li fes un enterrament amb tota la J(001Pa p~r, ~a.J. ~

r

que la gent veiés com s'enterrava
un
més
ea.
- hane ric. Se li. van posar
..
... -- - .....
~.

-',

pellans a l'enterrament que a l'altra gent, el cotxe era _~i!"a:t
colla de cavalls blancs ornats mJb l?C?tables

pl.w:ne~8,

p~,r'l:1Da

el cotxer tenia

tres ajudants i tot.s a:nb barret de copa, les corones pagades pel senyor Angelet eren incazp:.ables...

. ", ' _. .

- Això és l'enterrament d'un gome ric! - Va dir més d'un espec.t~~o,r ~'~
quel.l fenomenal

,sepeli. l molta gent Va pensar en .~er ~ine~,s només per

a tenir tm enterrament com el que va "tenir el senyor Angelet.

si,

s'ha acabat la guerra. H,i han bagut tants morts,- tEl'lts
.

estralls, s'hi han gastat

tant,a

.

quartos, que la

~t

f~r,i~s,

ta..'1ts

diu: "Ja no n'hi

haur-à cap més ••• Ja no n'hi haurà cap més ll Era lògic pensar-B"~~.~~nint

en

canpt~

que els paisos contendents', llevat d"un, s'havien arruinat
.. .
..

fent bombes i eanOBS,. La pau bavi a de ser perpètua

0,

al menys molt

llarga, llarguíssima.
5' ha :fet una Societat de Nacions per no anar a la guerra, i els americans no en .formen part. Algú mal intencionat diu que als amerieans
.no
- .. .

en s6n d'aquella 50cietstper la pau, pel" si ve tma guerra noVa. Al~•

manya diu que no ha perdut la guerra, que fou traio1onada pels polítios

i venuda pels jueus a 1'0)" dels aliats. Els jueus se n' haurien de recordar d'aquesta declaració.
l ja tenim al senyor Melcior en actiu, al qual ja coneixem. A ell

li

t'Oca de viure una primera època durant la qual els diners e'stan tris,tos.
Al pais el ball de caps de govern segueix. Es diuen Ifbon dieU i "passi-
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ho bé" a mida que van entrant
i. sortint' dels.
.
~

Romanonés,

l~!iura, Sanchez

Allendesa1azr.

cadirons
- de comananent,
. . ...

.' -

~

l~:t'g.:

Toca, i aquell senyor ,del nom tel1

A la capi tal
bi ha murga, i la
.
. gent de quartos per
un~

tal de quedar

.'

S~_._

mica bé regalen al rei 'el Palau de Pedra;Lbe.s.

sap que quan el rei va Viffitar el Castell de.
"Això és un palau IU ••• Dato també

~s

Pera1ada~
.

Va de ixar

dels que' diu "bon dia". i

~ar:

esco~-

ta un "passi-ho bé" El senyor Dato és assassinat" i el senyor Melcior
comente :
.. Ja veurem qui és ara que es farà càrrec del govem 1
l governa-r deu tenir un "Amok tl espeeial" De no ser aiJti. no

~s canp~~:-'

dria. que el senyor Maura ho provés. }To se'n surt, i torna a venir. aquell
senyor d'aquell nom tm llarg.

Com que hi ha

ald~s

pertot arreu

,

la gent de moment no s"esvara massa quan arriben noticies que al Mar1"oc hiba plantofades. Però es v'eu que han estat plantofades fortes
i hi han petat
crida,
,

~ davant

tir cridar.

generals i tot,

~

hi ha esveJ'ament g.et:lera1. I totb

dels crits, de nou el govern diu que no està

Maura no pot estar sense governar

i ho torna.

pe~ _~~
B. p'rov~,:~ _

Uns diputats diuen que el daltabaix del Marroo s"ha d'aclarir i

~,~a~l!l:

diu que l'aclariment s 'hE. de fer al Congrés. Cambó :fa seves ~es. p~:ra~:,",'
les de
del

1~3uTa i

~neral

demana responsabilitats en ple Congrés. Surt l'expedient

Picasso, el qual no té res a veure amb el pintor del m

teix nem encara <pe potser li hauria agradat méa S'"&1.-

p~ntor

que genet

ral. Cauen generals, A1t.s Comissaris ••• NingÚ. no 9stà quiet i tothan
està

inq~iet

•

a la seva manera. Els conservadors diuen.que l'anarquia

posa en perill la s1ut de la Pàtria••• l patapllf, Primo de RiVEJral
El senyor Melcior feu passar per alt al petit Constanti l'estudi de
caganers dien t que aquella feina el noi la podia fer a casa i sense
pagar, i que a.estudi s'hi ha d'anar per altres coses que per a cagars'hi a les calces. Arribada que fou l'hora d'anar a estudi, el senyor

so
lcior va parlar amb el senyor

mest~.

I, sobretot, se~yor mestre." sobre,:t0t els númer,os. Els hi faci aprentots. Vé~ ~és que n'h~ ensenyi d~ més que de menys.~ •

.. -ap de poc d'anara estudi Constant! es declara una vaga gener~, i
l senyor mstre r,ecomana als ~ois que no es moguin de casa. l és que
1 senyor mestre el'a la pr:l:méra que i"al'ia i si

~ls

nois li anaven a es-

tudies quedaria aense vaga. A més amés ell encar~ que fes ~aga. _c~
braria igual, poc).però cobraria, que ningÚ no nagllrà que és illla gran

manera de :fer vagues.
Constanti sent parl.ar e2 seu pare, a casa, qu

farà carrera qui parli

en castellà.
i el senyor Primo durs i és com ha de Rer, que no es fiqui. amb nosaltres, potser respirarem t:r:snqui.ls. l si elba de parlar en -ca~tell~
t.ocat del holet qui no hi parli. Parlarem cas-

pe!" estar tranquil, serà

tellà noi, parlarem castellà. La teva mare ja fa temps que hi par~a.
Hi oarla malament, però hi parla. l d'avui endavant a caSa hi parlarem

tots. Nosaltres, al servei ....
Constant:! no deia mai res quan parlava son pare, però aquell dia Va dir:

- Fins la cuinera Lola?
Fins la cuine't's Lola! Quan jo dic tma

Costà Déu i ajuda convencer la

OOS8

ha de creure tothom!

cldnera Lo.la" NUa va entendre que hi

havia de cuins!" en castellà, i es presentà al senyor Melcior .amb tm
ultimàtum:
•

Senyor Melcior, ..i a es pot buscar

cuinera~

Jo cuinaré sempre a la me-

Va manera, mani qui mani.
- Qui és que li ha parlat de cuinar? Vostè hi ha de parlar

castellà;

no. cuinar.
Ai, sen:vo!'

lcior .... encara

ho t'aré més malament que ei hi hagués

de cuinar.
- Nada, Lola,

partir de ahora:mllOCaBa eesa se bable. castellano!
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- Sap què li dic, senyor ~:~~l~ior? ~e ya sE! arreglara!
8

llogà yn~

cu~~e:ra

que volgnés parlar

sent!. Tothom trobava a

:fa~~ar

tofats que conjuminava la

castell~,

però la cuina se'n

aquells suquets de peix i

cuin~ra

Lola, :fins que.

l~

aquell~ ~s

senyor.s Melcior

a taula va dir que si aquella cuina duraVa potser -no el podreinparlar
.
. .

gaint témps è1 castellà, i proposà que t>més la cuinera L'ola, que cui-

nés i pròu, que no digués re·s •••
Tothom hi insis"t1. i com que 'al senyor Melcior l i agradava menj ar bé

-ea deixa c·onvéncer.
- Vaya, que venga, però que no diga nada•••
La cuinera Lola tornà a la casa, i quan entrava algú a la cuin a no

contestava mai res per coses que s e l i preguntéssin.
Content el senyor mestrE! d' haver pogut fe,:,

a.<Iuel1~ v~a ql(9

mai. no ha-

via pogut :fer, avisa els noia que j a as poden reintegrar a classe.
Constant! anav-a aprenent que de

nÚr"llarOS

n'hi havi a me1ta, i que P!!r.

gros que :fos un número sempre se'n podia fer una mica més. Que era la
cosa que sentia di:rw a aon pare que es pot
se'n poden :fer més

f$!"

amb els dine::s. sempre

dels que es tenen per més Que se'n tinguin.

Quan Constant! c.omen9a a sumar s'inaugura EAJl Radio Barcelon a. El senyor

Melc~or

sa'n sent una mica

ec~oi. Pensa_~ue

netser si és veritat·

que. l'Ebre és una f'rontíé.ra, que acl som diferents ••• Vam

se~
•

els primers
_

~

M

d. "benir tren, els prir..:ers de ten~ 'fàbriques de te"irits, ara som els

primers de, ténir emia·so.ra da ràdio ••• F~ senYGr Melcior és el primer
del poble dé tenir aparell i la familia pot esaoltar els epissodi s
de"n Nando de IJ.<>:friu i la r.t\1ietes, dos elements d'tm barri d& Pala:f:rugell els. quals agat'en

anome~~da

regional. Mentre duraven aquelles

emissions, a taula es parlava com a Llof'riu.
Al Marroc

'98

t'a un va-i-tot. Constantí sent àir a son pare que allò

p-o'tser costarà molts quartos, però que

pot~.er

s'acabarà d'un cop dei-
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xar-n 'hi tants a peti1. p~c •.Jo amb .~~ espina de~ r,lI'.arroc S?~. p~rt_i~a~i
dels

voten per deixa1'-10 als moros· No hi

qUe

~'al'roo,

tres al

ff9m mai quartos nosal-

deia el senyor Velcior.

Prescindbt àels maldecaps del pais es posa de m<?da una Catl9?
treu la gent. Gairebé sempre que el pais ha anat

que dis

m~amen t ~ur~.

quel-

can per dis,tl"eu-rs' 1. Això fa anys que dura ~ e~. ve? q.ue durarà.
~1elcior

A casa el senyor
parla

hi ha una minyona que

del cald craam t de la permanent i de la

El sènY-Or Melcior fa presentar
lla can

ça al

envol'

una

~lètr~ta

~nyora V1c~òria

que

Kant.

minyona i li diu que li canti aque-

davant.

S;QU

l~elcior

~a

can~~.

a mi no em Van pas llogar per cantar

- No tingui por, dona, no

t~ngu~

can~ons•••

por. No ha de passar' res, però m'a-

gradat'ia ~ent1r-la aquesta C~9ó.
- Ws que j o la canto a la meVa manera, senyor Melcior. Desafino.
- Bs' igual, dona. Canti-rne-la desafinant •.•• Es la lletra que vull senti!" jo••• l van dau duros, carai, si la canta. Amb deu duros pot. desat'inar 1 tot!
El canentari després de sentir la cançó t'ou:

- Si les dones es fan advocades, ja veurem qui :t'arè els estofats!
Quan Constant! mu1,tipliea sent parla.r a Bon pare que quelcom ha sue-

its Prats de

~ol16.

8ó

re té visites aquell dia, i el noi sent

que diu:
- .... i

això

L1 economia.

110

és tocar de peus

l això :ra temps que, ée així i ai de qui no ho vulgui. veure

Quan es van ace.bar els all

gàvers, la gen t va dir

ue si no podia ex-

9pissodis bèl.lics ho faria :fent quartos. l ha estat aix!. '

cel.lir
ne

terrA. Al pais 1 'ha salvat el calaix·..

digu~n

el què

~~lgu1n.

També

;

.

se J

de, coses de història encara

que sigu.i. ona histÒri.a de quartos ••• ~Ta l' end~mà d'aquell 11- de satem-

bre,

19,5

tropes que l' org.anit

'n van :troba

'nt treballant. com a1
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hauria no"

no hagués passat res. La gent.. Va canprendre
que ja no h!
..
.
~

~e

ves lleves d'almogàvers, però que n'hi hanria
de drassanes i cases de pagès.

fàbriques i

"!o~~e~s,

l ja vindria allò de que els oatalans

de les pedres en fan pans, cosa que ha estat veritat molt de t-emp-e 1
que no ha gosat discutir ningÚ •.•
Això ens ha sa1.vat i ene ha
valgut
.
.
... ~

mé-s que plantar banderes a

nades els en

~eiem

Ate.nes •• ~ QUan

~a

n?

~l~, f"eie-.u,

~

por,

por les nostres activi tat~ comercials.

~

cano-

Se~re

eli

hi havem fet por i ens n' hi ,f~em sempre, d'una mane!8, o, a;t!-,:"a. P~:r:~
amb quartos pel mig. Una Catalunya pobra Tio faria

po~

a ning\Í. l du-

raria una Quaresma, ,ja veuen. ~ .,Les Amèriques ês descobriren en 1492, i
fins hi ha qui diu que el descobrido!' era català. Sóe partidari del

que ho

diuen., i més en sóc si l'h~

per a fer-hi diners.

va anar a l'altre ~o8t.at,

els diners

mar

A nosaltres no ens deixaren trat'egsl' anb les Amè-

es

riques fins a l'any l7C8. Per què'? Perquè

pensat, que si hi

?9

anave~

~tm

mol~ b~l

pensar" i

nosaltres més aViat que 911s,a lea

~riques

els hi haguéssim fet nosaltres' i potser awi tothan. d'A-

mèrica parlaria català. Fou perquè van veure

qu~

que va venir el 1714, ja veuen què els dio t

Tanta por els havem :ret

erem gent

dè,n~~oci

quall guanysvem batalles com fabricant drapa de fil ••• l ara aquest _~cme

de Prats' de Molló- es, pensa que som en temps de Pé-re <el Gran, i _segur

qUe ha

t'et

e~

d4lsbarat.

s"hagués fet comptant

d' ml al9amen t sens&

qu~rtos.

Si l' al~W1e!:Lt

amb ~1s t'ebri'cants de teixits d'alt,ra mSlera

hauria anst.
Entre elsconeorrents a 'la tertúlia del senyo'}" T<!elcio!', aquella nit,

ultra els indians i ex-indians, hi havia

ml

element de la -ceba.
. -

_. -

- Veurà, senyor Melcior••• els diners, els diners ••• ja hi han ajudat,

obretot ,en convertir les pedres en pens, però si som com som, no
no ho deven to-t als diners.

~~

Ens han fet parlar cas\tall.à molt de "temps,

i encara hi ha mmt que el parla••'.
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xar-n' hi tants a pe ti1i p ~c. _Jo amb _;t ~ espina de~

Ma.rroc

s6c partidari

dels que voten pèl' deixar-lo als moros. No hifafjJm mai quart!>s nosal~'arl'oe,

tres al

deia el senyor

~e1oior.

Prescindht dels maldecaps del pals es posa de m<?da una cançó. que dis
treu la gent. Gairebé sempre que el. pais ha anat ~alamen t sur~. quelcan per distreu-re' 1. Això fa anys que dura ~ e~o y$? <:1ue durarà.
A casa el senyor Melcior hi ha una minyona que canta una ~letr~ta que

parla
l

del coJ.d cream, de

seny~~

~a

permanent i de la senyora Victòria

~t~

Melcior fa presentar la minyona i li diu que li canti aque-

lla can ça al seu davant.
Sen~vor

Melc-ior a mi no am van pas llogar per cantar

- No tingui por, dona, no
gradaria

~entir-la

t~ngu~

can~ons•••

pol'. No ha de passar res, però m'a-

aquesta cançó.

- Ba que j o la canto a la meVa manera, senyor Melcior. Desafino.

- Es' igual, dona. Canti-me -la desafinant. o•• Es la 11etra que vull sen-

tir jo••• l van deu duros, carai, si la cant.a. .Amb deu duros pot desafinar i tot!
El canentari després de sentir la canç6 fou:

- Si les dones es fan advocades, ja veurem qui faT'à els estofats!

Quan Constantí multiplica sent parlar a son pare que auelcan ha sue.:tt ,s

Prat.s de 'Mol1.6. Són pere té visites aquell dia, i el noi sent

que d:iu:

."
- ••• 1.. 8J.XO

, t. Oca.!" d. e peus
no es

terra. Al pai SJ, l' ha s,alVat e 1 calaix·..

L1 econorn.ia. l això -ra temps que és eix! i

Quan es van ace.bar

ai de 9ui no ho vulgui. veure

la gen t va dir que si no podia ex-

cel.lir

epissodis bèl.lic8 ho faria fent quartos. l ha estat així.. '

Que diguin

~1

què vulguin. També en sé j

de coses de històri e encara

que s1g\l.i. una bistòria de Quartos •• • ~Ta l'endemà d'aquell 11 de satemb!"e, les tropes que l'organ:tt

'n van t.roba

,nt treballant can si

-
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..

no hagués passat res. La gent Va cOO1prelldre que j a no h!

hauria no-

ves lleves d'almogàvers, però que ~'hi hauria' ~e fàbriques i ~~~e~~~
de drassanes i cases de pagès.

l ja vindria allò de que els oatalans

de les pedres en fan pans, cosa que ha estat veritat molt de t-empe i

que no ha gosat discutir ningÚ •.•
Això ens ha saJ.vat i ens ha
Valgut
.
-. .
-.mits que plantar banderes a AtE!nes •• ~ QUan ja no e1,s feieti' por a canonades els en :reièm por les nostres activi tats
~et

hi havem

comerc~als. se~JJ're

el

por i ens n'hi farem sempre, d'un~ mane~a o. a~~~a. Però

amb quartos pel mig. Una Cataluny's pobra no faria por a ning6. l duraria

una

Quaresma, ja veuen. ~ .,Les Amèriques es descobriren en 1492, i

fins hi ha qui diu que el d-escobrido!" era català. Sóc partidari del
que ho

diuen., i més en sóc si l'home

per a fer-hi diners.

va anar. a l'altre ~osta't de mar

A nosaltres no ens deixaren

riques fins a l'any l7Q1. Per qUÈt'/ Perquè

tr~egar

snb les Amè-

es ~al pensar, i molt btSl

pensat, que si hi ana'Jetti nosaltres més aViat que ells a les Amèriques
els dinaTs

als hi haguéssim fet nosal tréS' i potser avui toth~.. ~'. .~

mèrica parlaria català. Fou perquè van veure qUG erem gent de

que va venir el 1714, ja veuen què els dio t

né~oci

'l'anta por els havem :ret

quan guanyavem batalles com fabricant drapa de fi1. ••• r ara aquest. ~ane

de Prats de Molló es pensa que som en temps de Pére .el Gran, i segur
que ha

fet

e~

d4lsbarat

s'hagués fet comptant

d.' 'lm al9amen t sense

quartos. Si l' a1(:amen t

amb flls fabricants de t91xits d'alt.ra mmers

hauria Mat.

Entre els concorrants a 'la tartú1ia del senyor 'P!elcior, aquella

nit~

uJ.tra els indians i ex-indians, hi havia un element de la -ceba.
~

Veurà, senyor Melcior••• els dinera, els diners ••• ja hi han ajudat,
obretot ,en

c~vert.ir

les pedres en pens, però si som com som, no

no ho deven tot als diners.

~~

Ena han fet parlar c.a9t<Ülà molt de temps,

i encara hi ba f!9nt que el parla••'.
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- Q.te Va per mi això, jove? Jo .nOl1és el parlo a casa.
casa seVa per una questi6 eoonòmica,

Ja sabem que vostè· el parla
com. molta gent de quarto o

-

•

~s

que jo•••

Un

moment, un manent ••• J'a sabem que ara el parla molta gent pf.tr con-

veniència, perquè mana la gent del s-ebre que el solan parlar. Però enn'h~ 8orti~

cara hi ha molta. gent ant> la qual no

da fer-la-hi

par-Iar. Hi ha quelcom més que una q.lestió de: qU8!tos, senyor Melcior.
Hi han els lletraferits, que

SQ~en

que de 9.uartos no

ser una

en veuen massa i que diuen les c<?ses peti qui
algun a vegada ella ••• lli

momet~t,

un mamen t .•.

t1 malgrat peta1'"-hi

te

anys fa que el

trob9:iors ja feien tirOl:X3S g~os3.f:lt gestes delpal~., s9ntim~ts :t aspiracions? l les deien manés/ac1
l

d'aquell~ prime~s

~l1i mm~8.

Oh, veurà" anem-ne parlant!

trobadors en ve tota una estelada de llatraferits

anb el pais per nord i guia. Hi ha tota Uba gran llista Ram<'1?- ~u~.J

Ausias March? Jordi de Sant Jordi, Joanot

Martorel:L~

tJa'.tme Roig, Mun--

tanar, Desclot·, Jaume Roig, Ehd.menis •••Es poca la gent de

or

i fins ,(ls la mà menor que s' af'eecion a a n'aquesta llist a,però els 11

traf'erits segueixen dient coses

f~s

que esclata la bomba da l'Oda a

la Pàtria de la qual ja :se'n fan rêssó uns diaris,
i els diaris tenen
- '

mé.8 lectora: que Blanqu6n'la i l'Arnés del Cavalll3'r, i mig món se sent
re.dre~8t

principi

per l'Oda, i el radreSSal'l:lènt j

:fa imparable.

l à! bé 'al

l'Oda no la sap. tothom, ha arribat al cor de nolta gen't

tra:ferida i ea fan altre's Odes. 1 ja venen Ag'ui16,
Querol, Rubió i Ors. El nenguatge s'ha

Ba1agueY'~ ~[Uà,

salvat i, amb ell el

junt amb els dinarG de fàbriques i tallers, si vostè ~ vol,

cior.

Per" sense diners,

selata una nova ba!lba: l':9aigrant.

a la Pàtria i el Llibre de le

l~~

ones no els coneixen

mèS

Pa~s,

nyor MelL'Oda

que poc

~

!nt.

L'Emigrant el con-eix tothom. La tendra i enyoradis-sa lletra fa més pel
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País que dinou aeg1es de història. El foc ja s'ha ablamar~:t i l'Emi~t

'ta tota m

el

de gent. 1\ro és cosa d

obreS, mene s'tral
e~

o gent l'ica. rr:s Closa de tots. S'ha cantat en temps d'ene;tusa i
d

la CSD9-Ó Va de caSa

all.

~

temps

_casa, de • l'rel' en carrer, de vila

en vila, da ciutat a ciutat, de cunarcs a cOOlsres••• I ja noVa gent

se sent tocada p13r l'agul16 qUi

1 Pais escampa, i

nvera, himnes a la Sardana, el Fossar de lea
na. La Santa Espina fa crida:r, l'ID:P:J.g"!"ant

~urten Cant~

J~.orG!'es,

Viv$~~ ... Si

presó.... Gràcies, Ufossen Cint_o. Gràeies,mastre

sJhagu~s

."tat aquestes coses, aquell pn.ze da seter.Jb:re

s Que la easa s'

canr;ons, dient versos o t'en t C9'

...

no

haguéa~in

acabat tot....

'lO

anti. Cantant
això~

1

,rtem dins s'he alçat aque t h.ome a Prats da Moll6. ·I no

fibló que

rque

casa i a la

il.... Per

d

plorar méS

ntp,

qua Els Segadors .. l s'ha cantat en aplec i fln cas

Aquesta rls la meva opini6 ... P.l ca

la Santa Espi-

\é\ f'e~

pl.or

a la

"'J,.,,_ . •

rdut l'haveM d'oblidar. Vostè,

un-

tma Catal.tmya a ls seVa manera. Segurament la

-Q)'"

dium Els 3egalo
c.e..&d.
i els de 19 Q@.-a, que diu vo

~

la vol,

com sigui. l si tots els. que la 'Volem en

t.To

tres, ela de la ceba, per ma1al!lent. que

un "aui s

.:>ld.r:l·

qu~

"Tomarà

sar ri ca i J)lf:}na.••• !I.

elcio1:",

:
~e

de bracet.... Nosal-

va~n

t

•• '." al

•
- Miri, jove, jo, si ac! puc anar fent quartos pot.set'

nista que vostè ••.• EIs quarto~ d~ casa han. ~stat mon~rquics, republicans, han tornat a ser. m.onàrquios, i si han de ser cataJ.anist
seran.

- Els

aUAr~oa

si, però i vostè?

- Jo sóc bome de- q

tos, i un ho'

me de quartos, sap, jov:e? Si mai en

de quartos,. primer ba da

:té"

r ho--

i m~l-:t~, _~ )0, :penS8J'à c'

Jo penso. l serà dels que di,.à que el pais n'ha tinRUt sort del.
quartos •••

,.
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sino hi ha

A la penYl-l. del

tet;)&' d~,

conversa. Hi arriba la lQort del.

senyor Gaudí.
- ..• i ja ho veuen, un t.ranvia el va

~xa:f'ar••• Volia

fer la Sagrada

Familia amb caritats. Donar u.n duro cada any. par gent que, e~ don~s,
que no el dóna tothom, és t.an com dir que el temple na el veurem. aca-

bat nosa! tres, ni ~'J.s nootrea fills, i que potser no s'acabarà mai. m6~.
Si la gent de qucrtos no l'aeaba no l'acabarà ningú. l la gent de- q':lar-

tos vol invertir en coses que
pJ.sn~jat

:fer

~n a

ragin. O no?

Si el senyor Gaudi

hagues

fè.b:rica, que en f"arif\ de tempa Que s'hi treballaria.!

Però va planejar un temple. ""[ en un tempa qLle els jornals dels pal·

s

~enyor. ~audi,

anaven a cap d.lner ••• Diuen quo era de Reus el

el general

Prim~

'81 general

DC'

va veure la

BAVa

buauejaren. El senyor Gaudi tarrrpoc. Un tramvia
la Sagrada Famili~ l'hal!~à d'aOflbar algú

ba

volia

qUê

la seva o'bra 1'acabés

can

ob1"8 acabada. El tra-

?' atropell~.

ae :rora.

QUi .sap si

El general Prim y'an-

algú da fora. Es, veu que la gent

de Reus no hi té Gonfian98 amb la g&nt del paia •••
':iUan Constantí dividia, a València es funda la FAI.
El senyor Helc:!.or troba lTlolt e&trany que el

mès

j

ua no

CI'

or Primo bo hagi per-

ua tingui res a voure amb els 811arquistes ••

-'••• en t'i, potser' ~s bo p~l peis que hi hagi ana'rquistea. N"hi devia

haver pocs.

IIi ha queixes

oont~a

la gent dEt diners i

JO m'atreveixo

dir qUg ai totllOID fos 1"io no n"hi haurien d'anarquistes. Un 8D8.J;1is-

s un home emprenyat que hi hagi gc:mt que tingui molts quartos i que
.a i molts altres no en tint'J.1in. Que hi

h~

algú que lligui els

gossos arllb llonganisses i que hi hegi algú que no pugui tenir ni gos •
.Al país

n'hi han ara perquè

t:iD9!:1

9'lldarrerits, per? f'a molt de ~,s

que pel món hi ha anar-quistea. Ja :fa més de- 2. QJ()

anys que el senyor

°eno$ predicava ide6s anarquis·tas. Lla.vors d'homes com ell se'n deien

cinics, però ser cínic en aquell temps era un grau. Avui es daneq 81-
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S'Ol dir cínics alo po-ca-vergonyes. L' anar-

tres valors als mot.s i

desa~r'C$buda

quia v ê. passar molt. de t

i. s'havia. de ser anarauista

d'amagat. Pins al segle passat que bi anà a fav?l' gen~ de pes 'n,? ea
comen98 a. presentar en públic. Ells sempre han anat contra els governs,
mt que hi Va enca!"

però al nais hi ba mol-··

ta.

~ls

U9

no sigui

ana:r.qui~

són una 'Pobres de soJemnftat, i tant .com

8J'"quistê so con

siguin pobl"es d'aquesta lmna••• 8'h$l1 p~ovet gaireb' t,ots 'ils rè~~~"

orò encara no hi
L'~ecció

~a.cap

~mal"~ i.at a

pais

de la majoria és encara pogge:tr quelcom, accions, una

lm cotxe.. lm oay'ai.glJ.a, quartos.

quan

pe!' anarquistes qne hi

neix~m

Vo1.am, per

tempAram~nt,

és cor;süb stancial an 1

ca!J~

potser perauè

no tenim rea, ser propietaris de quelcttn., d'unes

d'un paraigua, d'una escopeta, d'tma pipa ••• ?osseir

:t:.~.t"'.

?a~Ce9,

alguna cosa d'ull

faci un re:ferèn-

humans.

dum i es veurà. Tothom vúld!'àc"oses, tothom voldJ'à propietat })r~pia.
otricat cont!'a. p.la estais, contra els governe

Ckn t sabe!'uda ha

:t.

contra "la orrmletat, però segueixen haVent-hi èstats., p:oVern.B i pro.

.

n~

pietats, i els ana.rquist-es
ot:-icar.t contY'

lea

cos~s

Que els

tenir ••• Canviar règiMS costa d

s molt difícil que algú ens
,- d9ixar diners

lm

tenen i Que ells

n~p~den

'rs, i els anel"'quiete-s no en tenen, i

n'hi deixi. Es que hi ha cap ric disposat

imo

.

m"nys, que he vagi tan

els anarquistes.

altr~s

ana!'quistn perquè s'inRtauri l' anarqu:lal •• • No ho

:ntenc jo que el san'fOT'
,8

passen de ser anarquistes i segui r des-

e això

t~gi pe!'mès aix'.>

t!1":ilaclf~nt

de Va1è nc:iB. A menys,

i hagi dit tant per tant que manin

o el senyor Primo té la promes~ del~~ anal'C1'.1is-

tes valencians de no :t'er .coses i només parlar-ne que són anarquist-es.

,

Ara al casino hi ha una :reunió <:le

bona~

cares. Hi ha a:r-ribat l'episso-

di de la travessia de l'Atlàntic amb avió. pel
senyor Lindberg.
..
. ~

- D'aqu! a pe podrem anal'

els rico.

erquà

UA

8

.Amèrica amb avió.

Ara

aB

veuràs qui són

penseu que s'han inventat els avions? Es que hi
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haurà cap pobre, que pugui anar ~ Amèrica amb 'avió? l quants anarquis-

tes es podran pags.r aquest viatge?

QUan Constant.i apren els reis visigots
s'inventa la penicillna, i el
-.
~~

~

pais torna a la Societat de Nacion a-. La peJ?ya del casino és informa-

passat de 12 milions de. superav~t a 23 de dèfici~.

da que a'h

la gent no les hauria de saber. Quan es pel"den

- Aque s'te s cos

tos no es diu. Només s'ra
l'haurà de

paga~,

d'e~canpal~

q~al'-

8ab~.9ui

quan se'n,
guanyen.
l
.
.

aquest dèfic5.t? !;'estat, guan perd 9.uart?s apuja les

contribucions. }Js just que un estat perdi quartos?

Tots ,ens pensàvem

que el senyor Primo administraria m~s bé, i ara ha r~su1tat que s'han'
gastat més diners dels que s'havien fet. Pagant els altres tots en fa-

riem de

COS88~

no?

an el noi actua anb l' algebra té lloc l'espectacular caiguda de Wall
5treet. El senyol" Melcior llsvors diu que els que

110

saben

admi~i,strar

són els americ~'ls, i prcrnet no. fer-hi més nego'cis.•.La dèbe~le_ nordamaricana pl'ovoea
'la !'Uina de molts ciutadans i gent
~

.

,

gut molts qua-rtos' al veurè que

\IJll

que
hav1'8
tin.

q!-ledava sense- es pengen o _s'h_~ de

tancar en calies de salut. A.tlò eSVara fort als- indians del -casino. Men".

tre aquests 9"Sdeveniments _tenen

11~)C:

a Ncrdamèr1ca al pais el doc to r

Asuero agaf'a anOO1enada toesnt el trigèmin a la gent. Els savis diuen

que el p!'()cediment no té cap base cientifica, 1 el do<?tor, ..i':l

r.espan que ho pregurt. in

ciot i n'han sortit
-

a18 C'oixos que han entrat a

sal~ant amb ~ots

?aBS

f.an~s~

seVa a

p~u

dos peus, si és-cient1fic o no
Helcl~!'

. -.

-'

el seu sistema. l 'coses de gent de di-Ie rs. Al senyor l i Va caure tan
bé la tocada de trigemin que se' 1 :feu tocar encara que no présentava

oap defecte ní en al caminar l?i en r&s. Ho cbmentà al casino.

- Primer

~m

vaig fer"

visita~

pel tJ!18_tge. No ern

v~.

t!,obar mal de cap me-

na. l precisament fou llavors que em vaig fer toc~r e?- tr~èm:ÏD. Em Va

costar quart'os, però si de tant en tant els que '&n tenim no fessim
coses d'aquestes •••
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A Bareelon a s'inaugura l'Expo.sició

iveraal. Bl senyor Melcior hi

porta ConstnntL, Al port hi fondegen VapoI"s de

.~erra de diver~e~, ~~

aionalitats. El sanyor Melcior no enten que en lID8 cosa ta~J)ací:fi,ca
com tma expoaici6 hi hagi d'haver vaixells carregats de canons,. A menys
pensa, que els paisos qu~ hi han concorregut

?i, hagi~

portat coses de

molt velo:!" 1 n'ha:s;rin de respondre aquests vr-Axellsarmats •• -.

A la

Pla~a

funcionen unes fonts

d'Esp&n

atID la boca ober

l~uminosos

que deixen la gent

•

- .Això, noi, seno-e quartos no

s'~éa

pogut í"eI'Il'Jai. Ho veus si ser- '

veixen els quartos? Ho veus que tinc raó jo quan

oi,

dic que els quarto

ho· 'són tot'?
P~r

prinJeró. vegada Constantí. ass,isteix a un dinar de cinc duros•• El

senyor Melcior l i diu:
- Acaba-'t'ho tot, noi,

lJQ

de-ixis :re s'. l arl"iba.n

l poble digues.-ho

la gent Que È'..a,s :fet un dinar éte cinc dures ••,.

~

<:....

an Constant:! ataea els verbs i!Tegulars francescs, cau

el dictador.

l no its que es fotés de vint lmgles que és de la romera que sol CaIre
la majoria de gent. Va caure moralment que també hi sol e'aura algú en-

cara que no tant com tia l' al trt:.

,

'.J..

artillar..

ne s

:nir-hi coaes. Va

,

fe~

o .... nt

d

~aisó de

canons i un

un plebiscit que

~a

caure. Hi ha hagut coses amb

''I1i hauria de mirar a teggnt

,S,,

agafà :roier-t .per sota

el nas, que és una manera especial de riure quan h<?Jll pensa que. se ~i
hen cn'T'r914at els neulaTs.' Tingué rAons amb els estudiants i amb els .

professors, sobretot amb
de t,em

l'~studiant

senyor SD ert el qual passà molt

sense nod~r estudia:rt • Es bro:-aJlà

amb ela ministrcs civi~s que

ten!a ••• :P.n fi, el pals es va ca.."lsar d'aquella dic.tadura que havi.a
de

dUJ'"8'.l"

tres mesos i durk set &J.Ys. Tas clar, set anys dictant són

molts anvs de dictar. L'home, però, no es volia donar i convidà gent
formar part del nou Congres que havia

plane.j.at~ i

la gent no es dei-
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Encara li quedaven consultes a fe,.. al senyor

P~mo,

la dels

mi1i:t~.rs,

la qual va fer' d'amagat del rei i el feu enfadar. r davant . la. soryresa general i del propi senyor Prima, als mili tar~ . d~ gran
van xasquejar a tot

lm

grad~ac~ó

capità-general. r així fou, més o menys,. la

caiguda del senyor Prima el qual va anar a acabar de caure a Paris.
El senyor Melcior i els indians tornen a voler passar desapercebuts.
Al Nord, a Sant Sebastià, prop de la frontera per si les coses anaven
malament té lloc el famós Pacte de Republicans. La gen t s' hi veu en
cor i es

comen~a

a declarar republicana. Es

~omena

un nou dictador amb

la promesa que no en serà tant com l'anterior. Noves esquivades. Se sublaven

1mB

oficials a Jaca. Perden ~ són afusellats. Es ·el comen~~ent
•

d'una girada de truita. Els republicans creixen al Veure que la truita
es va
Alcals

giran~.

Al

~eure

que hi ha tanta gent republicana, el senyor

Zamora diu que ell també n'és. El senyor Ossorio ja fa m~s

que declarar-se republicà, diu al rei que plegui. Es clar una República amb rei seria una mala República deVia ~ensar el senyor Ossorio.

r el senyor Ortega

i Gasseija es veu en cor de dir que

8

'ha de des-
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truir la monarquia, si no que ho diu en
.
.llatí.: IIDelenda est Monarch1a".
potser perquè la gent es pensés que qui sap què d~ia,. o perquè. si ~a
trui ta no

S"

acabés de girar del tot poder dir sempre que e?-l aquella

cosa la Va dir en llat! i que hi ha molta gent que no el sap •••
Enrenou a Madrid. S'empresona als organitzadors de l'enr8Du. L'aire,'
Uf!

feia temps que no deia res, bufa en republicà. AUò ja fou massa.

Hi ha ministres que volen plegar. i altres.

q~e

.no •. Encara 9ue' .al

pose~-nos al

n'hi hagin ,hagut tants de ministres, el càrrec tira,
dels que no volen plegar. Es palt1a de fer

e~eccions

i

d'acord de la manera que es volen _f'8r. Hi. ha

va~a ~e

al senyor S8ncbez Guerra que en fa ci un.

a

H00I9

p~1s·

v~ure

nin~

lloc

no està

gove'rn. Es

d~u

venir., ell. g.ue

s1 que Va a la pre s6 a visi tar el Comitè Revolucionari pe'r. si algÚ
vol fer de

~inistre.

~l s~nta qlE

El Comitè li diu que és foti •••
sí niDgU vol ser minitttre vindran els anal"quis-

tes.
- ••• i si venen ara, j a veurem com s' ho fan sense quartos I
El senyor sé.nchez Guerra diu que qui vulgui fer

govern que el faci.

l s'hi veu en cor el Sènyor Aznar, heme de mar.
El senyor Melcior diu que ara Ets farà un govern de mariners que no se
n' havia fet mai cap.
- ..• i els marinera, que són gent acostumada als temporals, se sorti-

ran de tots els que puguin ven iT.
S'anuncien eleccions mJ.IDicipals i,incomprensiblement pel senyor Melcior, es deixa anar la gent aga:f'ada.
- que no b<:> veuen que aquests far8!i decanta!' la b a1ançal Un que surti
de la presó,fent discuTsos no tindrà

aturador. Ub agafat és a la

pr4s6 qu" ha d'estar-. Si no perquè l·'agafaven.
Les eleccions, com totes., donen resultats per tots els gustos. A les
poblaoions de pes guanyen els contraris al règim. 'Uns ministres, pe-
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rò', diuen que si se sumen tots el

vots han guanyat ells. Hi ha

co~-

sell i aquells ministres diuen que :fa riure. no. 8e~ir gove::nS1t ha:-

vent guanyat..

AIñ1:> vots potser . sl,. però es van descuidar aquells
mi- .
.
nistres a' aquell airet republicà que es passeja~a
pel pa1s.
El rei 6s
.
.
,.,;,..

partidari de :fer una votació a. le,8 Co~ i que guanyés qui guan?"é~.
L'aire republicà origina aldarulls i algÚ pressent que aquell air~.

portarà cua. Els republicans, que al veure .que hi podia hav~r ~l?ú
bIiea ja e!'en molts, no s'avenen snb la proposta d~;L rei i li diuen
que, abans de la posta de sol del dia 14 d'abri!, com les lletres de
canvi, r~ d& ~eixèr el pais. l el rei es c~u als 'republicans, cosa
que no hi ha gaire reis que ho J:Bgin fet. l j a tenim República'! _
Q.1an Constant! es :fica amb la geometria
de l'espai,
la gent pel ea.

rrer aga:fa rogall cridant "Visca la . República!".
El se~or Melcior, al veure que el.canvi de rè~m_ ha vingut ~n' mig.?-e

cants i ballades populars, pensa

que potser ser republic à no 6s tan

mala cosa can e 11 creia.

- ••• i 6s questi6 de veure si la senyora República que es posa als ajWltam~nts carregada de pit i amb gorra vennella, seguirà fent coses que

la gent se les

agat'arà cantant i ballant. Si és així, serà una bona

senyora ••• De moment, veuen, its troa senyora estalviadora. Ela

mi~istres

ja no van tan mudats com abans. Vostès saben el q~è devia ~ostar un
vestit de ministrg dels d'abans amb casaques daurades i barrets florejats ••• ?
Constantí :rs manetes amb la filosofia i té lloee-l sollevanent del
-

~

. t

general Sanjurjo. El sollevanent t'alla. Se n'ban fet tants de sollevaments al paía que la gent no- estranya . que

-

S9

n'hagi
t'et un mé,s.
_.

!!iS

clar aquell
s'havia
t'et contra la República que encara no havia 8stre.
. .
nat vestit llarg, i la República,no avesada
general que no hi torni més.

a ,sollevanents, diu al.
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- .Per què - diu el senyor Mel?ior -, ,no es podia haver
qua~os? Q1

home de

sollE!ya!,_~gun

s6n els homes rics del pais? .Mirin , a

Portug~.

ha pujat al govern un professor de Ciències EconÒMiques. Per què ac!
no podia fer la mateixa cosa

lm

professor d'aquests? Es gent aix! q':le

en faria anar bé. Gent de números, que :fes canptes i en fes :fer a tothom. O és que al pals no en tenim de- gent de nÚIneY'OB . i ai en tenim
no 'té prous bemols pera19ar-se i fe!"
El pais estrèla

ml

p:overn del tot economista? ••

Constitució. El comen9ament na éCaba de fer el pes a

la gent de la pen ya •••
- ••• Veuran, tma república de
què?

treba1~dors

de tota _mena••• l nosaltres,

Es que volen que sigui una República de calces de vellut i es-

pardenya? Es que amb nosaltres no s'hi compta?

-- no ens alarmem, no ens alannem.
"

,diu rendistes, llevat de

N?saltres~_ som,

y:?stè, senyor Melcior,

allò que la gent en

qu~. aegeu~?C

nera. Però abans de ser rendistes- la renda s"ha hagut de
pot~er

tant,

fe'nt. ~i

tJ;"eb~lar., Per

no està tal mal posat com això aquest primer

ti t?l •. No

ho, prohibeix pas la Constitució que hi hagi rendiates. I, una altra
cosa, si tots perquè ho mana la Constitució som treballadors, potser a
l'hora de pagar
és

aventatge, no els sembla?

1m

- Aix1
-

II~S

pagarén com a treballadO't"s. l aixó, al meu entendre,

potse~ que'

que

8

comencessima vestir-nos-hi de treballadors, dic. jo•••

més a més de la Consti ~ució, que no

gasoa, que la gent diu que és la oosa que som

parl~

en lloe de but'-

no~altres,

ara aquells

de Prats de Molló s' han sortit anb la seva•••
- Tampoc és aix!, tampoc és eixf ••• De m<l8nt ho semblaVa, però ara es
conformen amb un Estatut. sembla que el perill
- Q:rln pèrill vol di r

'\O

na

passa»•••

stè?

.. El perill de renyir anb els de l'altre costat. Encara es ven molta

6

roba al' al t.'re costat..
- l una altra cosa encara. Aquest Estatut s'ha fet a N'úria. l no hi
pot pas aner tothOOl a Núria. A:tò vol dir que els que han anat a Núria
no són pali ql:ials8vo1s. Eiltre els nuriencs hi deu haver gent de c.asa
bona i potser aquest Estatut no ps'rlarà dé que tots hem de s-er treb a-

lladors.
-Si és com diu vostè, no ho sé, po'tsar haurem de ser estatutiste ••••

l ve que el senyor mestre diu al senyor Melcior que al seu estudi ja

té poques

COS9S·

per ensenyar a Constant! •

. - Ara, senyor Melcior, ja és questió de catedràtics que són uns senyor.
esp8:Cia1it·zat-s en les COSEtS que ensenyen. Nosaltres som com els met.ges dè C8p9alera, sap? No passem de

~ocar, _i

encara poc,

div~rs.es

te-

cles, però no 'Som solistes, com els catedràtics. De la mateixa malera que hi ha met.ges 8sp&cia1istes amb les

~ose8 de~

eor,

dels ronyons, els nervis 1 la placenta i no el'S parlis

~el. re~,

d'~tres

co-

ses, hi ha ea"tedràties que no t"oq':len com nosal très un a mica de tot

in6 què són una mena

de primers violins -ensenyant història, litera-

tura, dret, química, fisi-o-a i economia. Ara ja es tracta, si vol, de
donar carrera al noi.

- Veurà, a. casa,. i havem :fet molts quartos, no hi ha hagut ningÚ de
carrera, vull dir que me1grat que tots hsvem t'et um gran carre.rs_, no
l'havem t'eta estudiant. a cap universitat••• De tota manera a mi m'agradari'8 que

a~~8t

noi meu fes quartos amb carréra. Ell, de

men~t,

U
•
que nom~s ...ha jugat anb duroa.
QUè li sembla que pot fer1
. . U.Amadeus
..

- Econòmiques-, senyor Melcior, econòmiques.

I no se'n parlà més. El. jove Constant! es portà a la UniVersitat amb
l'Economia per nord i guia.
De tan t &n· tant ~ pare 1.' anava

-Noi, com

Va l'Economia?

8

veure i li preguntava:
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- n"é •••
Aquell bé no l'hi va trobar gaíre el. senyor
bé Bense entussiasmé. Ell bo 3avia

U~lcior.

confiat tot

Trobà qt:e era un

al~noi.

Havia de ser
l

la seva obra mest'!'a. No li podia :fallar. l no fallaria.. PodU-n hav
p~u"O

fallat governs, canvi 3 de r'ègim, tot,

el noi no li havia de fa-

llar •••
constant!,

aque~t

bé no m'agrada gaire.

- ~s que n'hi ha moltes d6economles •••

nanés

n' hi ha una. Fer diners i saber-los aàm~nistrar. Totes ,les que

no siguin a~.per tu no valen o no han de v~r •. ~ pe1a un t~mps el

ve, salv.ar l'economia. D' en9à que la gen.t no. treba;~a per l' econan1a
com hi bavi a treballat abans, ja has vist quines. ~oses passen. Tot.s

els pronunciaments d'aquesta darrera anys són deguts a la mala econ<:mia que havem tingut. Per què no hi ha governs estables? Pe:r qu"

els generals cada quinze dIes

13' alcen amb

males

:i,ntenc~ons1, p~rq~~

no es fan compt&s. l tu, aom els demés que estudieu econania n'haveu
\

d'

ministres que en podeu ser alguns
lm

,

rendre de fer comptes per tal d' ensenyar-ne a fer als ministri
de

vosaltres. l si s'arriba a fer

govern de ministres rics, estem salvats •.•

La. reacció de Constant! després del discurs de son pare, no fou la

que el senyor Helcior esperava.. No el veia

conven~:ut

al. noi.

ria perdut p-ortant-lo a la universitat on, segons el senyor

s"~

UB

hau-

stre

del poble, hi havia especialistes en ensenyar les coses que un 'deci-

dIa aprendre-hi? Vegem-ho.
Quan Constant:! entrà a 1
.l"
~

.

.
asa del saber hi entrà decidit a

don~

a

$conom1a la valor que es mere~a. l pensant, seguint els c~ e~,

i l'exemple de son pare,
canen~à

~ue

els diners ha eren tot. Això darrer ho

a veure quan es va adonar que a la universitat la majoria

dels universitM'Í8 eren fills de bon llit.

sl,

seguiria la carrera
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que son pare l~ recomanà, sortiria economista i arreg;taria l'e?~n~.1a
del pais ••• Però a la
universitat hi havien, universitàries,
i.
.
.

t:t es

C~~~~an-

donà compte que al m6n hi hmien altres eos-e8 <pe ela diners.

De manent seguia l'econania i

es mirava

le~

unfverS'itàries, sobre-

tot a un a. l anava ve ient que 'mirar-se a n' aql.19l1a universitàrif!l.
millor que mirar-se l'economia. T. veia~ també, que.
sitària se 1.8

m~~ven

c(.'lndeixeb~ 8

la maj oria dels

tedràti c s' esgarganellav8

par~an t

remarcant que totes les .coses

~ue

8.

e~a:

n'aquel~a uni~er

malgrat que el ca-

de. Uins, .List, Smith i. Keyn es,. i
havien di.t aquells senyors i d: al-

'tres, s'havien de tenir molt present a

~'hora

de saber

l~activitat

que tenia per fi satis:fe r les ne cessitats gene rals les qual s, per altra part, 48 possible que

mais~tisfaoin

a

to:th~m.

l Constant! veia

igualment que. quan el catedràtic deia tot això no treia els ullS' deo l.a
universitària que es mirava toth~.

Constant! ~robà que d~econ-anie8

n'hi havia moltes: domèstiques, dirigides, agl'ico1~s, politiques., socials, de marca-t ••• i que d'tmiversitària a mirar nanés n'hi . havia
.

una. l el jove Cons tan t1. veda, sense que 11 sabés massa greu, c¡u&
seu entusiasme pels economistes

~

:rama anava dec.reixent

Iii

~l

mida que

creixia l's1'ltusiasrne pel'" aquella universitàr·ia. l això en tanta de
manera que un dia que el eatedràttc li preguntà per quina da les teo-

ries exposades es decantava,. contestà:
- Per la senyo3"'eta Miró.
La c0n8sta de Consta'1t!

fou acu11ida per un aplaudiment gaire'f>e ge-

neral.
El catedràtic, però, si bé e11 tanbé preferia la senyoreta Mir6 al se~yor Ke;,ynes, es presentà un :fi de setman8. ~l dom~cili del s.en!or Mel-

I

cior i li digué que si bé el noi no deixava cap dia d'assistir a c1a...se, estava segur que h6

:feia mas perque hi havia la senyoreta Miró

que pas per a sentir-lo a ell a exposar teories econòmiques.
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- Veurà, senyor catedràtic, qui és la senyoJ"eta Hiró?
-- Una universitària gL1ape..
- l vol dir que si és guapa no és millor que els nois se la mll'in que
pa& que ne se la mirin?

- - s1,

però s'ha de fer seguir tot, senyor M.e1cior. Quan de~prrs .~' ha

ver exposat problemes i 11éis un catedràtic p!'egunta ~ un 8lun:me q~~~.

na troba més encertada i l'a1umn& dii1 la sènyoreta

M~~ó,

és que l'&1um-

ne 'està més per la senyoreta Miró que per la distribució çie l'estalvi.
- Miri, si aquesta senyoreta fos la causa de que e~ noi fes carni aprenent econòmiques, jo no diria res •.•• Ara, a~ és ,al revés •••
- Es que .a 1~ sen:voreta Miró ens la mirem tots.

- Què vol

~ir,

tots ••• Vostè també?

- S1, senyor.
..
.. qu i n
ro•••peTo

economia ensenYa vostè?

- Alto! ,To me la miro Pf<}:rò no deixo la:reina. Són els altres que se la

miren i no hi estan per la feina.
- -301ucions, dODcs.
Ob solucions.t so1.ucians•••

- ·]na és que la senyoreta Hir6 no assisteixi a classe. Vostè la fa ~ do-

nar de be.ixa pel rector per questiona. de salut, si no li vOl dir q1ie
a classe es passa l'estona mirant-se-la.
- Aquesta no és una solució vàlida.
- Jo puc pagar una altra carrera a la senyoreta Miró. A mi els qua::tos
em sobren per a pagar l.IDa carrera a n'aquesta senyoreta i a qui sigui.

oc èli vàlida, aquesta .. sclució. Si la senyoret.a Miró deixa de venir a classe, jo -tampoc hi assistirê oan dei:»aran de

fa~ho

la majoria

dels queesb.1dien, o no, '6cOl'lom!a.
- Doncs què vol vostè-, que qui no vagi a class-é sigui el meu fill?
/

- No. QUe hi vagi però que no es miri a la senyoreta Miro.
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- No se la mira vostè?

si., però

yul~

dir que si se la mira que m'escolti a mi que són dues

coses que es poden compaginar perfectament.
- Vostè, quan els noia diuen coses, els escolta?
- Les diuen :tan

ma~ameI!t

prefereixo mi:ral'-me la senyoreta

qu

- Llavors torno a insi:;tir Que la cu1prole és la

irÓ.

senyor~ta Miro.

- Si la senyoreta Mir6 éf:l d!Jc.l~rada culpable,_ ~9 q~t~_ ~els qu~anta uni"

versitaris que tinc en queda:ran .sis, o set
Vostè cobra igual si a classe

si,

D'h~.

han

t~rant l~arg.

quarS!lt~

que set?

ai?tò. si, veu.,•• l és mé~, ~é ql:le· només s~rien &qu~sts ~, _~~!-,

que obtindrien l'aprovat d'econòmiques.. Els demés,. si els examina:1ors
són hona a tos, suspendran.
-

una. altra t'aeultat? ·Q.le

l el rector no el pot :t'er servir a vostè en

no sap res m.és que' econan!a VQstè?

- Miri, .no, hi ha ningú que s_'~gi ~mpassat tants !-~o~i:tzan:t~ d~ ¡'econania com jo. I, si el re-otor _penE.!~'.. pression~t per

~nt ~e. d~~~~!.

traslladar-me a una.. altra :racultatS. pen si ~oat'è. 9-ue _amb .la .sel?:r~~e~a
~ró

a .classe" e?-s _~ois i

pos!l~~b18mént

el. catedràties que, et!l pod~:!-~

susbtitu,i:rf .~~, ~a s~guiran m.i:r,ant. l més li di!"

_

s.i jo h.aig. de, ~~~ar

d' ensenyar ~~onòmi9.~es l'O em fan ensenyat' una al tra discipl~a,'.SE!~_r
qUé

els deixe"!=>l~s en sabraJ.1_~~~. que, jo. l encara !"~s, si jo batig de

deixar la mava classe
- Però home de

D~,

m'emportar~ l~ se~y~reta

aix! no

arreg~arem

Miró.

res 1

- La situació és ~,questa. Vo.s!'è. tiri pel

..
c~p

que vulgui. _A l~ .. m~v~

classe sé des d'ara que hi. baurà s.et aprovats. Si se'm traspassa a una
de noVa sé que no n' hi hQUTà

~ap.

- Però quins universitaris surten
- Mai surten els que haurien de
tal da quedar bé arn,!, als que p

8T'8

sorti~.

de les thiversitat-s?
Se sap

?9. pro~essors

en par estudiar aproven

que per

tothom, sà-

piguen o no sàpiguen coses. La solució és que a la senyoreta Miró no-
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mes me la miri jo•.1'!o hi.!1~ Y~:l:-t~.de. ~1~6 .• I,~ amb, vostè és el pare

que ra vint quo visito

~xposant-l~s

què diw¿m?

, , i els altres p
c~s

- TRIlts

ció

sdlu~i6.

aquesta

tanta. barrets •. Ja tremolo pel

di~ qtl~

de Pares de, Familia! Uns han dit que la

es faci una Associa-

culp~ e~a

meva,

~!-~~_

que

per què 'la seny~reta VIir6 estudiava aconòmi9-u9S, al~res q~~ .~:a ~u;LI?a
:ru del govern perquè :reia pagar per aprendre e!1

tres han

d~t

que. tal com

Va ~l. pai~

han decidi.t donar alt-re

CB

11~c.

de.

p~~r_ e~~,

al-

1" economia no serveix per· a res i

rrerea als nCbis ••• f'er-los
funcionaris."---.
d
..
.
--~......

~

l'Estat.. qu

tindran la paga assegurada
.
- .•• Jo,
. . .però,
. . . . . .no deixo
_
.. la senyo...

l'eta ]Uró.

Vostè si no

,

Ul' acaba

Doia a clas-se, parli amb el

~el:1

'-

~

de creure l'aspecte al' atenci6 del

t'ilI.

PregtU1t~,::"li_~, q~i

tenia tractes

el .nyor Montchrét1en, inventor de la Politica Econòmica •••
l

sí, e

s~z:t~or>

Melcior aa presenta a la capital i. convoc

a Constanti..

t. serrfblen les eos~s. del sen..vor Montchrétien?

·oi, a veure'••• a tu qu

El noi, que- venia ple. de la setly01"'&ta. més mirada del claust'l'9', no s'hi
pensà un momant i

contestà:

M'agrada m~ tS_

senyoreta Mir-Ó.

- Aixfel catedràtic tenia raó.
-Eh'?'••• Ah,

- Res.

~l

rdona, pare, jo...'.
oatedràtic m'ha

a clasae no sortiran més
,

ài~

que mentre la senyoreta Miró assisteixi

sis aprovat.s.

- Set, pare.
-

""M·.S J.gua
.
l •

_ ,. .

-Es que el catedràtic també'ae la mira a la

S~DYOreta Mir6 •••

- Es igual t~m,!,~. Jo>, p~ant, :vull. q?-6 8u.r~Js eC.Ol??~ni at.a i ~~ ~orti.:ràa. l les econòmiques les aniràs a aprendre a ,A;nglateJ'ra que les> en.l

senyen molt. bé i
- Però•••

n~

hi ha senyoretes Mir6.
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ò

hi ha però qU& valgui. A Anglaterra I

onogut catedràtic

El noat

n"esti~é

molt content de l'anada de Co:

tant! a Anglaterra Seria un menys a mi:rar-se-J.i la senyoreta Miró. A
n'aquesta l i va oaber P:l"eu

d~

anyor catedràtic que se 1

ven crolts encara. l sobreto·t li quedava

mirava

s·, però n'h~ qU!3d~

tenir un mirad.or m

aI7til'O~.
,

Un dels

pa"'~B

va Etconòmiques l,a

-s~nyore~a

Miró. Si llegf}ix

la filla Que dei

noia e

pregtmt~ per

nyor catedràtic

visitats pel

lJ.ib~:"'e

"1

què estudia-

ho sabrà. La

.

l ·senyor Biró. E1 senyor I·Ur6 era· con4

"

_

••

_

'"

•

•

~

•

~.

•

tractista d' Ob!'e8 :i anà easant filles arib gent . de l'ofici. l les
filles
- ..
-.
~

del senyor Miró passaven el temps a la cuin~, rentant cul~~s. a~~_m~nuts
que t.J8nien, i basquejant-se

l'què lJ.urs

l'its els diumenges portessin

camisea blanques i planxades. U4 sanyoreta
Miró.que
si ba eJ. .
, coneiJrem,
. matriman i Mir6 ·éS veu que d~~o.saya. d~ bona nl.ot~~'!s. ~ . ~es germanes· eren
~

~

~

~

una pamets !notables, ells pot~er pe'rqu.è ela manip~3.a.d?~s_del~ mot.~l~.
'hi miraren una mica rn~s~ sort! amb un pamet. d&. m~s graus ~ue els.?,.

es altres 'vuit~ l pensà :fer-se'l valer quan \.1n dia va sentir que una
oradora del Parc deia:
- Per què tot.s ela primers.
Se

la

Va

mirar- bé i

via fet a

~ots,

pap~rs

són reservats als homes?

va veure que es tractava d'una oradora que

com es pensava que eren totes les dones

~~_

ha-

qU~ prec.on1~.

aven la iro.tal tat de drets. l succeí. aue aauella oradora precisament. en
~l

moment que en ·e;t seu

discu~s

:feia sortir.

~a ~~a1 tat

de àret.s amb

xa :fort es mirà la senyo:rata Mi.Job i" oradora ella, tirà. per un

8J.-

tre ·costat.
-,•.. i

vosaltres, dones que

m'o8co~~U~

p-odeu. Fe!.ls~tJ. q~e. ~.o ~:tc

.t.0!-es- a-

questes coses perquè ja he t'et aigue:s, per despit per mol" del meu :flsic••• de 'tota manera

he de fer consta!' que aqutjetea arrugu

que em

veieu no les he tingudes sempre ••• i perquè no us penseu que

aquesta
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igualtat de dnéts n.ornés la podem demanar jo :i les q.t:S

i, dr

que tm dia no ll~~ s'9'ns ~onaran•. o. ~i. r:t0 ens e

drem,
i

retirin· a·

li

assemblen a mi,

$'

~

rU.'!ades que em dirige,!ixo. Jo,. :f:i:s~c~eI!~,

J.es joves i d

totes les que

preIJ···
". - . ..... -

:pot.~e-r no

podremoonven

r a molta· .

~

gent., però 19~ jnves, les j~es i.guapes com ~9ue~~rt~ ..q~~ m'es:tà.tD~~t,
no' la de les
a

ul1er~.s,

~a aenYol.'~ta

l' al tra, aqu~sta de ;ta tr-ens. J-legr~ (~~~ di~:i~e1:X~

Miró) són les

han

q'..19

fel'

~~. ~éina. l se~~

9ue fent

--aler la seVa ca!,~~. davant~ . i _dal"!'~!'efi, ~roba~~~ les :t'aci;J.i tat~. q~~'.~.

lee

a!'!'uga~es i

U8pes

~n. volgut d_on~r.• Vosa:l:t.re~ lè~. J~ves

poca-cose DC? ans

-

.

sou lss q:U.9 us

'.... '~ncap;ç~ les.

1~~e>t!

de

:fl~r

a les-

manlÏl±~estaci(')~8~.9ue us

1Jn~v~r~it&ts,.~e

haven

havau de pJ:'eaentar a les elec-

cions ••• però sobre-tot a les· universitats i sortfr-ne titola:le,a. Ja

saDem qU~ .no ~n J~odeu sortí:.: ~en~ralea, . ~ina~r~~:,._pi~p~~~~res
reparado~~~ d~

.cunetes, 'però en

tàl'ies, enginyere-s, qui.m:wu

P~?~~ sortir m~tg98ê8,

ni

adv?cades J no-

i econornist\!S,. que bona falta f

al

paia•••
La darrera diseip l1na :fou la qu

arri vant a. casa

qu-edà més a la senyoreta

Sév~,.

- '-'8l'e"- va dir -, vull anar a la 1Jniversi
- Ara?

~~e

ir6, 1, en

t.

hi t9ns
algun estudiant?
. . ..

- NO t hi vu;tl anar a estudiar.

- A estudiar, què?
- ECOllòmiques, que ha sentit diT que fan molta feJ.ta al pais.

- però; noia, si 1a UniV81'sitat és questió d(homesl

Ja és hOY'a que (HMenci B. ~~. qu~~t.i? de dones. Si comencem

aJlà1'-hi

d'aquí. a poc hi llalll-à més dones que homes.'
- Ui,

•

ui, u~.•.• ~A_íXÒ és ter tron~ol~ar el ~ót)' ,ja ho saps? QUè en Voleu

fer d'\IDa carrera, les d~ 81. ~~. teves vuit gennanes el què han ;fet

és casar-s'hi anb mmes de 'carrera. l cap es pot queixar.
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- Res, pare, jo estic tipa d'haver de fregar culets de criatura i rentar ca190tets
d"home¡:, •••.
- Ep, xiqueta ••• Veuràs jo potser n'he til1

sé qui és qui ••• QUins culets
~To

--

tes tu,,? l <luinS
par~t

t'esauivis" pare ••• Si he

que ho l'la
- Haver

a dir

se~ti t

coem~t

les meves

El

par aqui i

des massa de noies i j a no
cal~tets?

ca1~otets

de !eni,ar culets i

ea

garmane~h ••

~o. donantsobr-e~a1ts." ~~ira,

f?i y?ls anar

la Univers:!.tat i ereu.q que anant-hi no. hauràs de renta!' culets i cal9otets •••Mai us he negat

s, j (). Serà.s la primera dorl a de 1&

f'ami~1a

que hi haurà anat •••

l ai::d. t'ou que la senyoreta ~!~r~ en:yrà a la ma.teixa. au

....jov_
- .- .
Constant:!. N'hi
havien dues altres
de noies
que
escolta.
.
.. . . .
_.potser
-- també
. - -. ,- - _ .....
diseu:rs que esc01 tà lm di.
l'en
l Parc ~.a se~yoreta_ Mí'I·Ó.,: pe:t:?: po-

que

dlen estar tranqui;l.les. A fora no ho sab~m,. per~_ ~_ claase: e.r~. ~~_ si
no hi :fossin. :&1. ,canvi

ea v~ié entrar la, ~nyoreta Miró p~~ PTi-

qUtlIl

mera vegada hi convergé una cüncéntració general. ~ mirade~•. !\~~. ~~_.
l'havia mirat tanta gent a la v&gRda. l
i s'anà mirant el

sentir 11ur& nom

tudiants

El

ar~ibà

el catedràtic

mida que aquest& deien "present!ll al

.

auan

pr~santà

0\1

'

•

l

t·

'

......

el torn a la senyoreta Mirò, se li ea-

capà de dir:
- Perdonin, ja tr.e·'ls. aniré nrlrant a tots ••• - de l'es'tona que passà anb
-

-

tots dos ulls i més n'hSRués" tingut damunt la bell~
. . estudianta.
,

l

j a se

la Va miraT sempre més totJ:lonl a la senyoreta Miro}. estudiant·s.
- .. _~

'

catedràtic. El catedràtic 'tenia
l'àv9ntatge
que
- . '".
-...
. .quan es mirà
.
-la. _...sè- ... f!yoreta Miró ja era catedl"àt.ic". però els
:estudiants només eren estudiants
- .
.----,
i

~

i l'estudi se n' hauria de resanti·r.
gue

El

eles

No se sap les coses que h.i,

la senyor'eta M5.ró 'o&rqu'

altra cosa que mir$r-se-la. Si aquella
pa.'t't d'aquell

~~~~.

i es veié que el ca'tedràtic fe s
orador~

:1.11a se n'hamlé9 enmo,.tat

tu1

del Parc

disgust

bagues :format
que la senyoreta
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no sortí tito1ada de la tbiversitat. En sortí casada. l anb EtJ.

iró

s~nyor cat~d:ràtic•. Aui:-anà~~.ca1Il9nt.l'aula restà mig buida. c~. és. ~~~:

but, la majoria. ~ls un~e':."~~~ris hi .as.sis.ti~n)~: t~ de co~t!it~'~!U'
la. seny<?reta H~r~. El re~1??~, _~n _v.is1t~ d' .insp~7c.ió va demwar al ca-

tedràtic la causa de la p.oca c~n~~rènc~~ a l'aula..
Es qu~ m'~e _~s~t ant> la ~~yoreta}:íi!ó.
- l

aix~

(Iue té de mal? Que ellS hi havem :ficat mai al rectorat. amb

qui es casaven?
nyoreta Miró, abêi1 s de corlVertir-se anb l

- Ea que la

se~;r?r~. ~o~·

tafrancs, no :faltava un sol dia. a. c1asse. l tothom hi assistia. per tal

de mirar-se-la.

- TQtham quS vol dir, senyor

Hostaf~ancs

e també se la mirava

vostè?
- Per això

m~hi

he caRat, senyor rGctor.,..

- Senyor Hosta:f'rancs, ,deixi' s

d~ p~linesI

Això el. rectorat I!'~ ho.~ot

dmetre. ~, c~ manera, ho ~en:t.? Què. vol que. di~~. ~a gent ,,~ qu~. l~ aula à'l~conò~~q~es. és la que té m·eny.~ alumne~ .de :t.ote.s? ~iJ'Ilb.;La .~~~a
que l.a l'Economia al p~s.•••.• .1 l més .dirà. qu~n. el! sàpiga ~a_ cau~~. ~'a
qU$s'ta manca. d'assistència. Vostè.faci tornar ,,",questa. noia

8

classel

- Però .....
- Res! Si ja.~~.és 1
El

....or~t~. M~r?, és la senyora Hostafrancs, però

seva obligació és fer-la 'tomar a classe •••

L'endemà

:...

la· tornada a -classe de l'ex-senyoreta Miró, l'assistència

de l'alumnat era la de sempre:.

nstantl ba

comen~at

'

singl~~u~e~ de. ~~s E~?~~miqllaa a ft~glaterra.

o hi veu senyoretes Miró~ .Les univel'sitàries ang~e~~.- fa :temps'.9ue
es be l1nguen- , ja són

unes

uníversit8~iea

aui

m~s qua

a Barcelona. Ara, son

el"is. 11 21esu

de tenir. tractes
amb
les
.. _..
. . .... - coses da 'l'economista Adam f.míth acc:J;en tenint-hi una gran retiran9u.
'

~

~
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l el noi no té més remei Que escoltar el catedràtic el qual tl;Jtlpoc es
mira cap, d' aqt'e lJ.e s

università~ies.

A Anglaterra hi ha laboriste s,

Tothom,

conserv~dors

don~,

i ,?oi!'a. l quan es fan

eleccions, els reis fél1 el discurs inicial d' ~.c?rd
guanya. Es per això que els reis duren tan a

sl,

està per la. f.eina.

~~

el parti t que

~glaterra.

ja van endavant les' Econòmiques, però Constant! troba a faltar

dues coses: el sol i una senyoreta Miró.

l aquestes dues coses el te-

nen pres a tot prendre. l en a9uells moments ell està disposat a escollir el sol i una senyoreta Miró més que els qua:rtos .de son

p~.

Es-

tar prop d' una noia guapa Va veient que és una .~an cosa ar~ q.~~. ~es
angleses que veu s'assemblen tant amb aquell economista.

~ re~o~da

totes les noies riques que ha conegut s'hi assemblen. Si son

p~

que

.;Li

vol fer fer companyia amb una noia d'aquelles, pressent que hi haurà
problemes •••
Es temps d'esdeveniments. Un senyor que es diu Hitler, a Alemanya, puja com un carabasser. Ha mort el president de la Gere ralitat •••
- Era de la ceba - diu el senyor Melcior - ,però el seu posat i

aque~l

rostre tingueren molts partidaris. Després, allò de la caseta i l'ho%'tet va fe!' molt forat. La gent vol tenir coses, ho he dit 4empre jo •••
Llei de Contractes de Conreu.
- Veuran, hi ha algú que en sàpiga alguna cosa d'aquesta Llei?

Uns hi·

van a favor perquè l'han feta els seus, i altres en contra perquè l"han
:feta els altres.
iri,

He~~ior,

sembla que es tracta de que els pagesos es caverteixin

en propietària •••
- Així, pe"" les bones?
A mi se m' ha dit que amb temps, i pagant. Diuen que la terra és de
qui la

trebal1~.

- Si j o fos pagès i treballés la terra, h! aniria a favor d'aquesta
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Llei,

per~

jo 900 da-ls que la fa treblÜlar la terra, i

~quest~

!-J.ei

ro ve mol.t ma;t.ament, COOl a tots els que la 'fan treballar. Es una. U~i

de cara als propietaris que s'hauria de fer. Els republicans se n'han
descuidat de fer aquesta Llei.
s diu

qUè

a lTadrid l'anu1.1aran aquesta llei'.

- Faran ben t'et •••
l sl, a Madrid van de'clarar la Llei ant.i-constitucional. Però el Pa~
lament Català va oanviar un pare'l! de comes i la va tornar a posar en
circu1aci'(}•••
- Es tossut. aquest Par1ament.••• M' h~ dit q':le el President havia estat
l'an'o de la Unib de Rabassaires. Per què no es p?~la haver fet ~~si
dent a l'ano de la uoi6 de Propietaris? No hi hagués hagut els problemes que hi hauran ara. l els que poden venir,. Un masover havia estat
semp.re un "Cl8S0Ver,

~

si ara, pa,ssa a

converti~se,.~n

amo, .1' ~o de de-

bó ha d' es-t:ar emprej at sempre més. O no? Es tind:b81'l en compte els
amos emprejats,algun dia?
Aquell sis d"octubre el senyor Melcior només s'espantà unes hórèS-.
L'endemà, a la penya del casino se li sentia dir:
- l jo tamb6 l'hagués feta agaf"ar tota aquesta gent. Ara el que cal
és que els que els han f'.t agafar vinguin a favor nostre ••• Veunt~' , quant
rics de debó s'han agafat? No -cap ••• A les pre-'sons sempre s'hi hm Vist
méS

pobres que rics. Si hagués estat al revés, les presons serien una

1tra cosa. Un ric no hi pot viure a les presons que tenim.
- Vostè no creu, senyor

M~lci()r,

que se n 'ha agafada massa de 'gent?

S'han d'habilitar vaixells i fàbriques.
-No, dé

gent s'ha agafat la que s'havia d' 8..f;Sa'far. El que pas,sa é,s .Que

hi ha poqueS peesona. se n'han de f"er mlts. l ara

eI~

que manen tenen

l.'oportunita:t,'de fer-ne. Pot venir un mOOlent que encara se n'hagi d"agafar més de gent. A n'aquest pais sempre n'hi ha de gent per agafar.
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Ara est!'a'l"'etn t'l"'tmauils, que ja. e:r-a hora. Aquest President
també
.

ens'

,

ha resultat de la ceba. Es veu que tots els que passen per la

Gener~

lita.t han de proclamar Repúbliques Catalanes .••
- Oh, potser seria 1a solució.
~s

'on ha sortit vostè! Que ,també vol que l'agafin? Si
vet. a les dones i van fer

guan~r un~s

eleccions, be.o

va donar

gu~?,adea Val

se••

- Es que vostè creu què el senyor IJerl"OUX s'havia d'aliar anb les
dretes? l si: els sindicalistes haguéasin vo"ta.t •••
- El senyor Lerroux va feT"

m<?l~

santament. Amb ,el temps l'home

ha

vist que allò d'arromangar m6ngèS ha ¡lassat a' la història•••

- sl, potser ara hi ballarà anb les monges.
- No digui disbarats, home, no digui disbarats.
- Doncs si no balla BIlb les m()ng"98 acabarà no, sabent qlin ball balla.

Caiguda dels radicals. Al pals no

~s

pot jugar', i s'autoritza la ins-

tal.lació d'unes rul-etes esp&cials que la gent. con~ix per estr~erlo.

Hi ha complicitat radical i els !'adicals han de plegar.
-

l ara

- Ara

què, senyor Melcior?

què, ara què ••• Aqui el què passa és, que a l'hora de jugar vol

jugar tothom i només s'hauria de deixar jugar

~a

ries. Si

Ull.

ric perd,

no passa res. Els quartos es tenen pew a guanyar i per a perdre. Els
maldecaps són quan perden els pobres •••
Passen tn1es setmanes. La penya
del casino es
posa nerviosa.
.
.
.
~

- Jo no sé per què a Mad!'id volen fer eleccions! Que ja saben qui les

guanyarà? Amb això del Frt>nt

Popul~r

potser no ho

encara pensa amb els agafats ••• Ja han vist
P.re~ident

s~bSl. l

aqu~st~

la gent

propaganda amb el

vestit de presitari1 Ja l'han Vista a Madrid aquestapropa-

ganda?
Els indians no contestsn. Aquell de la ceba diu:
- Ja ho sap, senyor Melcior que a'ra votarà tothom?

I
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El senyor MelciGr aquella nit va somniar que si votava tothQtll a Madrid potser se n'haurien de penedir

d'haver fet aquelles eleccionch

l ho va dir a la 'P anya.
- Jo no hi he vregut mai amb les somniades. Però

crec. He somniat que perderiem

~es

eleccions i

aqu~sta

q~'e

vegada

guanyaria

hi

aqu~st

Front Popular. l saben què els dic? Que me'n vaig a Suissa ara que
encara em penso que hi se~é

temps •••

Constantí rep una carta de son pare.
" ••• i DQi, 1-es coses

e-s comp1iqUèn. l jo i els quartos ens n'havem

anat a Suïssa. Tu, de moment, no et moguis d'Anglaterra Ja que suposo
que aqu1 no hi ha rabassaires. Jo penso que a Suïssa tampoc n'hi han
i'-

que els quartos estran segurs. l si n'hi ha tan aq'U1 com acl no s6

on els haurem de portar els. quartos. Potser

~~s hau~ém

de portar a les

.Amèriques, d'on varen sortir •••-Ja ens anirem dient coses ••• '"
A SUïssa el senyor Melcior troba gent que, com ell han tingut els
quartos espantats. A SUissa mai han dit a la gent de quartos

qp~_ n~

ent~r

hi podia entrar, i molt men'l'8 els han dit que no hi pódiEl1

hi entraven amb diners. Suissa és la gran guardiola dels diners del
Si no fos Suissa els diners
i estan molt contents

si·

m6n.

estarien desorientats. Els diners ho saben

quan s'hi porten. També ho saben els que en te-

nen i no 'l(Ü.en que els diners pateixin. Els banquers suissos són els
banquers que han fet mlts reverències de tots els

b~quers

<pe es t'Sl

i es desfan •••

Els diaris del pals on :r-esideix el senyor Melcior parlen dels resultats d'unes eleccions.
-- Sempre ho vaig
dir que aquestes eleccion s eren mal
-

~etes~

Jo no em

vul?- ficar amb un pais ,que no és el. mau, però tsnpoc està bé que els
diaris suissos portin aqueste.s lletres tan grosses escsnpant qui ha
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t.ingut en compte que si su~ssa ~a .bé és gràe~es pre eisamen!, als di.

.

ners dels que les h'1'l perdudes

aqueat.e~

eleccions .... gla

agafa~_J~. :

:

s6n al c~rrer i tOrDEI1 a tenir els càrrecs que ten.ien abans. d' ~a:f~~:
los. Si es van agafar perquè no ho feien bé, a"" a, desagafats,.

~o

faran

altra cosa que fer les que feien abans. Ho ent enen vostès, això?
Constantí. rep

ml

a nova carta.

" ••• i penso que els diaris anglesos porten les

ma~ixes

coses q.1e els

d'acl. Els suissos diuen que al nostre Pals s'ha ven9Ut als so~levats.
Jo no

~rec

que hi tornin a havèr almogàvers,. . però els
- diaris diu
~

que s'han donat armes a tothom que n'ha volgtJlfie·s. Jo penso
sollevats 's'haguessin aJ.I;at. a camp obert i

hagu~~si.J.1

qU~

si els

:fet
servir els
.

canonSt ja se ssp, encara que els diaris ho amaguen, qui hagués guanyat. Ela militars sol~eva:ts es. VF.J'l errar .al :fer-ho a Barcelcma. Pels

carrers
d't.ma ciutat només-es
poden . fer
serVi..r les
escopetes,
i -- .es veu
.
.
.
....
.que. t.ant en teniè.n els d'un cos~t can els de ).' altre. Aquest. e!!or Va
',-";

ser la causa de que la tropa hagués de .dir ,prou.

~-.

Segons els d~a::is.: .

algÚ Va dir, per mor del sollevanent, que s'havia declarat la vaga ge-,

bé- - . - '.
neral revoluciOnària. l la gent se'l va creUM. J~ vaig :t'er Jo, j s'vaig
fer óe, Constant!, d'ana:r-me'n jo i quartos on s6ê ara ••• Mira que s,1
m'arribo a quedar al poble ••• !

....
"També ho portel?- els diaris an~l.es~ que a par:t del pai~ ja res és de
ningú?

Els d'ací diuen que· s'ha inventat amb aque~~a. guerra una cosa

que se'n diu colectivització ~ tothom ~'ha.de co~ectiyitzar. Diuen. que
ja no hi ha barberias a cada .ca!'rer. Ara qui es vol afaitar ha d'anar
011

s'han plantat els barbers reunits. l s'han

reunit els fusters, els

xò:fers, els sabaters, els camàlics
.... Els diaris diuen
que la part
.
.

re-

t

publicana del pais, perquè en aquests moments el pais està dividit
en dues parts, la republicana i la que en diuen nacional, és tm terri-
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tori d' ofici:l re1.mits. Si en aques~a part _~i 'haguéssin qu~~at. rics
es podrien haver reunit també,. i qu.i sap com anirien .1ea ~08es •. A:r8.,· ~

si en la dita P8:rt no hi

be.

::rics, ja m;Jentens, oi .. Constéf.lti.? Vull dir

que els rics d'aquesta part ea miren les cos&S des de Fran9a, des àe
Suissa i, els que han pogut, dea de les Amèriaue,s •.•
•••
" •.. i ara els diaris dih19n Que la guerra s'ha convertit en una.

~r.a

inte::':'Il&cional. Hi 1F. :forasters a cada costat. Els diaris no ho diuen

però jo crec que gua.'1Y8rà el que tingui més :forasters •• • E1:~ corresponsals d'un costat diuen que han ag':lfat Terol, i els de l'altre diuen
que no és ver itat,. l tots dos convidén a la gent que vagi a Terol a

veure de qui és 1 A tu, amb 19 s Economies, no t' han pas
pala n'hi ha algun al t:re, de Terol?

Jo bo

ne

m~rat

ense~.a!- ~i

a;L

i. no en trobo més

que un a Còlombia i l'altre. a Mè:xic, però com que al nostre pais ara ..

_1

s'han canviat tants noms ••• Hi ha dia::ris que diuen que en un dels costats
mana un de sol i la gent creu, 1 que en l'altre mana tothom i

ca gent. Jo la cosa que no séentend:re és que el costat que

cre~

~li

po-

mana.

tothom i nin,;ní no creu hagi fet córrer una pila d ' italians ••• Pot ser'
que una gent mal ·manada i que no vol creure :facin córrer a un a gen t
ben manada i que creu? O e,ls parts de guerra de cada costat són com
(/

.

1e-s propagandes electoreS?

.. '.

f~ntre

els forasters del costat del sollevament. '.hi han alemanys.
T ara
.
e-s diu que els, alemanys han anat al pals' a provar nous sistemes .~e bo

bardeja.r ciutats, i han deixat Guemika can s.i

~~

hi :fos. l segons els

diaris d'ac! el govern republicà, que mai és allà mateix, hà encarregat

tul

quadre al pintor piCasso, 9-ue diuen que és comunista,

bombardeig de

Gu~::rnika.

sobr~.

el

D'on treurà els quartos el govemrapu.blicà

per a pagar aquest quadre ja que el senyor Picasso, encara que es di-
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gu~ que és comunista, de cada quadre en fa pagar com si el comprador

hagués tret la rifa. de Nadal.?

Potser és millor que a que st go~e~. ~~

gasti sIs diners amb quadres qoo així.

en tindrà menys per a comprar

canons, no Constant:!? /,
•••

" •••

i aquesta guerra ja va duran

als

molt. Algú deu deixar quartos

governs de cada costat. Saps què ~al_ cad~ canonada? Ara, segons els
diaris que j o llegeixo hi ha un costat q~e e~. t~.ra ~s que l ~ altre. Segur que els que paguen quan vegin que un costat afluixa deixa.ran de pa-

ger •••

•••
"i saps " Constant!, aquells que semblava que 'ho havien

~e menc?~r

perd.en encara que ells diguin que no. Jo estic pensant que .si
els que ja van guanyant ara, potser que tronem a Espanya. De
quartos els pedem deixar a Suissa per si aquest genera1. no

to:t.,

~anyen

momen~~.

~n

:-:e

fa !llassa

cas. Ja aé que ela diaris anglesos, segons quins diaris naturalalent.,.
diuen aue guanyaran els que perden ara, però els diaris de la gent de
quartos d'ae!, que són els que jo consulto, no s'estan de dir
de

~anyar.

qui ha

aquests diaris diuen que és una guerra de rics contra po-

bres, i guerres elx! sempre les han guanyE.des els mateixos.

~s

guerres

costen molts diners, i guanyar-le:s eneara en costen més, ion són els
dinera dels pobres?

Si aquest general guanya perquè té méa quartos hau

rà d'anar a favor dels que en tenim!
Q1an e'l senyor Melcior veu com va el curs de la guerra,
es creu als diE
.
~.~

~

ris auissos que diu'41 qui l 'ha de guanyar i, deixant ela dinars a La
Confederaci6, ell i noi entren al país al costat naeiona1..
Constantí s'allista al costat que guanya i fa un a guerra de ram s de
:flors.•
l quan els que han guanyat fa.T} el darrer comtmicat de guerra, el senyOl

I
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Yelcirm es torna a instal.lar al poblet de ls Costa. S' ha l'eanusat el
petit comitè del casino.
- .•• i la majoria d'aquest costat ha passat a Franqa.

- Segur que hi han passat els embolicats i els que no tenien diners.
- H::s clar••• Ara, però, viure' resu! ta carissim. A les botigues no hi ha

!'e a de res. Si vols arròs t'has. d 'entendre
cre, amb

lm

m~rine:r", i si vols carb, amb

UIl

a~b un

paleta, si vols su-

recadar, i l (oli. .•

- Però, pagant es troba tot això?

- si,

però pagant molt.

- Ja era hora que els quartos servissin ,psenyor lIf'au:r'ici [
- Oh, potser els acabarem, senyor Melcior I
Els acabarà qui en tingui

p~s. Qui

en tingui molta aguantarà, can

89IIlpre, per llarg que vagi la cosa.
- Es que n'hi ha moltes, senyor Melcior. La llum, que mai havia fallat,

només se'n té quan é,s el sant d" algú gros. R'ha d'anar amb espelmes.
A casa hi posarem ciris!

- Els cotxes van amb cloves d'ametlla.
Els dels ministres tar.bé?
- No ho

.sé •••

.AMb qU81"tosels farem anar com els dels ministres •••

El senyor Helcior passa

dies plens d'interrogants. Els seus hal

tulS

gu·anyat la gue rra., però hm renyi."!' arnb tot s e~s pai ses ri ca.

- Això

l'lO

s'enten. Si bsg1.l4ssin guanyat ela pobres, s'entendria, però

havent guanyat nosaltres!!

Diu que no ens seran amics
- Doncs que les

Diu

Olle

facinar~,

f:in~

que es facin eleccions.

punyeta, que ja .sabem qui los guanyarà!

volen que voti tothom, fins els que han marxat.

- Si ha marxat tanta. gent oon es parla val més que no les faòin •••
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.' .' .
Què li aembla el món de f'ora?
.1 senyo~ Chamberlain s.'b.2. èeiX8~ 'fotre. Aquest alemanyot, qne pot-

s9r sl és veritat que Va venir a provll" bombes act, J.'ha enredat. Ja

,és rar que els nostres s' hi haguésain f11iat amb aquest element. Jo em
p..enso que en vol p:rovar més de bombes..
3ap què diuen els alt'res ••• els

a1tr~s

vull dir els que han perdut.

- Ti!J.a que perden a6n capa90s da dir qualsevol cosa. Sempre

8

..

'ha vist

B1XO.

- Doncs dinen Que la guerra d' 801. ha

me, i que ara s' ,~n irà p,..ovant a fora.

EtstE~t

&1

tri'OO1f~

delt-otalitaris-

Primer ho prova.ran

918

que.

eren aliats nostres. l els japonesos ja s'han ficat a la Xina de 1
t:laneT'8

que han volgut, i ja saben com estan d'a!'e:1ament els russos ....

•••

- Ja sap que Austria, davant lea escopetes alemanys, s'ha unit amb
Alemanya?
-

Veu~

això ••• amb qui es podia unil' millor?

l el cas xec? Els sudets .••

Veurà, veurà ••• ·si els sudets volien se.r alemanys•••
- Es que el senyor Hitler va prometre, després del cas dels at¿d~~,

que no

h.cudir~a

més a la violència. l es veu que és un home que !l~ _

s'ha de cre~e' ja que poc despr~és les eacopetes alemanyes entra~len'
a Praga, i ell, -el senyor Hitler,

Va

dir que Xe·coslovaqui·a havia dei-

xat d'existir.
- La culpa és de qui ss'l Va creure., no d'ell.

- Esperi' s, esperi' s, senyor Mel·cior. L'altre aliat nostre, el.
nyor Mussolini, veient com ho feia

~"al.tre,

:feu \IDa entrada de ca-

vall. sicilià a A1bania, :i a canonades Va t'er dir a Albalia

qU~_ ~

pre ho havia désitjat de ser italiana i que només esperaVa l'OJ)ortu-
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nitat. l si això no és totali1tari

•••

·ls italians no em fal gaire por. Una gent- que fa tant temps

q~~_

es

C'!ten els quartos anant é veure òpe:r.os no faran pas canviar el m6n.
, ,

l ela .j $one.sos deuen haver passat molta gbl1li perqu~

diuen que a6n

més ;petits que els a1t!'es. Ara, els aletJlt:l1yt4 ••• ~ t'?tR. man~ra ~aJ?-t.

,al Jap6 c-om a ItÏüia com

8

AlemlD,Y8. hi ha gen~ pr~c1l?al

ql1!!

suposo

n~ es f'i<:aran àmb els que t~nim qU&:rtos. Es pot ser totalitari i dai-

xal' 91s quar1:.oa en pau. O no?

......
.... -nyoI' Hel~io}~, això es complica. ·q:ls alEnranys solf~egeD Poloni a.

Bé, Polonia és molt lluny.
P~rò

-éa que

AngJ.S\t~n·I·a

i :F'rcmça hm fet un pactr:':

amb

Po~onia •.Si

s'hi "fiquen els alemanys, s'hi f'a1"'an a canonades." ~ l la ràdio ha di to. ••
A veure,

-

vostè quina ràdio escolta!

- La BBC. :s'J.. noi sap anglè~ ••• Ja la. r,>0sem baixa, 'sap?

- Segons quines ràdios 1'10 s' han d'escoltar. Ho diuen tot

ta

la seVa ma-

nera.
- Ségons ha dit el noi, si ho ha traduit bé, els anglesos VC?lE!~. ~1Jp~-:
tar els alemanys :1. han anat a Russia per tal de t'er un fron t oomú, pe-

ela 'russos.••

.l'ò

- F'.J.s russos són comunistes, home!
ones els russos empipats perquè quan hi hagué aquella reunió
Mlmich -

aque~8

reunió que vostè mali ix Va dir que havien

fot~~

al

senyol' Chamberlain-, no els van convidar, han :fet un pacte' d1t no
agressió anb ela aleman:ys. Ho antel.l vOl'ltè això?
-

'i~la

pact&6 no s6n massa de :fiar, l1tlvat dè~& que 'fan la gent

d

quartos. Vagi a saber si els alemanys volen que -els ruasos
siguin e
.e'lla, o si eIs russos volen que els BJ.emanys siRUin comtmiBtQ~:"

....
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- Ja hi est'em anant, aenyor Melcior! Els alemanya han entrat a Polonia i Anglaterra i Fran98

h~

declarat la guerra a Alemanya.

- Ja ho ha sentit. bé?
- Carai, Ja ho

port~n

els diaris!

- Es que jo, de por, fa dies que no els llegeixo.

- l aquea,ta pa,ssaran de llarg a. Polonia, ja ho veurà. l si els russos fan igual, podEm arribar a Suissa, j a ho veu I

- Oh, si els ru&sos arrib9l1. a Suisss estem :fot~ts .. :.Pensi· que 8

Suissa hi ha e'lS' quartos da tot el món, i e;J.~ rUSSO$, segona d1~en,
Vml mé~

svip.t 1'I),qlenent de quartos. 'Ens tocarà patir altra vegada •••

sl que patiren, el senyor lJelcior i els :indians duran t setrn·

• Els

manya 8' anaven ficant pertot arreu i ningeÍ ne podia a:tur... I'-.Lo,s.

Els carlOns fan sard~ pels veltants de Su!aaa. El petit ccmiit
C&aÍllO

no dóna l'abast als comentaris..

- ... i si en llec d'haver-hi tant-s

farmat

del

, a Suïssa hi hagué

l',e11otge'r s,'.

~antes

Vaques i tants

atrol! els alemanys ja sa n' haurien

passat mestr-e.

- Pe~ò hi ha.quartosts Suïssa!

-

ls banquers suissos es dsixaríen matar aban& de

D

donar els qu.ar-

tos a qui nc' els hi ha dipositats.
-

~s

que els poden agafsr sense demanar-los-àli!

l senyor Melcior envia

tL"1S

quants
telegramas als diversos b~c
.
...

'Suisaos. La pregtl1lta nemés és una: "Encara hi tinc ela r.1atehcos d1rJ9r

que- vaig portar?"
res:

11

Les respostes foren lacòniques, però esp aren 9ado-

S'1,. senyor".

Tranquilitzat quo fou el senyor r1elcior, es dédicà a, inf'onna:r-~e del

per què Suissa havia estat neutral a1t:res ve2"ades. Algú, un d'aquest
gent que ho sab&n tot li

Va

dir que en

ur¡

Congrés de Vien

.ja feia temps la nelltralitat TJe'r".p~tu8 de Suissa.

declarà
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- Qlan es va feT' aquest CÓ11gréa, hi havis cap alemany que

es digués

Hitler?
,

-

1~4:\r

què ho diu'-

- Ps que jo a Sllissa hi tinc molts auartos.

- N'o es preocupi,

t~'Ilr,q

~lamanY'a

hi ha

aue n' hi- tenen •

... .
-

,ill. Y'han assegurat, que hi ha minis-

tem 0n

SOnYOT ~Telc5.Cl:r,

tres qüe volen anar a la .m1erra.
- Ells?

- no, ele: ministres no

l1j,

ven pas mai.

:m' han dit que a la frontera
erltre el CAl) dn~st(?t

tota

Vol~n

quP. hi va.gi el pais.

r

té lloc en aqu(?sts mom9I1t s una trob ada

d'acl i el Qt'te 98

ja p.airebé el cap d'Estat de

j"UT'Op~....

Aquella nit ~1 aerlyor Melcior. In passà roa~g~t-se.1~s Wlg;Le~. _Qu~

se saben els resulta.ts d~· ls. reunió, el senyor
li

1cior regala un puro

Do:bhom que trob::l pel carre·r.

Arriba al pOble la noticia da l'afusal1ament del Pr&sident de la Generalitat.
- No era pas dels meus - àiu el aenyor MeJ.cior-, però, si ~ai, q~~,

ho dubto, 19'8 coses :ran nn tomb, potser ea veurà que s'ha anat massa
u qU~ ~8 perillós guanyar eleccions, Q.le s'hi mirin

de pressa. E

ls que en guanyen si mai

far8tl mé.g

a~i

'n tornen a fer. Potser per això no se"n

••• Això potser és un avís perquè si mai es torns. a po-

sa:;:" en actiu la Generalitat ningú vulgui el càrrec de President. A

l.fladrid, que en Beben molt,. diran que no poàen reposar la Generalitat
i ningú no en

"lO

er Pl'

deLt ••• l la $!ant qnft fa?

- Res.

- la

~ent

dir la

deu haver quedat molt aplanada després de la guerra. Vull

~ent

d'ac!.

~emps

endarrera la

nt cremava trét'nvie p&r qUa1-
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sevlÜgs cosa. l ara s'afusella el President i ningú n'ha cl'emat c~.
O pErtser els que n'havien de cremar s.ón a ,la presó ó :fora deJ. pais.
No ens podem.pas moure e.1s de la situació e1'lcara <Jua ,hi hagi .co~s

que no ens agradin. Sobretot s1 la situació_

Et.ap,

que un té quarto$ :i

n'hi deixa teni.r i,
més diré,. n'hi Qeixa f-er més. l tant COlO
la- el.
- ...
'

~

.

~

"tuació 89gueixi' aix1, jo em penso qU& hem de s-er de la situació, ne?

.. .
'

Els quartos a Suissa astan cada di.a més segurs. Els alemEr1YS, prescindint de pactes, r~ envestit Rússia.
- qi gusnyen els' alemanys bé, però, ai guanyen els. ~aaos potser se--

ran ells que es plantaran a 3¡¡ri.ssa - se sent a dir al

seny?~

Melcior.

l d'anagat fa noVenes perquè guanyin els alemanys. Però, rlpvenes a
part, se sap que els japoneèos han tirat bombes al' esquadra americana
fondejades Pe-arl . Harbour, i els Estats lli i ta declaren la guerra
,

Japó. Al cap de poc Alemanya i

Itali~

al

declaren la guerra als Estats

Unita •••
enyors meus,. això ha variat. Als Estats Ulits hi ha la gent dels
diners. S'hi ha d'anar a favor 1

l el

senyOl~

Melcior Va canviar les novenes.

Va novènar a favor de

1& gen t de quartos.

La nova di1~ecció de les 'novenes dóna resultat. Els alemanys osqua'l a

Rússia: els aliats desemharquen al Nord

d'A:f~ica,

a Itàlia, a Nor-

mandiEJ· ••

- Vostès Saben el què costa aquest desembarco"

comenta el senyor

M~

cior.

Algú, al veure l'entestan1ent del senyor Hitler li tira
~Ò

no el toca bé. A

Fran~a

alemanyes •••

tro

a òomba, pe-

ls maquisards en can a1letegen les tropes
•

I

- Ara ja hi va tothom cont:r;a els alemanys. També hi havem d'anar nosa1-

tres! - se sent el

c~~inv.
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1 casino tornaa

tenir mal de ventre amb la
retirada alemanya. Pas.
sen prop de Suisea i poden, tenir mals pena amen ta. ~b els d~n~~8. l'!t'

rò el mal de ventre &s injustificat. ~ls alemanys porten p~ss~ i,a
Suissa hi ha moltss munyanyes. Passen de llarg. Surten nom de gene-

rals ameri cans que s' avan cen a .1e s ordres previste s. Mussolini, que
diuen que només ha donst. maldecaps al senyor Hitler, :fa mala :f;i.. El
rei d'Itàlia, quarl veu els aliats a Roma, plega.:.Les tropes aliades
es t'iquen a.

Alemanya, i es planten davant. de BerI.in. El senyor. Hit-

ler, quan ala :fi s'ho veu ma1amarrt, es 'fasa, i ell i dona es fan
auto-passar avall •••

- Però encara hi ba

japG71GSOS,

senyor Melcior •••

Japó no 1'.í ha petroli. Els ,no.rdameriaans hi f8J""1an

bug~.

Bombes de comprora.1s al tTap6.

-

"~1,

p~rò

és ela"", 1:'.a r&but moltr-'l gent no mobilitzada,

qtiJ valan

vostès saben

lmes ,bombes com aqt1~ste8? qui ~s C!lJe en pot ti1"ar si no

la g-ent de quartòs? L'han guanyada, de nou, el-a quartos aquesta

~':'"

;t'ra. l guanyaran t.otes les qua puguin veni!'. Ja veuen si és interessant teIlir-ne •••

Els aliats

S'bal'1

part.i t Alema:lya. Els a.lemG1Ys de mitja edat

anc~a

.-

t'an por, i als que hf:(l guanyat volan :fer alemanys nous. l-tJl món dirà
,

com

~eran

les coses

aquests alem31Ys nous. Si :f:m algun s.opar
,

9S

attlb

"

jueus potser

puguin arreglar. Si els tracten com durant la guerra ,

que se'ls volien

m~mjar

'vots, malam9nt rei •••

Ja no hi ha guerrl:t.

Constantí ha acabat les Econòmiques. Pe,...ò han estat ll..l1es Econòmiques
tristes sense cap

s~nyoreta

Miró.

Ja. n' hi havi;;;, algun a de senyoreta

a l'aula d'Econòmiques, però ura méA. afeccionada
_.

E:i.

fer 'S gues
que ... a
.

~ .

~

c1eixar-se mirar pel catedràtic (la tOl"n, que ja nc era el senyor Hostaf'rancs. HI senyor' Ho&taí'rancs no va. poder suportar, malgrat les

exigències del rectorat, que tanta gent se· li. mirés la senyora, la
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deixà a casa s'hi deixà ell i es dedicà a donar lliçons per

oorres~

pondència.
havia.~ugat.,

Constantí. sempre havia cregut a son pare. De menut

a.ra, amb duros Jun..adeus, el creié per anar a estudi, G1

i~nt

éreVa

creure quan li deia que tenia molts quartos, el Gegui creient quan
e: :reu entrar. a la TJniversitat a estuidar Econòmiques
. . ••• Però a la Untv9rsit.at hi Va veu:r'e la senyoreta M:i.r&~ i s~. bé as conformà. que
mirar-se-la f'os primer GI c~tedràt:tc, coman,à

pell~ al"'

q~e

~na

a
gran

cosa, en aquesta vida és tl"obar"h~ una senyoreta Hiró. Paas~. per. Anglaterra i no n' hi trobà cap. ':';1 pare el feu a!Jar a :La guerra quan
va

e

cu

veur~ e~

l.a.

gallin a, i

tSllpOC

n' hi trobà

-c~.

S?-~'

en

a seva vIda
volia ·t,robar"'hi una eenyoreta
1I:Iü'ó) tingtlés o ne tin.
.
~

,

~

gués qual·tos. Si on tel.1ia tant ell COO1 el pare eatari'9n contents. Si
no en tenia.

~. deixaria

mig, parò ell
tUS

pref'e7'1a~ 110

qua:rto.s del para. l

Ell ja.

'9!'8

èle creure ·el p ar'6? 11i havia. ~ls quer"!'08 pel

6

veia ben claró, una senyoreta. Mi!'ó a tot-s

i la trob ava •••

economista, i vingué un elia que el senyor Helcio:T' li va

dir:
- Noi, ara ,ja tens la carrera que jo 'Volia que ·tinguéssia.

SUiss

hi tenim més quartos que mai, i també en tenim ací. l potser hauriem

de parlar d'una altra cosa, del teu ca.sori •. l al dir
vull dir d'tm com el vaig :fer ,jo. Amb una dona

~e

.9u

~el

teu casori

tos que si .no

té tots els que tenim nosaltres,. s' hi acosti. Doblar entl"a:1es L Constanti, doblar en·trades. l val més tma dona mig presentable rica, que
una de bona presentació pobra.

- si, bé, però •••
..() s'a

ten contradiccions, Constant! •

..
- Pero
com ho

,

s~bre

.io, si tIDa dena te, e 1 s quartos que tu vols que

tingui?
- Demanant-l'hi. I aviat. Jo ho vaig fe!" anb la teva mare i no ens po-
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dém queixar. Tu quan vegis una dona mira-li collarets i ~:r~e:a~~!
no li miris la cara. Isi veus que Va bé de col.l.arets i ro:'recadB~,.
no perdis el tsnps, pregunta-li si va llarga ~e dine~s.. No en facis
durar cap de fe sts ig si no hi ha diners a fer. Ho

ent~ns

o no h9 en-

tens això7 O és que els economistes que has estudiat no se n'haJ.1 preocupat d'aquestes coses, que són coses esencials7 l si ells no ho han
fet, ho pots f'e~ tu ara que ets llicenciat~ ~ ~ressupost equi~;ò~at
no és res més que això que cadascun dels conjugues . aporti
el mateix
..
capital. Si l' home en porta molt més que la dona, ja no
post equilibrat.

éSUD

pres~u-

l d'aqu1 venen molts mals. P~rquè has d~ s~ber q~e.

la dona, t'ins ara, nOOlés serveix, en

gene~a1,

per a

ga9tar-~e

de quar-

tos. Si es gasta el.s seus no
hi ha probJ.ema,
els problemes venen quan
.
.
es gasta els del. marit. Perquè tu has de pensar, Const~ti,.q~e ~~.
tu et passes la vida t'ent diners perquè la dona te'ls gasti, mal~
nyada t'eina. "!TIl pots :t'er tu

lm

tractat d'Economia
aïxl7. Naturalment
..
-'
~

es tractaria d'un treball de cara a 1 ~ gent rica. Un matrimoni 9ue
ell ni ella tinguin cabals, no té dif'icu1 tats.

Aq~est

treta 1; ja l.'hau-

ria de :fer algú que no tingués diners. Els problemes econòmics
rics, som els rics qui els havem de

resoldre~ El.~

n~·

porbes ja

d~ls

~absn qu~

volF)n: els diners dels rics. Tota la tirria contra els rics ve de ..què
nosaltres en som i ells no. Hi ha massa pobres al món. Si :fossim un
món de rics les coses canviarien. No hi hauria vagues generals,. D.i
particulars. No n'hi hauria de cap mena de vagues. Tu saps

~ls d~~er~

que s'estalviarien si no hi bagues vagues? Es aquest
punt que hSJrien
_....
~

de tocar els economistes- l en

aq~est tractat _qu~ està per. fer i _9u~

podries :fer 1u, tamb9 s'hauria de :parlar de la. calveniència de. 1~. uni6
dels rics

del món. Tu saps l~ for98 que tindria. Ul?a unió de rics!

No d'una ciutat,. ni d'una provincia, ni d'una nació, no, mundial.
l
. donar ela càrrecs d'importància a base de la importància de la bossa
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dels associats ••• Ro entens

~ixò,. ~oi?

El noi feu que sí amb el cap, però no veia gen s clar fer aquell tractat

que son pare volia que fes,

co~

no veia clar a les

primE!re~.de

canvi de tenir una noia al costat preguntar com estava d'efe.cti.u, i
tampoc veia cl.ar passar la vida parlant de negoci amb. ~a don a.
veure.

~e m~

Ell, ja. s'ha dit, la volia passar. amb un~.senyoreta Mir6 per

tal de poder mirat'- se-la bé i sense parlar de negoci.
Però el senyor Melcior tenia entre cella i cella casa» el noi a la
seva manera •••
- Dimarts vindran els Mallorques, els Falcons i els Molleroses, tots
capitans d'indústria amb llurs
dels Molleruses que vindran

f~lls~

am~

Tots tenen noi i noia llevat

un noi i dues noies. Tu

fisi.-cs de les noies. A qualsevulga que et dirigeixis

o~~ida't

pi~aràs

dels

segur.

Eh sents, Constantí?

- Si, ho sento ••• ho sento. Ho sento molt.
Dimarts. G1"'an vetllada a casa el senyor Melcior. Ell i els tres capitans d'indúst1"'ia:ran anar

~ls

milions que dóna gust.

Le.s

quatre.d~

nes no es queden curtes. Elles havien aportat a llurs matrimonis una
bonlssima picossada, i els preus de les joies estaven a l'ordre del·
dia. La primera

que Va dir el de les seves se n'arrepentir al

el preu que deia la segona de dir. .I :roren tres le;s

sen~~.r

arrep~ntides

9.uan

que donà la quarta d'intervenir •• El jovent. e~

sentiren els preus

reuneix al mig la sala d'estar. Constantí ho fa respirant a fons al
veure les

:ra~anes

de les quat:re :rilles de ric. S'havia planejat fer

matrimonis econòmistes,
no econòmics
com es pot comprendre, i nois
.
.
i noies

saben~bo,

treballaven de cara a la voluntat paterna. Si de

les noies n' hagués destacat algtma, potser al seu voltant s' hi ha- ,. J
gués Vist més d'un festejador, però els tres . festejaven
a ulls
clucs.
_.
. .
~

~

Les noies semblaven fetes en moments que llurs progenitors pensaven
de l'Estat, amb el temps., seria la

COS8

m~8 se-

91·,

gura. No és.
,

,

qu~

blave.n molt..

tin31ésain cara de paper de l'Estat, però s'hi assem'

l tote.sno sabien què haver-se posat. més per tal de

fer decidir e18 . .qua"tre c'Gbejats hereus • .Amb e:1s
estris
de preu
que
.
.
.
~

portaven aJ. damunt podrien

ha\8,!'

posat una

ment. es parla de coses diverses, amb

lm a

raonab~e
-.

~.

joieria. De mo~

~.

-.

mena de -calentament
pl'!êV:L,
.
.
. .

per tal de fer temps esperant· l'oportunitat de parlar a :fons de f1-

nancsa.
El senyor ~felcior havia planejat la cosa bé., i eomen9à

a ..actuar un

quintet. ,
- A ba1.lar, a ballar! '- digué ,l' amf'~trió.
E1a noi~ ja ~gueren, .can havien, cregut. acudint a la festa, pér:'

tots quatre coincidiren

men~lment,qu~

passar

].a

vida amb

,quatre ciutadane.$ era com cometre pecat de suicidi.,

~

aqu~;L~es.

els qua'tre

~'a

llaren amb els ulls tancats agafant, per tacte ,l~. noia que. ~~i~.
més a la vora. Fos la que fos sabien que no s'haurien d' àl.~~r~:r per
l'escull tàctil fet. les quatre noies feren ls mateixa pregunta:
- Per què balles aclucat d'ulls?
l els quatre feren la mateixa re.aposta:

-

A~ue8t

collaret m' ha enlluem et•••

La gent sempre exagera ••• - va contestar a

C8~9Q.

- Ja m'ho. pensava. r també exag9ra al dir els que tenim nosaltres.
Si, la gent exage ra ....
-

Es clar ....

Durant el r.ll J Constant!
hi feien quat"Cre veus

Va

3entJir que aquella primera pre:gunta la

di:ferents, per la qual oosa

Va

pensar que ha-

via bal-lat amb les- quatre noies del convit que' f"-eu son pare. Ell

:
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totes feu la. mateixa'

~esposta.

T a:nb totes queda'Y'en que la gent exa-

gerava.
"'la m'Ústis tocaren molt bé, les begudes foren del gust de t'oth~,
'nyo~a

iS

de la casa feu servir un s entre-pan s anb coberteria d' Ol"

que provocaren l'adrlliració oficial i l'enveja particular' de les 'tre

dane

convidades.... tot Va anar bé, però el matiu de ~a reuni6 qu

lloer~

aJ. tl'W' . que en sortissin quatre compromisos matrimonial s~ .:t'ou

un fracàs. No ·en sort! <::ap. Els quatre joves passaren la nit com si
jugassin a la

ga1l~na

El senyor Belei

cega i sense mocador als ulls.

re'convingué durament Constant!:

De què m'ha servit a nl! fer-te venir noies
- Totés m'118Il dit que anb això
- Tu, a ql.lStltes vas demanar els

cap .... l

8

de~s,

capitaJ.iste~

a casa?

quartos la gent exagerae

~art08

que tenia?

Ja veig que a

quantes vas dir ela quartos que teníem nosaltres? •• TB1lp'oc

a cap. Ja ho veig.
are, és que encara no ho sé jo els quartos que t.en im•••
- '''s igual. l1'n tenim moltsl l quan se'n tenen molts un no

S8

n'ha d'a-

magar de dir-ho .... No és d'aquesta manera que tractes l'eco~an.ia ~ue
farà.s e¡ caní que jo volia que

jê

,ssis quan e:t vaig- portara la Uni-

versi tat .•. Per·ò jo t'robaré la manera de casar-te "bé!
•••

- Ela americans deixen diners a tots els que han intervingut en la
guerra. Jo ja ho deia que se n' havien gastats

mas8~

:fent 1:?ombea que

en lloc de fe!'-ne' en desfan de diners.
l si en deixen
a tòthom- .tam.

bé ens n' baurien de de :lxar a nosaltres. FotsflI'r en hem perdut per a

no demanar-ne' ls-hi •••
•••

-Això marxa! '!ma nordame:r'icans ens han deuxat quartosl Això s'ha de
celebrar ••• això a'ha de celebrar!
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l el sen:'(or Hele~?r es disposa a celebl"ar-h?~ __ .....
!Toi, noi, -62s nordamericans ens han deixat quartos.
Però no en t-en i;et}'] molts, nosaltres?
t,però si nosaltres _

en tenim i l'Estat no ••• Si l'Estat és pobre.

- Veuràs •••

Què vols dir·, que j

Q

erl dono pocs al' Estat?

ria jo .•• Mira, demà vindran. els Turesne.s, i

Llavors el pob:re s"'vin~ran

passat~

la noia, una noia casadora. l entre els seus

per

:re~~'a.,. ~b

hi ha nord81Ilerl-

cana que vro fer els quartos amb pous de petroli. Un avi del pare .?-U-:resnes es 'Veu que al flairava d'un tros lltmy el petroli. Hi ha tenors

que ten&t1 uns. caixa que els. r>ermet

~er

Turasnes tenia un nas adecuat per f1..air.ar
ve trobar tot el petroli que vo1gué~ Li
nia preu.

~

notes

dalt de tot. L'avi

~tr?li. l

anb

aqu~11. ~as

Va resul~ar un na~

que no te-

se'n va parlar molt
d'aquell na's. Ult.ra.
flairar el petro.
.
. .
~

.-

~

1:1. pr.opi, la gent el llogava per anar a flairar - terrenya en els
s
...
- .qual
.- .
.

-

~

'-

els propietaris pensavEl"l que hi podia havèr petroli. Hi feu una for•

_

~

tuna amb aquell nas l'avi Turesnes ••• podem 8Mpar8ntar

.......

~

_

R

amb nordameri-

cans, Constant:!, i amb no:udame""ic.ans de caler!
l/ has vista, tu, a la noia Turesnes?

No, però és igual. Hi ha quartos feta amb pe t!'o~i, que valen més qU e
els altres~ Jo suposo que la noia Turesnes no és cap e8panta-o.cell~
perquè quan vaig entaular la cosa amb son pare

yeie~~

la possibilitat

d'emparenta.r-hi i que vinguéssin que en parlari_, no hi
inconvenient.
Si la noia fos una noia. de desastre, ja
.
~

Va po~ar.

h~és

cap

avisat.

~.

Aquesta vegada no em fà llis i no conversis amb
Pensa amb els quartos. Un món sense quartos

el~a _tancant

els ull s.

seria un món buit. Un sa-

vi pot trobar un- invent, però si algú
no hi posés quartos
aquell in..
.
~

~

vent no seria invent. Sense quartos. no hi huria ni guerres, que en costen molts. l els que les guanyen, la primers eosa que demanen als que
'han

Els Quartos els

n~c~~~j~~ ~n~h~, Qi~ñi~~+..,
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ministres, caps d'Estat, ~iputat~,_ ~arnisseres i dones de t'er feina.
Sense quartos no podriem anar a plat;a, a la ,barberia, a cal. ~a~tre i
a Frant;a! •• IIo entens això, noi? L'entens, i?u que ara .ets economista
dels,qu~rto~?

que per això te'n vaig fer. fer, la importància
-

Mi~a,

que vinguin ela Tureanes ••• però si tot és questió dels quar-

tos de la noia

potse~

no caldria que vinguésain •••

- A mi m' 8gJ"ada :rer' les

cos'~S

ben t'etes. l vaig se·I" jo que,

vaig'l?~!'opo

sar que vinguéssin que mirariem d'arreglar-ho això d'entra~ ~~ familia amb ells. Es veuria massa si es fes un comprOt!1i.s sanse que

tu

haguésBis vist la núvia •••

Constant! ja n'ha vistes algunes de filles de miliona:r·is. l no enten
que siguin diferents de les
massa feina a pen sar

alt~9s

noies. Els milionaris deuen tenir

b diners i per això surten aquea.tes noies

espe-

ciIas que es veu d'una hora 11l..lnY que són fUles de milionaris... l
son pare s'emportarà. un (jisgust si la filla ~urean~s no li fa !ll p~s.
Perquè el noi pensa parlar-li del temps a la noia Turesnes••• E:l.l potser trigarà, però acaba.!'à casant-se

ró. Això

amb una noia can la senyoreta M1-'

~ia ho t4 decidit i ben IÏfH:idit. l s'lli casarà tingui o no tin- I

gui diners •••

s1, si,

cemparegueren els Tureanes amb la filla. ~onstantl, al veure-

la,va pensar que aquella noia devia tenir un

diner~

per

l'aap~cte

de·

gran milionària que tenia.

El noi li va fe'r, ~ ~egons eJ.1 fent:"l~ bal

pes, un centenar de quilos,

~

semblaven cent quilos d'una .sola.

pe~~.

Aquella senyoreta podia tenir els milions que :fos, però per. més. q~~, en

tingués si li queia alguna cosa a terra se l'ha~ia ~e fer col~ir per
un altre. Semblava que cent quilos havien de tenir uns ulls molts gros.

.

.

.

sos, doncs a laaenyoreta Turesnes hom s'~ havia d'acostar mol ~ J?e.r_
a veure-li els ulls. Ara tenia una gran boca. l es veu que s'havia fet

95

fina pel" donar la bona nit ho Va fer ense-

posar dents d'or perquè

Presentacion~,

nyant-les.

-

t~l sp.n~'o:r M~lci~,

home de 'molts aua:rt.os •••

- Que vostè també en té ,senyo!' Tu:resnas!
- ?tn teném tot.s, senyor JJelcior!

La senyar.a

~¡1elci.o.r,

que Déu n'hi

do •••

- P,l senyor Turesnes, que un avi seu eD Va fer molts a Amèrica•••
la senyor.a Turesnes que si no n'hagués 'tingut segur. que D? s'h.!.€Ué,$

casar amb el senyor Turesnes ••• la f'illa Turesnes, que tindrà els
del pare i de la mare ....

Constant! hag'lé da dir "Tant gust" i qna' de pans'ament digué: "Tant
disgl1s't ••• ! "
- ••• l el meu fill .....
.- QUe també deu!'à ten i r e ls de l p 8!'9 i de la. mare ....
La cosa, en principi, estava :feta. Pe!'ò Const&lti, en lloc de

de quartos com t'eian els qnatI'e pare,s, parlà, com s 'havia

parl~

proposa:t~

de l'luges, seql'!etats i vents. La noia es veu que

~sperava

sentir, d'un moment ,a l'altre, parlar de propieta.ts i comptes-.corrents

però el temps

pass~va i

el

i no es movia de la

clim8tologi~ disaer-

t&lt,. C~ si s'hi guanY~·8 la. vida, de tretPuntanals, torrentades i

aurores boreals. l no varià de tema.

La filla Turesnes abans de marxar, quelcom degué dir al' ol'ella de
son pare pgrquè aquest,

~1~~1t-8e

tibadissim i amb cara de tres déus,

Va àlr al senyor Melcior:

- l per parlar del temps m'ha. fet venir amb la noia?!
- Es que a aquest. noi meu l'economia el deu haver apocat •••
•

-

~s

que la noia vania

pr~parada

a declarar el dot, i el seu noi no

s' h.a mogut de quin cost8t bu.:'faven el gregals, els mestrals i els ponents! Què havia. de dir la noia.? Dir sl dot que tenia a la pregunta
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de si sabia de q~in cantó bufaven els ~gals? Es qu~ ara els ~conomis
tes com el teu noi parlen d'n bufen els vents en lloc de parlar de dine'l"'s?
~l

Bona nit tinguin I

senyor Melcior es va disgustar molt al veura de quin a manera s'ha-

via acomiadat el senyor Turesnes.
_ Const~nt:t, així no farem res. Jo et vaig .fer seguir l'economia perquè la fessis sirvir 8!1!U1p!'e,

fi~ ~

p&r fe stejar.

- Pa.re, jR ho has vist que la noia TUJ"esnes fa més de cent quU()~?

- Es una 'rica de pea! l sempre vel m6s una rica grass8.,que una que no
_

~e-Cé)

Mngui diners i

jÍIt~

- Has a!'ribat a veure-li els

u~ls

a la noia Turesnea?

- Té altres coses que es veuen més! Això s'ha d'a:rreglar, noi. Això
S"

ha d'arreglar ••• Jo no he fet pas tants diners perquè v~gi~ a l?s:r8I'

a l'Estat o qui sap a qui. BIs diners que tinc s'han de tm.l1tiplicar.
l com? Fent tu un bon casori, casant- te amb una dona t'.e gran dot i
fent caixa comú.

~9

da més dine'rs. l si

aquesta la missió dels bornes rics. F'er
f~r

c~.a

vega-

més diners vol dir . cpsa:r.-se,
a'M de casar.
.

QUants quartos bas fet tu d' en9à que ets economista? Doncs

e~s

pot,:, f"er

casant-te i casant-te bé. l si t'ha semblat poc tron dascendenta d'un
rei del petroli encara cpe tingués la corona al naS9 .ja em diràsI
No, Constantí., no. Tu quan trobis tma dona riQa has de prescindir si

té e1.s ulls grossos o petits i de totes les coses qua pugui tenir
grosses o petites. Els qus.rtios les ban de tapar totes aqueates cóses.

Constant! jD ho veia que son pare tonia raó quan deia que sense dillers ell' món encare aniri.a

descal~, que'

sort dels diners si hi havia

camises, cedires, orquestres :rilhamòniques, cortines, banyeres, pu.,..os hr.wp..!ls, i barr'ets de copa •. Ara, allò que trobav~ .de mal

p:iSS8r

-era que ell hagués de :festeja:!'" per quartoa,. que hagués de preguntar
Cï~

estava d'efectiu la :festejadora

i que s'hagués de Casar finan-

I
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cerament •• l sobretot després d' haver vist com eren les pubilles
de
.
. .
~

dot fort que li havia preparat son pare. Per què no hi podia haver
una dona rica que s l assemblés amb la senyoreta Miró~.Aquest pen~a-.:

ment no se li movia del cap dies i dies.

~11

sabia que

hi havi'!l do-

nes guapes que havien esdevingut 'riques tma vegada
casades, .....però
... .
- . és
."

que son pare, volia que el seu casori es :fes amb una dona rica j a de
soltera, i aquesta era la muntanya qua veia Constant! davant un casori

d'economia dirigida.
El senyor Melcior pensa i més ponsa en casar

{:00l

tí. De moment deixa passar temps. Que Constantí

ell volia a Constanv~g1

per ell

mate~?C

·

que Va posant. anys i que vegi que no e s pot queà6r aol ter. Però paBen
les setr:¡anes, el senyor
porta la

sol~eria

~1'elcior

es posa nervióo al veure que el.noi. "

amb dignitat,i

de~ideix act~a~~ .Org~itza

un c!euer

amb la participació d'aut.èntica milionaris. La cosa no pot
fallar...
.
- ..

No serà el poc temps que :fins ara Constan:tí ha passat
,

ali1b

noies de

butxaca forta, se:ean dies seguits que hau!"à de uonviure amb grans pubilles ••• De moment l'home

'Pa~la

del soeu projec

al casino.

- •.• i jo abans havia. parlat d'una unió mundial da l"ics. Això potser

és una mica arriscat., però una 1.Ulió naciona1 sí que
de llui tar

perq~è

as

possible. S' ha.

hi hagi un ministeri de giIDt ric.a, però que

e~s

ministres en siguin ..1a abans de ser ministres. A dreta. 11e:1. el cap

del goverr:t hauria de ser el con'tribuent més important del p.als. Ara _.
j a hi ha gent que diu que manem la gent de quartos. Tant per t~t que

s j..gu 5. v':n·itat. F.avam d'unir fortune.s. l qUí~~ unió volen més encertada que la de mat!"imonis entre gent adinerada? Normalment

ja ho sabem, peroò gqmpre surt

.

elgmu~

~a

es

f~,

:iona amb un ciri trencat! s' ena-

moros. d'lm especialista en vernís de munyeca o d'un camàlic gu~o•••

Si. nosal t~es ens sindiquem, si casem &ls nostres :ftlls amb 13 s

f~-.

lles d'alt'r'aa potenta.ts, i. si fem uns estatuts que aquests enllS90s
matrimonials han de prêvalar damunt tota cosa, ho tenim tot guanyat.
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Si els pot9ntat.s: som els que paguem més, som e~.s poten~ts_ ~~s ,qu
havem de manar. Si nomése-ns ca-sem rics amb rica ens sortiran
- _.el
ministres que han de sortir.

Voatss sab~ .si nosaltres no pagué.ssi'f:D

,·1 que estem pagant els èisba:rats que hi haurien si no ccbr easin els

mUitars .. els del Tribtma1 SllDrem i els cobradors de contribucions?· .

Doncs ai paguem h&m de vC?lel'" que els

lninistre~ 8igu~n ·sls nos~res ·mi-

nistres •• • Jo sempr~ que veig un president de la Dipu~aoió, ~ic:. liLes
calces que porta. aquest home les he pagades jou.

~

qui diu. u.n presi-

dent de Diputació, vol dir un aubsec:r'etar:l d'gstat, un porter del
rar1amer:t o un Jut&'9 de primel:"'~ inBtanc~a. Doncs ~i _~a je. les pagu~m

totes aquestes ca~ces, que sigui. d~ dehó q~le ;t.'~s paguem, E'nant al go"vern. Un gove:rn pobre no :farà mai res. :Ho podrà, 8mb

~l -c~nps,.

'sr les calces dels seus :funcionaris. l quan se li reclr-:ro:!?
p~r El.

pagar

c?.J.c~s

$a de dir.que no té
més ••• Er. carlvi

UT.~

a la gent que les necessiti,
recurso~,

gueels

s~mpre

~ressup~toa

no

ni pa-

9uar:t~s

tinJrà

l'exc~

d6~~n_per ~ !~S

,govern ric ho pot envesti r tot. .To n o crec qtl!J

mini.stre $ d'avui po:3in quartos de

l~. llaVa

~~~

butxaca per 'tal de t'er vi-

vendes, ponta, carreteres i hospitals. Un ministeri de gent rica podríél.

a'!'regl<~r

una infInitat de

CORes

que a!'a &stan per arreglar, i

cada mlniotm estari a orgullós. de poder di r: u Aquesta màquin a d'as-

faltar

cer~teres ~'he

pagat¿8 ja .•• 0, aquesta rebaixa en el preu ':'8

lea taronges Va a càrrec
1 tra

C'êna

do govern?

m~l ••• Ut

.TO

veuen la diferència entre l.U1a

crec que

~quest

o

Cl'GUer qu e he preparat, i

alt:rea q'.Je es podf9n anar portant a CR.p, poden fer mol.t per tal d'arribar a n'aquesta unió' de capitals qlle pretenem • Multiplicarem in-

dustries, raformarem les que hi ha,

d?blarem.~aprodu~cióde

les mi-

nes, i tots els beneficia aniran a parar al govern, que serem nosal-

tres. Aquests creuers es poden convertir

~n

.

la base de l'edifici

nou que tenim la obligac:i.ó d' al~ar. ~i r'eunim ela dit,ers de tct s els
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que en tenim molts, si fem una confederació d~_ fortunes naci,?n~s_,.
potser el món, que mai ha fet prou cas de nos al trea es vegi obligat
a fer-ne. Mai els nostres siatfitlIB s de govern s'han agafat seriosament

a t'ora. QUan j~ era a Suissa sentia a dir que a Espanya' es el paí
~

que hi

ha.~és

gent que ha .arribat a ministret i que els ministra

eren tan tocata i posats que mudaven d'ofici per qualsavol motiu.

:tUs allissoa deien que hi havia molt. pocs generals. que no haguéssïn
.
.
~.

passat

p~ls gova~~s

de

Mad~id.

Si fem aquests societat de

rrentistes gro.ssos, i la farn bé,

5e~r

comp~e-?o-'

<:pe molta ~ev€ms de fora vint

dra"1 a :t'erre'}" a casa nostra. Ara ol c.omer.cia.nts j a :fan el di a. de _~a

rebaixa, però la gent e,s pensa que 8e la t'ot. NO'sal t'l'"es 1 ~.mb un. ~~

vern ric PQdan fe'r el d:t.a del regal i anu!lciar .?es del govern: avuies regalen sabate 9 a tothom e • • avui 8a prendrà cafè de franc ••• avui es
e'l dia del puro,els de les 'l'les e • • Per què el dia del I.J.ibre s'ha de

:fer un 1(J}b de, descanpte?

El nostre Dia del Llibren serà donar lli-

bre s a tort i a dre't.. Podriem subvencionar els hote-la de 5 estrelles•••
- Bé, senyor Melcior, tot això comptant que hi hagin beneficis. l si

no n'hi han?

- Això ho pot dir un menestral, no un home ric. l nosaltres serem un
associa~ó d'homes

un li pot faller

lm

rics. Qui f\s que no en vol.drà fer de benefici 81 A
caixer o es pot deixar enlluernar per

tro

pap-er, do-

lent. Vostès creuen que a una ~grupació de milionaris' en a pot f~laJ;'
un caixer, que en podem tenir tants? O que ens ha d'enlluernar un 'Paper si abms de comprar-lo ho passem a votació? Un

r~c.

es

~ot :ro~ro,

cosa ja de per s1. di:t"1cil, ara, una associació de rics ••• vo·stès ja

m'entenen, no?
El senyor Melcio,.. tenia molt predi cament entre la gent de
rò

.q~artos,

Da-

els rics del casino si bé veien bé la questió del creuer, el mi-

nisteri que propugnavü el sanyor ,Melcior no l'hi veien tant.

l!Jn

vo-

lien acabar de parlFl.r ab C'l1S de decidir-se. El -creuer sl, el creuer
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el veien bé. lJh creuer d' hereus i pubilles de gran
podia
portar
_ _ dot
_
4..·
.. . _

\IDS matrimonis de gent adinerada. Això ho veien, correcte Gls
casino. Ara, aquell ministeri ..• E11s ja xernegaven al pagar
h~mes

bucions, i Eji el ministeri perquè fos í'o:nnat peT
de'

paga:r~

coses de la seVa b:utxaca ••• I

sobret~t

ric~

del

cOIl:t~i-,

rica s'havien

f"er regals a

l~

gen t.

Ai&ò, encara que els ministres f'o~sin, com propugnava el senyo~ M~l

cior, mi~ionaris, podria suposar un augment general ~e contr~~ud. ~s.
l això, deien ells, respectant les opinions del sa,nyor Melcior, .als
venia però que molt malament •. A menys, a meny:s, que els beneficis
de ~àbriques~ mines i tallers fossin molts i anéssin tots ~.~a~ar ~

ministeri.

De tota manera ells pensaven qU~ h,i h~~~s el,goye~l, que

hi hagués, semp:r-8 hi hauria gent que en diria mal, cosa gue a;t pais
's' ha i'et sempre. E:lla no creien que els malpar1.~ts del. govern en

deixéssin de ser", si el govern del senyor Melcior era possible,'

per

unes sab3tes, cafè, puro i altres aventatges. Entre les coses a evitar hi hauria la d'aquests malparlant. Es 'podri~ con seguir amb qU~
tos això?

,Tauen

dif'icultats els rics del casino ••

s'ho deixaria córrer de manar?

[.a.

gent que manava

800} au un pais, deien, que els canv,i's'

d'e4,uips ministerials ha estat constant, però mai s' ha estat sense mi-

nistres. Amb això

alt) suïssos t.enen raó. ~om

nistres. Tenim ministres per

t~ta

\nl

pais productor de

Mit

mena de governs i en tota mena de

circumstàncies. Per dolent 6S que aquestes. Biguin~ es 'troben ministres.
~ona

ja

o dolents., U1 b on

'[JQ

miniGtr~

pot donnir tranquil. Un mal ministre '

hi pot dormir tant. un mal ministre, dei9n els senyors del casi-

.

no, és igual que un mal tenir, un mal metge o

fè.

Un mal tenor :farà galls,

'lm

lm

mal abocador de

08-

mal metge receptarà una cosa per l'al-

tra, i un ma 1. abocador de cafè us abocarà el cafè a la falda. Però ni
el mal t,enor, ni el mal metge, ni el mal esbocador de cafè ni el mal

ministre pleguen si ha d'anar per ells. Avui els governs n' han après

molt i

8

.

vegades ho fan e1!'~S8lt1ent de teni 1" un mal ministre 'PerOlt~
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la gent
s

t.~

vegi c{\m són els bons ministres. Semp~~ n'hi?-~
mal mi!>istre c.o'

Ull qU~.

no.

ls al tres. La cosa que no té adob és ~1a." n()

n'hi ha cap de bon ministre, com~c1 ha succait moltes vegbdea. ".
Potser sí, deia 91 caRino, que el ministeri propugnat pel senyor Melcior seria

lm

bon ministeri i, :t'ins
i tot~ pagant,.
seguramer!t pag-ant
. .
. -

'molt, e~s minis't.ree a ca!1viar ouan la cosa 81'ribés s'avinò:r:J.en

al

canvi. }i'in9 ara els c~v:f.s de mini~t'r9s heu e$t<:tt :for90aos par aldad~c'!.'et.

rul1s, () p&r
.

Els minist...
.

que a-eguiran

9

cobr~n t

sigu1n

o no ministres si n'han estat una sola vagad~. Ar~, si segona el senyor Melcior un mini~t~ cobrés m(,f\ ,~9n sa fer de ~lnistre que f'~nt-n~,
són cose~ a p-ensR't'-lss, ~ ~ormir-'hi uns dies, deia la gent del ca.sino.
El

~enyor

:Melcior per la seva banda, anava madu!'ant el. proj ecte. l

ja tenia la intenció de :fer lm cop d'Estat que no s'havia fet mai.
Un cop d'Estat econòmic. Ell solfejaria els amos dels gr~ s ban<?~, de·
les grans industries,

i de les grans

aventatgs8 del seu programa.
diputats,

~.

propi~tats~

i els faria veur~. els

l els :faria veure al pais, i obtindria

pr:rsentaria uns moció

I

d& censura al

el seu programa salvador el Congrés.

~s

.gove~ i

expos~~a

.

arriscat que un cap de govem

digui que :fara una carreter a sabent que no 18 pot fer. Un ministeri
de rics la pot pagar ell aquesta carretera. Si el paia no pot pagar
prou ela mest:r'es, els pagaria aquell ministeri, de la mateixa manera
que podria pE:'gsr eixalebrats i anarqu.si tes.

d' aque s'te s. due s coses cobrant d'O l'. mstat 7
~

.

tre davant tals argnments? Quin

altre govP,-m -que solucionés
amunt dits?

gOV~Ml

Qui és que seri~

~a

Quin gove ro es podria ba-

no hauria de

sa'bis:r~et;òriament

plega~

davant un

problemes com eJ.s més

.Ta serien 'genes de: ser ministre, p9nsava el senyor Mel-,

cior, eies :fes el sord a un ministeri eom e;J. que nosaltres presenta.riem!

De moment, el creuer, :f. a emparentar :fortuna s amb fortunes. Tot

serà COO1enc;a:r •••
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l el senyor Heleior, una ve"gada tingué

la gent triada, en parlà. a

Constantí del creue r •
- Noi, encara que tu no ho vegis, la solteria és una mala CO.88.-. J:I~ ha

molts pocs solters que hagin fet .coses impo:rtants,•. Si n(hi h~ ha~t
algun són excepcions que confi:rmen la regla. Dormir sol no ha dcnat mai

bons' re8u.ltats~.. gla llits, si no s'hagués compt~ amb les dones no s'hagué,ss.i.n inVGn tat , com tampoc s' hagU&S inventat 81 mat.l'imoni. Molts 130
ters h:m vist aques~es coses ql1an no hi

ron

sigut a temps. Per.

1-

ta:r:tt,~om

que ..j o no vull que et trobis així, t' he prFmsrst un crauer a. mar. oberta,
en A~l que hi trobaràs les millor's pubilles del paia, i "'t:.indràs tots els
dies que vulgu is p~r a deixar aque ata solteria que no et v Ei gent! ?~:

'.

Aquest cra~er, 8 l'emparentar fortuneo pode~oses~ pernletrà .1a. :t'o~~ió

d'un ministeri milionari que tinc en

pro~jec:te.

Vosalt.res, o els

v'C!~

tres i'il1~, hmlTfl'U de fo:r'fllar aques~ ministerj.. Ja no és el teu m.atri,":

moni eol qu

atà en joc, està.

€11

joc la felicitat de més de 30 milions

e ciutada:n s .••

El senye!" Me-lcim' hi posà l'embarcació amb capità, mariners i servei.
S'embArcaren sia pubilles anb llurs mares i sis solters de gran dot

comptant-hi CODE:t~mt.1. La mnjori~ d91~ embarcats

havien e8:ta~_ ~liç<?

nats per llurs pares de la missió extraordinà:ria d'aquell CJ"9uer de cara
al :futur de la pàtria.

El vaixell no era massa gran, ja que el senyor

elcior va. pe.naa!" que si ho t'os les parelles e

odr:i.

distreure. gra

un vaixell de les mides .iustes perquè' els embarcats haguésain . de passar
.
desti.l1.~t~

veient-se la major part del temps •. Sis canarota. eren

a ?sda

mare i filla, i sis d'altres
als- solters. Al .. mig
la nau hi . h~ria. un
sa;..
.
. .
.
-.
~

'.

Ió únic en el qual les pa~elles ~hi havien de tro?ar per força' ~~evat
d'alguna baixa per un atac de mareig. De, tota manera abans de sortir es
recalcà a tothom que prirn&r era el desti de la pàtria que ~1 mareig. El

vaixell, per recomanaci6 del senyor Mf:31cio:r:' es deia

11

RiquÍl:.Hdt;lll • El Ca-
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pità tenia instruccions 6' avisar

e lluna

si.

!"

~lP,'V.nR pa!"911~

mis i ho volG?:ué$ fer a
h:\vi~n

Ei

la gent jov~ quan hi h~és nit

hagtléa d'acabar (l'arreglar un compro-

c~oo,..ta. r~l

nyor Melcior, quan els Quarto

de treba11ar els feia treballar bé.

Constant.í, una vegada méa, Va. C1'"I:Hn-e e'l pare. A contrs,-cor, pe:r-ò e1
Va creure-. Amb una esper-an9s

sec1"eta. En un creuer per mar poden 8UCl

ceir moltes coses. I ell bo desitjava
Tmlb4 podla l)<Mlsar que ent.rq
bon.

apJ"of'i~!".

fervoros~nt QU9

en succe1ssin.

s milionàrioo hi hagués aJ.[luna cosa de

I, si no h1. :ro.

que s' esdevingué~ allò que volgué

el sanyoT' N'eptú que elgull criT" n"la ende~lna

-lP:tlDa.

Bls pl'ime:rs d'arl"ibal'l a bord :foren e19 joves milionari 3. Hi
+ac1.ó

pe-"J' t~l

.1

Ï1a

e:xpec--·

veure les noies. Si bé tots han estat instruïts que

d' aque 11 creuer n' héUl de so rtil"

oomp~"'mis-os i

tota han prorr8 s p o sar- .

hi el coll, hi 1~ int.erés en v·euY'e com S~lX'!$D les que s'han àe oonvcrt.ir, segon g ordres paternes, en futures

n~ullers~_

"la sis es trooefl

en e~ salonet prin cipal del "I?iqulssit!l!l i tot són ulls miran t la pO.I"-'

ta d'entI'ade..

sí,

alls 11&1 pr()121~s casar-se amb èU.rars, però si les fu-

tures mullers compten amb qUl&lcom més que amb dinEn~s, millor que mi-

llor.
Un marir!e:r'" de p.!"8U a.nUll ci a:
.~ sen~rora

Voraviu i filIo..

El.s nois s'alcen - .L'educació és l'educació -, i fan '.ma petit.a reve- I
rància a les dues dontls. !Jo ~e s

den mirant

l'en~uatissat

què ha passat. p'Jrquè es 'Sis es que-

del saló.

- Ja es poden posar dret's! - t'a la senyora Voraviu.
erò el.s sis segueiX9n mirant al Efòl. VaJ.ia m~s no mirar-la a la .filla'
Ver-aviu. Sia pensamefJ -t,s coincidiren: ::~s clar, però th molta quartos~'•• li
~inc,

de pe sam~ntg, ttrlb4 van pensat la mateixa cosa: '/ S'hl~ de creure

1 pare. F

hi ha més remei ••• 1/. Ca.ostanti es deixà c·6x·:rer ne pensar
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amb aquell. "no hi ha. més remei".
i, '
si les demés noies eren com la..
~

noia Voraviu, decidí, definitivament, que donar~a ~ ~ ~~ a son

pare~ que

amb ell no s'hi comptés a l'hora de formar un govern de mi-

nistres milionaris.
Les cinc noies restants resultaren~ sj. fa no _~a, com la noia Vorayiu,
però

com ql?e es tractava de planeJ~ matr~m.ol1is pel bé de ?-a P~t~ia

com havia sugg~rit el senyor }~elcior, els cinc no es basquejaren gens
amb la tria.
- Si vols ca'lviar ••• ? - digué algun.
çpedaré fotut

igual, no ca1~ La que m'ha toc,at ja m'està 1?~ •••

Al cap de poc hi bavia una conversa general sobre, estat de

borse~,

pa-

pers recomanables, capitals banc~ris•• ~ Si el sen~~r Melcio~ hagués
estat presents'ha.gués emportat un, senyor rab~. Constantí, a~~ ,la
noia que, li havia tocat no passà, com altres v~gades havi~ ~uc~eit,
Loper~ti., Aquesta~

de parlar del temps. Li tocà en sort la noia

el

primer dia prengué pacièn cia. El, segon dia de n,ave~aci6, ",:-ambé ~ però
al tercer, quan la maj oria feia comptes posant xifres dsmID t :t'ulles
de paper, es queixà anb sa mare.
- l.1are, aquest noi no és com els altre s.
Però és el més ric. Sabem que son pare, a més de la fortuna local
disposa d'una internacional. A Suissa :fa por els diners que hi ~.
-

~s

que només parla del temps. l fa tres dies que me'n parla!

- Les noies hem escoltat molt de temps, però les de casa 'bona en lloc
d'escoltar ja prenen la paraula. l ai ell no
parla de quartos n'hi
.......
~

'.

parlea tu. Si tu no este.ssin ben situada pod.ríes passar-hi un mes
.
,

sentint-li parlar del temps, però estant-ne com n'estàs, dei~'t de
temps í posa els diners damunt la taula. Fins aqut podríem arribar!
'I tu de diners en tens

c~

la que en tingui mé!J de tetes les, altres.

l no serà que siguis de mé.s mal mirar, perquè tra1.là-tral.lera•••
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l recorda't, quan facis inventari, dels eucaliptus del Sud, que ara
que estem mancats de paper valdrS'l una fortuna.
Els homes,
quan
.
.
..
. una
..'
dona els

~

.

cau bé, fan sortir tota mena d'arguments, exageren posi clons,

comoditats, propietats i, si convé, les diVises que tenen a Suissa.
es d"home , aque sta vegada.

~xagera,

filla, exagera •••

l la noia Lopereti, al quart dia atacà.
- Jo

arè

ja sé tots els vents de la Rosa; Trenta-dos. Sé quan la llu-

na senyala temporal i que els llevants, al fer ploure tants

di~s

se-o

guits, han fet bons als fabricm ta de paraigues i impermeables; sé que
quan al c'81 hi ha aquells núvols de color de c.endra e.oneguts per liLa
Process6 de Tossa" és senyal d'aigua
llarga. '". sé. que per gener és bo
.
se~brar

cebes, cols i enciams;

per.~' abril,

melons i

sindiro~; p~l

maig

tomàquets i pebrots; per l'egos t bròquils i cols? pel setembre faves
prime1'enques r per l'octubre, 'naps i

pàso~s •••• N;o,

ré fins a fi d'any ••• pel novembre eap,i.nacs i
bro, es fan planters de tomàquets en

espera' t que et di-

.pa~tan~es.,~,.

caixons,~

l?el

d~~em

Jo" tot .això ho he . après
.

du tu durant tres dies. Ara, a tu et semb1.a bé que a casa m' hagin fet··
enrolar en aquest creuer per a saber quants vants bufen i què és costum
plantar a les hor18s

cada mes?

- Mira, si vols et puc anar expli-cant què s'ha de fer durant dotze mesos al camps, als jardins i a les vinyes. què c21 portar a cap
mes d'octubre peruqè les
manera s'han de

vigi~ar

gal~ines

pel

siguin me;s ponedores, i de quina

les femelles tocades per tal d'obtenir uns bons

parts •••
- Jo em penso que no havem enfocat les co'ses bé. A mi el pare abans d
sortir de casa em va dir quP, se! es

parla~ia

de quartos, i que les ma-

teixes instruccions tenien els alt!:'es passatgars. l tOOlbé m'ho ha dit
la mare quan li . he
dit que tu havies passat tres dies parlant del
temps
.
.
~

~

~

i de l' agr! culturs. ~s que a tu 'et van dOllar una s altres in struccion s?
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- No, no •••
- Doncs anEm per :feina. Com estàs de' quartos?
- Això és el que Va dir mon pare a la mare 1 ',endemà de :festejar-la.
l la t'eva maTe què Va dir?

-

- Que en talia més que ell.
f.,a

noia Lopereti no estava preparada per a se'guir la conversa a par-

tir d'aquell punt. Seria questió de consultar amb sa mare i
posioions. Ella sabia que les noies. durant segJe
de deixar dir i de deixar-se seduir. Va

est~r

~

prenà~

havien d'esooltar,

mólt de moda 9ue els

bomes les havien de convénoer. Tot anaVa ain, en terra, mar .i aire.·
Ino eren els homes sols. Els .coloms, quan

vo~ien

festejar S"estar:ru-

:faven perquè la fest~jadora els veiés més voluminosos i brillants d-·
oom en realitat eren; ela animals de peungle.s es batien si era neoessari per tal d'obtenir un : UVa, doncs, som-hi" de la :femel1.a escollida .•• i els peixos, totes aquestes <:10101'ain8's que mostren, que diguin el què vulguin els que es pensen que són i?el' a csnunar-se, són
peI" enllue:m8!' :femelles••• i quI, no feien els. homes per enlluernar :fe-- ,
malles! S'hi presentaven ambperruquea empolvorades, ambcasaques plen4fS
e

:flor~, mi~jata

blancs i es posaven rapè al

~

s ••• l de la

~ate1xa

ma:pera Que aque:sta manera de p:re{3enta:r-se 'la maj orla de les vegades.
reeixia, tant>é ha de reenl', en ~l mal cas., .pen~ava la noia Lopereti,
que jo en p'I"e-senti amb una bona

oa~tera

de :va l?rs, a menys

qu~

els

homes segueixin essent, oom la maj oria de les- vegades,
uns animals.
.
~

~ . .

I si a n'aquest noi li han dit que totes erem uns bong partit.s, l'han
Inganyat. Jo, sóc el mi¡lor partit. Que· demani els éstat.s de oomptes
que han fet les altres i que compari ••• Un quan al :fí.sic••• sl, potser
si alla n'hagué-s t.ingut un de més presentable el noi hagués parlat
d'altre cosa de pas de quin mes s'han de plantar les faves. Ell d
temps ja s'ho veia que si s'hagués presentat a un ccncurs de bell.esa
l'haguéssin agafada anb reserves, però ella tenia quartos! Ja una ve-

l(fl , .

gada, pér tal de fer més efecte, es volia fer ré'toear, i
quartos que ho van impedir. A'ra Jaê recordava

'b~

aquella

Val

interve~c.1ó

frustrada. Era al principi que al país es r.etocava i la noia
anar-se a retocar a fora.

~1

sér els

dec~df.

doctor li pregtmtà què s 'havia de modifi-

car.
- Totl - va dir e11a-. Ara hi som. Amb una condi:ci~,. pe.rò. Si ~l_ r!-.
tocs m'afavoreixen pag:b el què vulgui. Si no m' ~favore1x, entaulo
vegem~ho...

- Veurà, molt senyoreta meva, vegem-ho,

pl~t.

Les orelles s·'h.8.1-

rien de retallar, però les dimensions de les orelles es poden dissimular tapant-les amb una perruca que ara es

V!f)

'posant de moda. Les a-

rrugues, li garanteixo que les treurem. El nas., anf3m pel nas. Aquest
,.

Das es pot modificar perquè

té nas amb esereix~. Ara, la booa,. ~o~t. se-

nyoreta meva, la hi podriem engrandir si la 'tingués petita, perè.> ,c.
que en té massa, tindrem treballs.

Els davants poden passar. Jo

DO

els tocaria. Ara, si vostè vol ,Ja que hi som, els retocarem, els retocarem ••• Les galtes es poden rebaixar. No n'hi ha necessitat d'anar
pel món amb tanta galta••• ~ls ulls. Els ulls, molt :senyoreta meva., si
aixample~

les parpelles

cor~em

el perill que els ':ll::ts, al

6~dejar,

no estiguin quiets. Jo els ulls els deixaria tal com són. Vostè

~illo

rarà d'aspecte, però si 'la millora no li t;a el pas J?o sabriem què dirli. l en casos com Fil de vostè, molt senyÏlréta meva, la casa té per
nonna cobrar per endavant. Si vol, donsn la visita pel' acabada i, si
vol, comencem ara mateix .••
- Jo potser havia d'haver començat dientrli que tinc
- Si en té moits, molt senyoreta meva, jo, si

1"0'8

~~l ta ,qUar:t0~•.

de vostè no em' faria

tocar res. Ningú no li gosarà discutir l'aspecte si anticlpa qtl'9 Va
llarga de diners. Aquest és el meu

diagnòstic. Si va bé de. butxaca

pot mol t ben paSsar. No s'hi amoini •••
,

',
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La noia hi pensa ant> aquella visita,
i també
pensa que el metgè- ... es·
.
-......
_...
,

~

..~~

Va errar, ja que un home, un home ric, és c:l:-ar" no ~a trob.a:p:t"O~.,~é
per quartos que ella tingui. l això no és just. En parla amb sa mare,

...

i

la mare tampoc l'hi troba. Es més, protesta.
Quan s'implant.i el capit.alism.e-oapitalisme, no això que.hi.ha ~a,·

'

s' haura:¡ de tenir present els que no donen al s diners la Vsl.0x: que. te-

nen. l

come~98nt

pels bancs" que són els primers d'escanpar que ten81

milers d'accioni.ates,' quan 1a cosa que baurién d'escampar és q.J.e. en
tenen poqu!ssims, pero bons. Gen t

co~

aquesta, com

~quest q~e

de ser e~ teu home, a'ha de deixar sC?la. sense el suport ~els

hari a ..
qU 8 :t'tos

dels altre s, els <:pe hi han fet el sord en quedaran sense en quatre
f~

diea. Convenen escarments pels que no

dels diners el

c~

q.Ie se

n'ha de fer. Si no hi ha escarment s, serem tots plegats qualsevol
.
.
. dia
uns capitalistes d ~ estar per ca sa ••• Però tu filla meva, no et donis
encara, s.aps?
Es curi6s, però

Cons tant!

q~u~

també hi havia pen sat amb els' can vis

havien fet fer la gent de casaques florejades i. mitgeta bJ.anca. Perb
no sempr'e els homes mudats es sortien amb la seva, malgrat qUE! a
gades els de 1e s casaques eren molt per damunt de les noies

y~,:"

qU~ ~r?",:,

curaven enlluernar. No hi havia igualtat d'estaments. En el seu caE!!,
èll era tan capitalista com la noia Lopereti. Si ell hagu's estat

lm' \

modest llauner o un pobre escrivent, segur que la bossa de la. noia

L()...

peret! hagués sortit guanyant, però ara la bataJ.la era entre dos grans
capi tals. Un ofensiu i l'altre disposat a no acceptar la b atus sa.
l Constant! seguia entossudit a no acceptar-la. Ell no volia passar _...
la Vida, no al costat.de la noia Lopereti perquè era la noia Loperetl,
sinó al costat de cap milionària que no s'assembles amb la senyoreta
•

Miró'. Què l~

..

-

..

-

#

_ . .

•

-

-

podia
costar aquesta decisié?1 PrimeT' . renyir amb son pare.
.
.
-

'

Després potser que se'l donés de baixa del partit capitalista. l bé,
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què. ••

s' .aní" on sari a

el m6n si hi hagués

1m

pobre més en aque st món

que n'hi ha tants?
La noia Lopereti lluità com qui em, una rica llegitima. Però veia

que lluitava en Va. A la que elJ.a, iniciava una conversa
i

de borses

crèdits, interessos i papers, i exigia estat de comptes" Constan-'

t1 es despenjava anb els :fenòmens de la naturalesa explicant les

tAlO-

ries del foc central i la causa de volcans i terratrè-mols. l si la
noia seguia insistint parlant de quartos i la manera de :f·er-ne ~és,·.
noi li sortia dient

aj.

sabia la burreiia de diners que poden valer'

el :farro, níquel i demés metalls que hi hal a l'interior del planeta.

ETa inatacable Constant! per la noia Lopereti per. quartos que
}\TO

obstant aquella noia defensava ·al.lò que ella

dre.t, a tot
cent~a1,

co~siderava

tin~és.

el seu

defensar. l cada vegada que hi havia reunió al salonet

seguia

prov~t.

Ja feia dies Que es navegava i., dels sis projectes, cinc havien arribat a cap. Era un 83% i ja hauria d'haver estat bé, però per la noia
LopeJ"eti allò era un fracàs, el seu fracàs. I.no s'ho volia deixar
v-eure. l ara pensava més que mai amb el diagnòstic d'aquell metge.Si
ella s'hagués pogut presentar al camarot de Constant! en camisa després d'baver estat adobada, segur que el noi es dóna.
rò, que si ho :fes

~lla

s:abia,pe..

ara sense cap retoc podria succeir que el noi es

posés a riure, i per una dona que

8S

present.i en c:amisa al csnarot

d'un jove i que aquest s'ho agafi rient, és un desa.stre

abso~ut

del· )

qua1 una n oia en deuria restar marcada mentres Visqués. l' això per una
àona de qU8rt~s com 8111a era un afront que no es podia passar. Si
i

-

per quartos no cedeixo, què dimoni puc fer jo? Pensava i mès pensava
la pobra

no~a

Lopereti •••

Fa estona qne el vaixell puja i baixa més que d'ordinari. El capità
es, presenta al salonet.
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- A ml, particu1.arment, els temporals sempre m'h

agradat. M'ha agra-

dat, naturalment, trobar-ne algun de tant en tant, però em :fa l'e:fecte oue vostès pra:fel"eixen que reculem, di-c jo •••
La noia Lopereti, les noies riqués a vegades pensen de maneres especials, va pensar que

potse~

davant d'un temporal obtindria alà que en

temps df! calma no hav ia pogut obten ir.

temporal, i que ella, en lloc

com sempre -de ser salvada per un home, podia

~onvel"tir-se

en la salva-

dora da Constantí. l quin heme és que diu que no a una dona que l'ha•

~s

gi salvat d'un nauf'ragi?

va aferrar tant a n'aquest pensament qu<

Va dir.

- Ri ha d'anar per mi i hi ha t
La general

rR1, j8 el podem envestir.

va protest.8J..

- Veuràs, filla, nosaltres ja ho tenim tot arreglat!

- 01 és, doncs ~ la aolidaritat entre als rics?
Allò :feu efecte. DAIa divuit passatgera, disset es van solidaritzar
amb la noia Loperet5_e Constantí va dir

e un temporal e't'a un temporal

i que el seu vot. era en cont:ra. La noia Lopereti que j a sabem ho :fia-

va tot a un temporal, intervi.ngué tia nou:
- que nQ hagis fet, per

a~~,

com els altres en la questió

eeonòmi~a

és una cosa. Ara, qua no vulguis feT' cauaa comú en un temporal .•• QUe
vols que en pens

da tu?

-- A!"l, si algú es pensa que em vull sepaT'ar del gremi, ja podem tem-

cr-aJ.ejar!
~t~ _qua s'estava esperant, pregunta:

ixi, auè fem?
- Si hi
temporal
~l

na

tempor~l

m~SS8

que

P

'hi l1ñgi. P.ndavant! A,.a, miri que no sigui un

grose Vostè mate:i.x.

capità n'estigué molt content de la decisió dels senyors

gera , i per tal de

tranouilitza~los

- Jo els puc asseguar

que

aqu~st

passa~

va dir:

vaixell és inaumel"gible. Ena podem

11

mullar, però nc ens negarem. Passint-ho bé.
A 1<\ poca estona ja no es pot estar en aanodi tat al petit salonet.
Nova intervenció del senyor capità:
- Potser aauest temoora1 se,..à mé·s temporal del previst. Jo aconsellaria als senyors passatgera que anéssin a

es

posessi~

al

11i~.

Als a

~lurs

camarots, i. millo!" que

ris hi. ha unes pastilles contra el ma-

reig. Ni.llor que se les prenguin abans de rnsl"6jar-se.
Algú truca 8~ camarot de Constantí. Es la noia Lapereti.

- T' hi has

p~nsat

bé amb els que:rtos que podenl 'fer entre tots dos?

i amb tots els taus quartos pots fer parar aquest ternpor'al
•••.
.
La noia surt rebotent la porta. Amb pene s i

treballs se' n

V

do-

B

. minis del capità •••
SenYQr capità, valdria molts quartos fer parar aquest tempor~'1
Ui, senyoreta Lopereti, amb gls temporals no hi h.a quartos

qu~

?i

valguin ••• l ara tant :fort el trobarém si anem endavant com si anem endarrera.
- Així, amb quartos no hi veu l'es a fer •••
- Absolutament res a fer. Els temporals ni s'originen amb quartos ni
es :fan parar pagant. Ho sento. Què més voldria jo que

cobrar

per a calmar llna malteJllPsada com aquesta •••
La noia Lopereti ja havia provat s~ ~b quar~os la cosa es pod.i~ arre.

glar. Ella ja s'ho pensava, però ho provà. Li restava encara una opor-

tunitat: la d'un naufragi i del sEÜv80lent •••
La nit t'ou una nit ben geJ.dosa

t.anmateix. No dorm! ningú, ni el. capi-

•

tà. La mare Lop9l'eti entre salt i salt del vaixell, deia:
Però per què· havies de demanar al ~ap1tà que tirés endaVant?
- Jo tinc

~ls

meus

Dlan~,

M8:re.

quan més gros sigui aquest tempo:r al ,

millor. l millo:r encara si nau:fraguem •••
- Filla, aquest rebuig d'aquest noi t' ha t:raatocat ••• Altras casos

s' hall Vist que han acabat com tu •••
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atie mas en el meu centre que mai. '.IU vas haver de fer cap sa-

peT a casapte amb el pare?

crifici

- No ••• El~ em va pr'eguntar quan terda••• jo li vaig preguntar a ell,
i

j~

va

~star.

- Jo ar.b aquest noi amb la questió econòmica no me n'he sortit, però
penso sortir-me'n si hi :ha naufragi.
Pe-ro pe:r- què hi ha d' bave T' mmf!"a(!i~?

- Sensa sacrifici les coses, llevat de casar-se ri.ca. amb !'"iques, no
s'obtene11. Mira, sI hi 'ha naufragi i jo salvo a Constantí.,•• què et
selnbla'{

Oh, vauràs, si tu el salveo .••
- Si jo

~1

-sa.lvo , per agraiment,s'haurà de casar amb mil

Això ja és més be~ pensat, veus?
- l se.rà la primera vE>gada que en lm naufragi una dona salvi a un ho-

m\O.

- ldxò, :filla meva, nanés ho pot f·er una dona milionària.••
Constar.t!

~'està content d'aquell temp~ral•. Pens~_que P?tser no_~a~

rà de renyir amb son pare.

Hi pot 'haver un

n~u~ragi

i que

~s. negui,

si s'ha negar algú, la noia Lope~eti. mll podría dir a son pare .que

tot anaVa bé, però que la noia Lopereti se li 1~via.negat••• Per~ el
temporal ja no podia ser més: temporal., i pensà que també es podria
ne~ar ell. Sent, en altrES oamarots e.Ls erectes del mareig J ja que con

t'ra aquell temporal no hi havia pasilles que hi valgúessin', i sent
que algú reneg:a prep'ls,lament contra la noia Lopereti, i la seVa fani11a
•
r~cordant que la noia havia estat l' es·cs del pecat•••

1 capità intervé de nou.
- No ela vull espantar masss J però si algú vo_l~a un bon tempora~_, ja
el tenim. El vaixell porta barques de salvamént les quals estaran a

punt en el moment precís. Rec'omano ,a tothom que es posi aalva-vid~s.
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Les barques de salvament són molt segures, però algú es pot p,os~, ,

nerviós, relliscar i caure a l'aigua. l els salva-vides són precisaf71ant per això per salvar vides. I, quan j-o avisi, 'sobretot l
primer, com sempre' •••Halgrat la oa1a nit que fa, j o per la

done a

f'or~a

de

la costum, acostumo a dir bona nit als senyors passatgers.
's compleix la primera part de ~'avis inicial del capità. En

dé

tulS

les baixades del vaixell,-el salonet on s' havien t'et tants números
queda mig d'aigua la qual es :filtra per dessota las portes
marota. 1:18 senyors passatgers s'espanten
den al

~ls

ca..

i, ja arnbsalva-vides, ne-

salor~t.

Torna a 'sentir-se la veu del capità.
- Uo s'alarmin massa. Aquesta petita nedada

els servirà d'assaig per

si algú eau a l'aigua de debó•.•
Nova

abund~tentrada d" aigua

al salonet.

- TothOOl a cober'ta! - ordena el capità -. Si es queden al salonet es
negaran .ia one pr-eveig que hi entrarà més aigua •••
r.t

s puja a coberta com es po1:.. De mot:Jent, com que al salonet només hi

havia aigua

s~nse

haver-hi mala mar, es deix8.pujro::.les dones p!ime,:,

tal com manen les lleia dels naufragis ••• La noia Lopereti
portullitat de que a Constanti li passi quelcom per tal

'o~dr9s

o-

d'o!'g~itzar

del passatge ••• Bl capità

el salvament del milionari més milionari
ja dóna les

ap,e ro8, ~~

des de dalt d'una barca de salvament•••

- Això és més gros que no em pensava. El vaixell no es negarà del tot
e:rò hi entl'arà tanta aigua que no s'hi podrà estar.... ili. ha tres barques. J'o sóc dalt da laA de la tripulaci'ó. l'Jo ser'ia just
que
un servi.
.
dor de vostès i la tripulació no disposesslm d"tma barca de sa1va:nen't.
&lcara que puc

8ss~gtU'ar

que no es

T~egarà

ningú, si un passatger es

nega la :flota mercant no on patiria, però si es nega un eal?ità d::,
vaixell, a la nota mereant hi hauria

lm

eapità menys ••• QUeden dues

ba:rqt.1as a la disposició dels· senyors passatgers. Vostès són divuit.

14

Divuit dividit

on

dos, "toquen e nou persones per- barca •• • J.8 .h~_

po<?~n

anar pujant, sense nervis ••• Ap:retant el boto de proa, que ~ncar~ gu
no el vegin és de c.olor ver-mell, :lés cordes que a
9-8

desfaran automàticament. A popa hi

h.~

ten les barqu GS

el motor. En

aques~s

barques

modernes no ha de remar ningÚ. Remar en mar de temporal és \.IDa mala

coa-a ja aue hi ha m'Olta

t que no en sap ni en temporal ni aens'lJ.

Hi és tothom?
-

lli moment! - diu algÚ -. A mi etlsemb1B qua només

m

comptat onze do-

nesl
l era veritat. La noia Loperati 8n êl seu af'any de trobar l'ocasió de

salvp..T Cons~ant1 ens'opegà arTJb

tm

'Cordatga i pe:ròé el món de vista.

- -mm f'alta la noia! - cridà la mare Lopereti.
Constantí. estava a punt de pujar a

.1va,r fet el sord

bar ca que l i to cava. Ell podia

a la noip en temes eCCl11òmip...s, però a' hi havia decla-

rat solidari en la questió del temporal.

- gsneJ"9u-voa ••• - diu a la g9nt de la seva barca.
15'la trobà en mig ~a fosca .. La prengué en bra~os i es disposa a

pOl'-

t.a.r-la a la seva barca.
o sobrecarregueu les barquèS! - va avisant el capità, ja de l'aigua - • .No hi van més de :nou persones I.

l just quan deixa la noia Lopereti a la seva barca,

ú tocà aquell

botó v91'tI!9l1 que havia dit el oapità que ea toqués, una. orar1as'emDor"ta la baY'oo da salva.ment, i Ccnstanti. es queda dalt dal "Riquissim"
s<mse poder-se sal va;r.

-M'està bé, par burro! ,... Va dir el noi.
Q

sap

Ol

1('

tr~~

barClue

rribaren, re collides per un mer cant sue'O,

a bon port. D'aCluell port la gent de dine!s organitzà la recerca del

"Riquisaim" que havia f~t sigues. Inútil recerca. No es trobà rastre
del vaixell. A la setmana de cercar-lo es donà la recerca per a'cabada

li5
malgl"ut que

senyor
Helcior en feu
organitlzal"
una altra prometent
.
- ..
una :fabulosa recompensa a qui trobés l'embarcaèió desapareguda....
~1

I, no obstant, el capità havia tingut raó.
tot.

~l

E.~

vaixell no es n.agà del

motor seguia :funcionant i el "Riquissim" navegava entre due&

sigues. Aquell temporal oua tant havia plagut ~ capità, això sl, el

portà. qui sap

~

on i molt l1tmy de la zona

Quan el temporal èigué prou, Constantí
xf:'ll entre mar 5. cal.

en

9S

~e ~a

recerca.

trobà amo i senyor del Va!-

havj.a anet a parar? gIl nc ho s.abia pas. De

tota manera no es podia. mC'ure de sobre coberta ja. que
rots seguien mundat9. La cosa que estranyava al

salon~t

no~tr'e ~lic.

i. cama-

era que

el motor séguia :flmcionant, peTò eTa així., fun cionav a. Constant! Va

pensar que si Rquell era
cara Que ho

~es

motor marí ere natural que :f'l.1ncionés en-

amb aigua a coll •••

S)., al lloc de eomanament, en e l qual acostumava a est.ar el capità

quan no hi havia temporala, hi

,via un timó,

ll.."l

magnit'ic timó de ro-

da, una brúixule, una :ràdJo i altres aparells. El. noi, de timó no n'ha-

via

t servir mai c"i', corn no havia -ret servir mai can dels

.:pa:re~ls

tres

lleVat de la ràdio que només l'llavia es.coltada. Yensava, dues

coses en aquell momant. Una, que sí ara fos li hagués dit que sl a la
noia

I~peT'eti.

L'altra, que sort d'aquell temporal si se n'havia pogut

de afer. Segur que algÚ tr<'baria que 1 a volgué

els quartes ••• Feu ro-

d2r al timó i va VE/ure que el vaixell, mig negat i tot, obeia. De

la

bruixula ha sentit a dir que solen senyalar el 1'ford. l on el portaria
aQu~.Lla

b:rubU11a si. ell orient,ava el vaixell al Nord?

maldecaps les havien portat ela maleits quartoo.

de tenir un dels tiares

Ul;'8

rics del pais?

QU~

mostre

grat

aque~las,

~,ots

aquests

en treia ara ell

Quedava la ràdio. Gira un

botó i li surt la RBC anglesa. Un lo~utor, parlant
a Egpanya

l

pany.ol., diu que

mas.sive s mostres d'adhesió al règim, són

ua la gent va a las manifestacions cobra."'lt i qu
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allò no durarà. Que als amba~xadors dels pa~sos. com ~al qUE!. ~~. marxar

del país caba<la la guerra encara no hi han tornat. QUe el govern governa des de ~~èxic, que s'hi parla castellà, i el govern

!li sembla

DO s' ha mogut d'Espanya ••• No era el govern de Constantí

oue

però el Doi Vet. pensar que havia de ser
un pais de tant llmy.

mo~t

aq':l~;z.~.,

trist haver de governar

Ara recorda el tet!lpS que ell Va :fer la guerra.

Va. V9ure 1mB pr-esone"'s, aue els- seus en dèiEm '.roigs,. i va trobar que
nien el mateix color que ell. Si, ell f.l1ava més mudat que aquells
presoners, però va trob&r que fer la guerra com la :feien ells tenia

un

gl1atl

mèrit. Si es cOO:l{)arava amb aquells.

nia raé, era una

gtl9!"ra

de

r~cs

presoners~

son pare te-

contra pobres .. I, segons

re, l' havien de guanyar ela T'ics ~ ... Llavors

pen~a

e~

seu pa-

aml? son pare. Can se

'haurà agat'ada la seva desapa.rició? ~s gastarà mo?~ts quartos _~nrant
de ·trob~n·-lo? l si no el troba, seguir-à :formant part de l'associació

Tamb~ pensa en sa mare. Al principi, can

de rics?

11

dona de quartos,

volgué fer negocis pel seu compte, li :t'allaren, i acabà d.ien t a son
arit;lI I<elcior, mana tu, sents?1l l mai més s'hi :ficà. en negocis.
.
-"""',

~enyor

dona que

Melcior era tan a.bsobent en questi·ó da diners, que aquella
CGlP-l1ç.à

dient que tenia més quartos que ell, acabà. quan

. 'home era a easa dil=tnt-li:
pla~a?tl. La

11

~lfelcior,

què et sembla que

cOOlpr~~

a

BUC acaba l'emissió tocant un pas doble. Després, una do-

na, en anglès, potser tma d'aquelles e'conomistes que havien estudiat
amb ell a An~later'ra, fa una intervenció dient els mals dà la lliura
esterlinB i els' remeis per a guarir-los ••• Constanti pensa que aquell
•

apa~en

de :ràdio, i més en un vaixell .can aquell, deu servir patse1'

,

p'3!"

mes coses

Gt.»

on es troba enca!'

r esco1tar la BBC•• Potser pot comunic.ar a algú
qua no ho sap. Qui sap l l

comen~a

a tocar botons

nous. l 'Orova:

- s6c Constant:! Puigreig. Fm trobo tot scl dalt del ~11'a1xel1 "Riquissimll. Algú em sent?

117
Cap resposta.
No tenia altra cosa a fer Con s tan ti, i ho
sà

torn~

a provar. l

s'h~

pas-

tot el diR provant, i veriant l'emissió amb bon dia, bona tarda i

bona nit. Donà a conèixer la longitud d'ona. Com si no ho hagués fet.
Es recorda que ell ha estat un temps a Anglaterra i dóna les dades en
anglès. Pensa que potser no el va aprendre prou bé perquè tampoc. li
contesta, ningú. Torna a sentir la BBC. Diu

que els espanyols fora del

país i els que s'hi han quedat amb mala cara han de tenir esperances.
A Ba:rcelona la gent fa vaga de pujar als tramvies perquè aquests

han

apujat els preus. Tot és comen~r, diu el locutor de la BBC. Si d'aquea
ta vaga en venen d'altres, i segur que els espanyo-ls les t'aran, tot
s'arreglarà •••

otieie s del món: A Persia, el senyorMossadeq ens busca

les pessigmlles i nacianali~za el petroli. l no. en té prou que, ~~ el
seu posat d'horne esperitat conseghix que el Majlis aprobi l'expropiació d6ls bens de I(Anglo-Iranian., ftl
si bé la

~rra

~overn

de Sa, Graciosa Majestat,

li ha costat diners de no dir, encara li han quedat

baJ"e08 de gueTra i, encara que poques perquè es tiraren gairebé

to~es,

bombes per tal de fer entrar en raó a segons qui. El general Mac AI"thur, aquell que quan va marxaT de Filipines va dir que

hi tomaria

i hi Va tornar, ha estat destituit pel president Truman, el primer,home que Va gosar tirar bombes atòmiques, perquè el general no portava
la guerra de Corea com el president volia ••••
Abans d'intentar dormir, que no sap com ho farà perquè mai ,no ha dormit a coberta d'un vaixell, Constantí, perquè no sigui dit t'a una da-'
l'rera prova, i, oh, meravella, sent una contesta. Uha contesta en

an-

glès, però una contesta:
- 0ui haveu dit que ereu?
onstantí Puigreig, i em trobo sol dalt del vaixell "Riqui.ssim" el
qual.

navega mig negat •••

- Teniu un nom de

mo~t

mal dir, però cap on sou?
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_ Si jo ho sabés ja us ho hauria dit ••• El vaixell trobà un temporal
i e'l capità va dir que' ens salvéssim OO1b les barques de salvament i
es va salvar to1ihom, el capità el primer, llevat. jo

salvar la senyoreta Lopereti, filla

d~

p~r

tal de voler

banquers.

- Teniu brúixola en aquest vaixell?
- Si,
-

l

pe~ò

no la sé fer servir.

no hi ha cap més apaTe1l?

nav~gar

si,

Un

quadrant, un sextant o una carta de

••,.
l~

d'aparells n'hi

- A veure •• a

v~ure. ~o

molts, però per mi és com si no hi fossin.

us poseu nerviós.

e vos,tè no ho estigui, ho comprenc, però vostè ha de comprendre

que j o só e el nàufrag!

- Bé, ho admeto. Em posò al vostre lloc. Veieu terra?
- No. A més ara és de nits ac1.
Hi ha alguna llum al vostre vaixell?

si,

incompTensiblament les llums són enceses i el mator Va.

- que em sentiu a mi no deveu ser gaire lluny perquè anem malament de
v

,

.

piles a l'aparell de ràdio. Provau de tiraT cap a la dreta. Això ho
haveu de Tp.r Movent el timó.
- Gaire?
- Vos mateix. Ho faig per tal de veure si us acosteu on nqsaltres som.
Si no Va bé eap a la dreta, gireu cap a l'esquerra •••
La cosa ceTta,

és qU9

cacions d".l seu

de~rés

tes col tadOT,

•

d'hores de fer proves seguint les indies feu de dia i Constantí podé comunictsr;

Senyor, senyor, us haveu adormit?

Veig

ter~a I

- Ací no ha dormit ningú. Segur que aquesta terra que veieu és la nostra. Aneu-vos acostant hi ho sabrem tots. Nosaltres i vostè.
Constanti s'acosta a la terra que veu i quan ja hi eTa prop veu algú
a una petita pJet,ja que li fa senyals. Era el seu es,coltador.
Just quan el "Riquls9im" tocava la sorra de la petita platja el motor
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del vaixell va
~s

di~

prou.

rebut per un ciutadà de més de mitja edat, vestit amb poca roba,

portador de barba, i amb cara de pasques. Ambdós
-

n~nvingut

a casa nostra, amic,

p~rquè

s'abracen.

em penso que j a us puc di r

amic .•• ~~ai havia passat tota \IDa nit parlant amb la mateixa persona.

- si,

sort de vos' si he pogut

a~ibar.

- Pujeu, pujau a casa ••• Fo en feu cas, és feta nostra. De mi, del
criat

Jenkins i de la meva noia.

- Teniu

c~iat

i tot?

- Ja us ho aniré explicant ••• A:ra pujeu a casa i refeu-vos.

El sortiren a rebre dos personatges els quals per les mostres d'ale.grises veu que també hs.vien passat la nit en blanc esperant.

Un de-

via ser el criat Jenk:ins perquè el rebé amb una gran reverència i
també

l'abra~à

xardorosament.

L'~ltre, MaTe

de Déu l'altre! L'altre

devia ser la filla del seu salvador, i Constantí es troba davant per
davant de la dona que havia sanniat sempre

d'en~à

que havia vist

l~

senyoreta 'liró en aquell temps d'estudiant. Amb pOCS segons beneai.
la decisió de la noia

Lopar~ti

d'haver fet envestir el temporal, i més

la beneeix auan la noia del seu salvador, igual com ho feren els altres dos islenys, se li 11~n9à als bra~os efusivament. 31 pobre Con~
tant! desitjava que aquell abraç

bagués durat tota la vida. Hi anava

encéIIli, quan ho privà el Ben yor de la barba:

- Bé, Sara, prou ..• Tots n'estem contents de l'arribada d'lilquest senyor •••
l él senyor de ·la barba feu les presentacions:
- Jo, un temps era mister Montgomery, aquest segueix essent el criat
Jenkins, i aauesta és la meva filla qara.
Al ariat Jenkins, Constant! se'l mirà rapidament. Quan mirà a Sara
s'hi for.dejà mirsnt-la. Avesat a mirar noies milionàries com les que
portava vistes, la visió de Sara el deixà enlluernat amb l'enlluerna-
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ment que ell havia. pensat que l' I!nlluernar1.a la noia que ell volia
per tal de f-er-hi companyia sempre més. Sara estava a anys de llum
de totes les noies que havia conegut.

- Dg, ara reposeu, mengeu i beveu, i quan hagiu ben reposat, ben menjat i ben begut, parlarem de com haveu de tornar al vostre món comptant que les pobres pila s del nostre

aparel~

de ràdio se'n surtin.

- No hi vagi de pressa, senyor Montgomery, no hi vagi de pressa.

,e tembe"
-

}tT<?

~s

d els nost.res, vostè
'1

l'entenc:, senyor •••

Vull d;ir si és dels qne han fugit del món dels negoois i cerca un
l.loa de repQs.
-l~o,

no, d~ moment jo no sóc altra cosa que un nàufreg que sort de

vostè si toco terra fenna. ~ecisament ja ha~ia emprès, a co~~~a-cor
si s'ha de dir tot, un

Viat~

de negoci, però no s'ha fet n~goci. l

ara estic molt eontent de trobar-me entre vostès i per ara no tin c
cap pressa d' an ar-me ' n •••
Es dina. El senyor Mantgomay i fi~la s'asseuen a una ta~~a ~olt poc

pretensiosa, i el eroiat Jen.kins, ja vestit de criat, serveix la taula amb tota .la serietat dal món.

~

senyor. Montgomery s'adona de la

mirada de Constantí. davant l'actuació
.
, del criat Jenkins.
- Veurà, j o no sé si aquesta coneixen~a que havem fet serà

una cone1-

:xen~a a curt o a llarg termini, però és la P!"imer~ v~gada d.'enrà que

som a l'illa que tenim foraster. Quan arribarem ac1 vam viure

de cocos .1 peix fresc. Però

lm

:temps

Jenkins que -és un criat lÍnic, s' e~portà

semgnts, les plantà, les cuidà i per això avui podem menjar verdura

:fresca ••• Jo tenia molt.s ~uartoa•••
- Ilalamen t !

- "'la18li1ent? Per què?
i els quartos m'ho han espatllat tot. l he vingut ací. sense cap.

o s' amoini. Tampoc en tenim nosaltreg.
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- Ah, jo pensava•••
He dit que "teniall molts quartos ••• Vostè sap o podria saber què
passà l'any 29 a Wall Street, no?
- Si, que va quedar molta gent penjada. Però com que !lTall street

~s

tan lluny de casa nostra •••
- Perdan~, d'on és' vostè?
- Da Catalunya, a la vora de França •••
- Pau Casals I
Just. Catalunya, de Pau

Casals~

Doncs jo havia tingut molts quartos. l Vingué el colapse. Els papers
es tornaren

pap~rs

Varen la vida,

mullats i jo en tenia tants com vulgui. Uns es lle-

altr~s

embogiren.,.Jo el disgust el vaig tenir com tots,

pe-rò vaig agafar una tal tirria als diners, que vaig dir a la. famili~:
que me n'anava a una. illa que no hi hagués ningú.per tal de no sentirne a parlar mai més ••• La meva dona, pujada e~ mig de luxe i de ~o~~eir
tot allò que :li plavia, va dir que no em seguia i va demanar divorci
que és una cosa que a Amè!'ica es demana molt. Li vaig dir que si el
demanava esperant que jo li p~ssés una quota, que ja es podia estar de
demanar-lo
demanar

perquè havia quedat literalment sense res. Però

igualment. Sara, la meva filla, que aempre ha estat

e~la

el Va

~mpar~da,

va dir que on anés jo aniria ella, i Jenkins, que m' havia servit tota
la vida, Va dir que em seguiria ,sewint on fos. l va ser amb els quartos de Jenkins que vam arribar fin.s ací •••• ~Ja sap perquè Jenkins
gueix servint-nos, i ho fa de la mateixa

.

mane~a

que ho· feia

qU~

sea ca-

sa era la casa més visitada del barri. Jo no volia en cap manera 9ue
Sara ens acompanyés ••• no sé si coneixeu bé les noies. Aquesta em Va
voler seguir de totes passades. Les noies americanes no són comles altres. Algunes procuren fugi!' dels ppres, s'han

de~xat sedui~p~r ~es

pel.lmcules,f. el mal nacional d'Amèrica, i altres, com la de casa no
se'n volem mom"a ni quan les coses van pel peclregaJ..

~22

-Jo, senyor M?~tgomery, comprenc el cas de vostè p~rquè ~ re~it_amb

els diners 1 comrren el cas del sen'Jor Jenkins, IJarò el que n? 8?Sbo
de comprendre és el de Sara. O és que ac! rebe!l visites d'amagat,o~..

-No! Aquesta illa és nostra i l'únic foraster d'ençà

que hi sanés

vost.è. Aquesta illa la vaig comprar fa temps perqu~ estava tip de ?anprar coses per a gu~yar-hi i perdre-hi diners, i vaig té~ em compraré
\IDa illa i no hauré de tenir maldecaps si el pape r 1?ai.X8. o puja. l a
Sara, molt sovint,. si no cada dia., li intento dir que eix! que podem
la

tOM1P'ré

a la civilització, ara que la radio

senyor Roosevelt
-

~811

StreAt torna a

R1 meu ~aixel1, el del

~er

ha dit que d'en9à

del

Wall Street ..•

meu pare, vaja, s'ha encallat molt a la vora.

'Potser' el'ltre tots el podem tornar a :fer r18vegar i ..•
~a1'a, :ril~, bo

si,

però

sents el què diu aquest

~o.

s~nyor?

.

- ?erò senyoreta Sara, no és una pena que lt'!la noia com vostè passi el
tamps apartada del món? No

p~nsa

que e4uests magnifica presència d'ara

i que és la millor cosa de l' Ilia~ pot venir un moment que deixi d'esser-ho?

?S Ull

crim que una cara

CCPl

la seva es quedi sense sentir

lea 1100'S que mereix en aquest cul de món.

- Si jo

m'esti~ués

ací perquè m'hi vingués a veure gent, podria

t~nir

raó, però jo m'estic a l'Illa parque, com el meu pare,l;le renyit

graJuacels i ascensors, eases de moda i cremes de nit. Deaprés,
qui

as

amb
aeny~r,

que li ha dit que sei no se'ro lloa aquesta cara guapa que_ diu

vostè? El m'èu pare em diu que cada dia en sóc més de guapa, i Jenkins
no en parlem. l si ara vostè també m' hi troba de guapa•••
- ER elm- que la hi trobo. Com també trobo bé que son pare que deu anar

camí de la

cL~quantena•••

- Gràcies,. senyor. Constant!, moltes gràCies. La vida a l'Illa

e~

veu

que em prova. Vaig cm!í. de la seixantena! l aci m'hi trobo bé, ningú
m' hi ve a f'er nosa, i fins i tot si hagués d'anal" per mi trobo b6 '1~e
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les piles del nostre aparell de ràdio s'acabin
d'un. moment
a . l'altre,
.
..
per no tenir la tentació de dir El la ç:sent on em trobo ••• l els treballs
que hi b8uran pe"', abans no es morin les 1'ile-8', dir a algun vaixell
que passi p:r-op d'ac:!, qUf! hi és vostè!

- Bscomunica sovint amb vaixells?

- si ... PR"'Ò fins

r-\:r-a.~

quan ho be aconseguit els dic IIbona tarda. tin-

guin" i tanco l'ap?'1"911. Araf essent vostè aci i en tant les piles resJ

pon~l~

harl'rp. l'la 'V'8:riar el proro"ama.

- Per qt.1è?
Qua ta.nbé s' hi vol qued.ar vostè al' nla?

Ja s' ho ha pensat bé?

, fer ••• ~Jo :formava part d'un creuer ple de

'En aquest, rn~t no sé

~~

les dones més rï.qu9"s del pais, pe:"" tal, segons el meu pare-,

que

s'hi fessin una sèrie de casoris que, sempre 'segells el meu pare, havien de se,.. la

ba,~e

d'un govern f"o:r'mat per ministres miliC?nari,s per

tal de veure si governaven m4s bé que

e~s ministl~es

que no

n'ere~.

- Sap que això és una gran idas? 8i els D<>rdamericarls la sabéssin se-

gur que l i

'

.

•

p~ag1ar~en.

- El pare volia. que jo fos un dels que em casés amb una de les noies

del

c~eue!'.

I jo totes 1e_8 noi.es riques que porto vistes, les

v~i8

com

a banquere s, propi.etàrie s :i :rendj.stes, ve atides de dona. Una vegada
vaig parlar amb una

conS9rv~1t

Jo santo donor disgustos al
estic de

milionà~ieB :fins

als ulls clucs durant tota la conversa.

p~l"e"

al cap

qne no

eP ~unt.
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n'hi hm de donar, però

No hi puc fer mé$'.

- Senyor Constant!, si jo tingués els dine!"9 que tenia abans ••• potser
pod~em

arreglar CORe,s mrh

q¿;.T'2"

per?:> a:ra ni ella ni jo estem en con-

dicions de dir que [)a:pa és un bon partit, m'entenc
-

B~

clar que ho entenc.

va f"illl1 no
la

noi~

~'ha

~Ò

li tinc

da dir que quan he vist la se-

passat pel cap que veia una dona de diners. He

:1. prou. 0Ue ero8 la cosa que

~i~t

eio volta veure quan em presenta-

ven mil5.onàri8S. Ho entel1, senyor Montgc:>mery
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tu, Sara?

clar qua ho en ten c. ~ •Ho enten

Senyor Constantí, si vostè antr

les noies del oreuer hi hagués tro-

bat la Que li hagués t'et el pes •••
- Oh, mi:rï, ja no muria naufragat. i ja no ser'ia ac!!
- l ara què pe~sar1f'er?

'i

No ho sé •• •JA 'ho lla dit abans. Ane:r--me'n si no es pot demanar auxili
bé,

les piles fallen i .els qU9 escolten entenen un lloc per l'al-

tre, ho vei..? di:ficil ••• J qlledaT'-Tllf't, si hi baR'u9ssin males cares .....

ltl1?o, qui l i ha dit que hi haurien tr.ales cares?
- Veuràs, Sara, en aquest moment el senyor Constantí és dels nostres,

però- d'on All és encara

no

hi 00 passat un drama com e,1 de

~1'al1

Street,

o si?
-·Fins el di.a abans d'embarcar-nos, els bancs
pa~aVa

els papers es mantonien, i la. gent
bucions, de mala gana,

p~rò

~uncio~aven nOl"m~me~t,

lletres, 11ogueT'8 i contri-

paga.v a.

- l d'aquest :règim que tenen al seu pais, què me'n diu?
- Veurà,. el pa:re ha seguit fent dine:rs i

DO

té més. boca que

lo. l com ell ho fan tots els Que n' han f'et. No s 'hi
ara, el règim amb la gent de
~l

d~.ners.

r..a

Pèl'"

lloar-

ficat, _per

-¡:¡;1 règ-ima m fet un sindicat únic.·

sindicat vel!"ticaJ., que en diu.en. cVha de sindj.c-ar tothOOl, amoa i tr..-

ballE~doT'e.

Això la. gent ri,CI) com

e~.

pare no ho hon vi.st massa bé i

aquest és el motiu que volien ~a r un govern de. milionaris. Acabad a la
guerra tothom co:rria arr.b boines

v~u'IDelles,. fi!l~

i tot el cap d' ~~t_at.•

Fou un dels negoci's que t'eu xarnega:r al pare ja que ell
p.l de

fabrieaci~

- l no en

.

Va

Ve

·il1teM,.enir

.

dn boines penr.ant que en portaria tot el pais.

po:rtar?

- No, a t"1iòa Que passava el temp-s se 'n veien cada vegada menys. FoB
que una
gran - part
.
del pal~, '~icel'l t que en po"..tavlin e ls que f!1 anaven, no sortis al carrer
iID

mal D9goci aquell, pel pare. No s'ho sabia acabar

amb boines

v~~&11es•••

.,

125

l vostè, senyo!' Constant i , Va anar a la guerra?

- si,

senyor.

- Aquin costat?
- 'Sl

t!1eU

pare em va dir que era una guerra dé rics contra pobres. A

quin costat es pensa que havia d'anar?
ja deu sabe!' que- en el costat que segons veig Vaa anar, hi havien
:l

alemaIlYs alè quals van provocar la darrera guerra, i

a quals, nosa1.-

tres, els nordamericans, rics i pobres, ens hi vam batre? Si ara t'os•••
- '8n aquest moment, sanyor

I~ontgomery,

aniria a fav.or dels que van

pe-rdre, ja que aei no en trec :res que al pal'e sigui milionari.

- Uiri, si es vo-l quedar es queca. S'hi pensi i, si som a temps a
fer ftmcionar les piles, cas de no veler-se quedar, mirarem d'arregla.r-ho •••

Constant!, aix! que va Veure Sara, no pensà en altra cosa que en. quedar-se a l(nla del senyor

~1ontgomery.

s'ho aga~hs com ell volia

que s'ho agafes.

Ara, la quest.ió era que la noia

Constantí passà uns dies de feticitat pura. La població total de l'llia
ra una gran població. l 'tenia el goig de veure sovint som!"iure a Sara.
Tingué, perquè no :fos, dit, a1gtma conversa amb el senyor ~~mtg~me~~
- ... i jo, amb Jenkins, ja n'hagués tingut prou,. però Sara em preocupa.

Vaig

accep~r

un

p~imer

impuls de

~{~

noia però ara veig que es Va fer

un disbarat. Ella per embarcar-se i jo per deixar-la embarcar. Fins unes

hores abans del dia fatal, Sara

uan jo em vaig presentar a ca

vivi~

com la :filla d'un potentat.

l·

i vaig dir: rq¡}stem Brruit:l ats I 11 ningtÍ

•

no s'ho creia. Encara estic veient l'escena .••
-

~stem

servei.

arruïnats. No podem pagar ni contribucions, ni els

BOUS

del

ens treuran de casa a qualsevol moment ••••

La cosa va anar tal cm deia el seny'Or Hontgomery,. La senyora de la casa
va dir:
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_ Jaume, no estic peT' brocs. Precisament avuq m'he comprat un abric
de pells i el vindran a cobrar.
_ Doncs ja se'l poden entornar perquè no tic absolitamen"t ni un clau-.
l

com jo, molts. !'T'hi ha que s'ban penjat, altres, s'han

hagut de tan

car.

- l tu, Què has fet"
0,

en aquosts moment no sé quina de leD doog cos&s :fer. Només sé

que ho bavem perdut t.ot. Tot no, tinc lll1a 11
,

.

que és meVa 1 me n'hi

8n~re.

o~,

no?

j}ancs ••• sol, si.
Jo m'havia casat

b

lm hct.IlG

ric. No puc seguir casada amb un que

.. quedatr sensé res.

canvi. J.Q em sento igu
Fi

que dos dies endarrera. Què és ser pobra?

ho veuràs quan comencin a emportar-se mobles i a dir que ens

n'havem d'anar de casa •••
- Jo no et segueixo, Jaumo. Jo ero doscas'o. Jo no puc canviar da VD.
Jo•••
- 8i vols el divorci, de mi no 8n trauràs cap quart v

•

- Jo, després d'ilaver viscut 'Can he vi.scut, no em puc posar en uns fogons.

- A quina f'cgons, Hal'ia? "!";lIs de casa .5viat no ho seran ••••
Jenkins ent:r8 i

T)Te~l1ta

si pot servir el dinar.

- ·Jqnkina, és la darrera ",T""gada que ens el serviràs. mall Street•••

Ho sé tot, senyor,

p~:r'ò

tè. T no hi ha quedllt sans

jo

gueixo essent Jenldns, servidor de vos7"es, sei1y-or ..

uer1er~ ~i ó

i l'Illa.

127
Però com hi anirem, Jenkins1

- . . .1 senyor m' ha domat sempre més diners aue

~ls

que em mereixia. Jo

puc pagar el '7iatge. Al menys el d'anada •••

Sara va

dec~arar:

o :fins ara he viscut com una milioI1Èi!'ia i ja sé quina cosa és. Ara

sabré

COID

es viu quan s'és pobre.

A la senyo'ra Font gO\'lery la dflixem
J

ait~uada

a casa els seus pares, a J.a

gJ'anja "!Tova Amèrica: z • Demanà i obtingué el di v"u"Ci, i votà
crata. l no cal ficar-s'hi més. A molts
se' ls miraven IDni.ament.

trr8

els republicana

ans 1e s tindrierl d" heu;oe

els dos

Ib

dels Estats T..íni'ts, i segons què diguéssim d'uns

per'ti\íl

tindrien malEi 6

l

d&mò~rates,

en demó-

ca~es

ls

tres.

Constantí veia que si hagués trobat Sara uns anys abans, segur que
son pare hauria aprovatl'enllsS', i que ara no

~'aprovaria.

qualls moments a 1" Illa tots eren ex-milionaris- i -si Sara

Però en

pen~é

d'ell com ell pensava d'p.lla, sempre, si la cosa es tirés endavant,podria dir a sen pare que

8' havia

compromès snb \ma dona del seu bras:.

ixò ho pensava perquè de tant -en tant encara es pN.ocupava dels disgustos que an questió de casoris havia donat a son pare, i ho pensava
ia Sara a la vora, no podia pensar en altra·

quan estava sol. Quan

cosa que en la glòria de tenir-la-hi. l 11avors,aJamón,no hi havia altra

reali tat que la noia. Se n' havia adonat t.othom de com es trans-

formava Constanti quan tenia Sara prop, el senyor Montgomey,

e~

criat

Jenkins ~ que semblava que no s.' adonava de res, i la propis Sara. E

a dir, tots- els

b~"httants

de l' nlch

Jenkins, que de tra~ut 'sí que ho era, havia oonstruït una petita barca. El senyor Hontgomery deia que amb aque·lla barca no es podia pas

anar a Amèrica, però

gut temps de far-ho mai.

11 li

ser'Vi~

r barquejar

QUI.3

no havia tin-
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dalt la barca de Jenkins. l té lloc un bisbe. Aquest

Trobem la parêl
- Mai

havia estat tan bé com ara .••

l una rial

doble.

Vostè, Constantl, pot tornar a casa seve quan vulgui, ho sap?

- sl,

però em $embla que les pile's ja no tenen oli per a mitja

, aS¡:Jeral'é qua no en tinguin. Per a:r-n passar e'l. temps

da, i, si en "ta
sena

ve~lla-

pare f'ant

'ntir DaS$ar' compte s, i sense aant!r

istes de

pubilles riques, és absolutament satisfactori.
~"'a!'

- l'er'ò vostè devia

quelcoM més cue a

tes d'aquestes, no.
,

j"ar que son pare l i fes llis

.

conOl1uques.

- Vaig aprovar le s

'-u un bon estudiant,

S1 ••• 1a vaig aprovAr en tres etapes. A la primera, a
ciutat que ara

~ja

Barcelon~,

una

hi ha estat tothom però que un tampa la gent consi-

derava que anal' a BarcelonR erb cem anar

AI:1èríca, ela

studis
foren
.
.
.

més aviat fluixos. A la Cniversitat hi havia la senyoreta Miró 1~ qual

ens tenia a tots eu:J.luernats i ens la miravem a ellaan

oc d'escol-

tar al catedràtic. Llavors jo estava totalrr,ent seta el domini

re i no m'hi veia en cor amb 2a

senyo~eta

d~~ pa-

Miró. No era rica. Però •••

era.••
- Com era?
S'assemblava una mica, ur.a mica, amb vostè, i es donava compte qu

tots li teniem els ulls al dHIJlUIlt. Acab& ca.santrse amb el catedràtJ.c.
l llavora •••
h:l para em portà a estudiar

fi¡,

AYig'lator!'e.. PIcà segur el· pare ~ ja que

a l'aula anglesa no hi bavia ni cap senyoreta Hiro. l no hi havia mas

..

remei que estudiar.

A mig estudiar Va venir la guerra d'Espanya, i

el n&re, quan Va veure bé qui l' h&via de guéll1yar, em :reu tornar a casa.
l més tard vaig acab
- l després

la carrer

"8arcelorla.
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- Si, miri ••• la vida d'un home destinat a ll1éUlejar grans fortunes.
quarto~ pod~~_ te~~r

Balls, ocktails .•• i sempre havent de pensa:!" quants

la balladora o la coktelera. Vaig E::nIar molt, Sara, perquè,_ ~a ye:r~tat,
les noies amb lea quals tractava podien tenir dots importants
,

P~~ò__

.

eren noies, com l i ho diré jo,que totes tenien una grS1 ret:t:ran9a amb

el senyo)." Jenkina •• • Si n' hi hagues r.l8ztlt alguna que la retirèida l'ha-

.

,

gue

•••

- I si aq\.l\-)si.,e, hag'ués trobat que la retiI'ada amb el senyor
ni tenia

la

vost~!?

- Llavors, en lloc

agafades

Jen~is

d'a~:fa:r-Ele

activa~nt, m'~~ué8

~és

les coses passivament, me les

batut, ~és llu~~at, ho h~és fet

tot pel' tal que la noia !'etiT'ant-la a vostè m'hagués fet el cas que
g ••• No

jo volia que em

ho sé, hagués dit que

teni~

quatre

més diners que els qU9 teniem a Cétsa ••• hagués dit que no en
aortir~

Si no l'hagu4a poguda dec¡.mtaY' a favo'J1 meu fent
bany, ger'res, alf'ombras i pintures de preu,

la v<1ia en una cahanE\. de

t!'Oll

vegaòe~
teni~

cap.

camb:r-es de

.gué 8 :ret scrJvir passar

ca sense
telèfons n i . er iade s ..... negués
-

fet tot allò Que, a:r a ho sé, pfm so qile ha Je :fer un hane per tal d
:fer quelcom. mas ql.U~ tai.l1es davant una dona que ell sap q':l~ ~~. loa 9~e
vol. desitpja i estima. ~To això e.ben s ho lJavi~ 1?6I1sa:t algun. cop. Ara,
de :ra uns dies, ho sé. Jo ere c qu~ s 1 estima a cop cal~nt, no a ~op~
d'ar~s.

L'p.mor

d'~lya

é

traducció de l'amor

"ue aquesta cosa que se'n diu

~n¡or,

i que ara

poc~

,

anys.

~o

orec

a mar d' intarpre_ta-

ciona,és allò que un s&nt quan davant. d'una dona sent quelcom a dintre
seu que l i diu: "Aquesta! 11. l ja no en veu cap

,

s.

té la seva. r

si a la dona no se li'fa el pes, llavora \l6nen els casoris d'estar
per casa, ae"pa

-

(~è

_ ... ~S

8UCê::l;t

aI!lb olil/que diem a casa nostra.

vol dir pa sucat amb -oli?

clar, perdona••• Bread ,-Tith oil, però que n'hi hagi d'oli, sap?

Això ho mengen molt els pobres, però jo d'sr.oagat em ficaVa

la cuina
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i trobava Que el pa sucat 2.t:1b oli tenia tots els gustos.

Demà direm a Jenkins que ens en faci.
- Deia, doncs, que llavoTs els fan els casoris perUqè no sigui dit.
l encara hi 'ha un alt:r9 :recurs. Si la. dona que tu has dit: "Aquesta! 11

no

t!S

decideix, un es pet quedar solter que tampoc J:li ha cap consti-

tució que- ho pr-ol1ibeixi, :ui l'arne:('icélna qL-ua dillan que és ¡a "orimera
que

es va :fer.

Const~nt:f.,

-

tot aquest òiacurs,

A

què

Vostè és un hc.-me ric eD-

V·o>

cara que ciscumstancialirent ni) en sj.guï,

..

I

o at-s un hOI:'l.e ric, un

,t-.

gran partit i no ~'dssenblíU( 8V.lb ~es amb 5J.

aquest discurs v

l'

rrd, jo ja

rJQ

~6c

del

or Jenkin a, i sl tot

.fAll h:r:\~,

i és possible

de la menera que el pare s' ega:f'a les coses, quP. no rm .sigui

mi, .::quests. vida d' ar8 m' 911cern:.o.
.
,
,b això et vulgui
ara, .10 nc ~s ql
er.lS

e:blür.a'"

mai. l

reti, però i si

diguassim de tu?

- Ah, e

vulguis.

3aT'a. ~ • i si j o em

ql~~dés

de dis'D~D~T'

l

r

Illa1

Tu què er! pens&r'iea d'una noia. que s'embarc~. amb el pT'iFiOr arribat?
~,..ibar'

- Es ela).'", en poden

d'altres, no?

- Ho veia (1j.i'icil, Constant1, ho veig difici.l. Qui vels qua vingui
"

ae~~

- .Jo podria oarxar
vegades qu

tornar, i tornar a. ma!".xar i tornar

-7_

fos, i .i

.

no

'''~rl3

"anil' la

. 1 prJ..me
. r.
G·

- Constant:!, el mall pare encrl:'a té l'afany i p.l r-egl1it de que jo deixi
1

Illa. sé que d 1 Amagat emat missatgea per si el sent algÚ. Es

això qu les piles
jo em qUF=Jdi.

d~

la ràdio ast

1~g p~nsava.

•

demanaria per tornar al

món del

Tn'lU D~l!'e.

gastada

t

...

per

l 'no ho vol que

que al cap ja poc d' 9sta:r se1 seris. j o la que
~ue ~in

l''erò e

ferent d'a1tY'es noie¡;; no:!'"

lavors hav1Àé\ estat el meu m6n, el

u pare es

V¿:i

erra.r- i s'Grra, o jo sóc di-

ricanE:s. ;';0 ac1 Ul'hi trobo molt bé.
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- Encara Que hi sigui jo?
_ Hira, Constantí., jo no he festejat mai. No sé quines coses s'hS} de
dir quan es fan preguntes can aquestes.
_ Aara, deixem-nos de sistemes de festeig. Jo tampoc he festejat mai.
:rma~ina't que l~

cosa hagués anat al revés. Que jo el meu pare. i Je~

kins haguéssim e stat al" illa i que tu t' hagués sis présentat _?otn ho
vaig fer jo, i que al cap de pocs dies m'hagu~ssis fet el discurs que
t'he :fet jo ••• Que et penses que begués dit, jo?
- Mira, Constant!, ja som a la vora d'on el teu vaixell es mig negà •
.t!ll noi veu que Sara ha trobat la gran sortida, amb el "Riquissim'.' per

tal de no contestar la seva gran preglIDte. No ha dit el que ell voli a
que digués, però tampoc ha dit al contrari. l es pensa que hi ha esperances •

s'hi

8~·erra.

... Sara •••
El vaixell semla que només és moll. Segur que Jenk:lns trobarà la
manera de que torni a navegar.
Sara •••
- Estàs per mi o no estàs per mi?
- Es clar que ho estic. l molt. - Vull dir si estàs c3Ilb e 1 què dic f O és que vols deixar que el vaixel
segueixi en remull?
- A mi aquest vaixell em r'corda un temps que ho vaig passar molt malament••• Sort de salvar la noia Lopereti que m'ha permès •••
- Constant!, home!

si,

si, ja hi estic amb el què em dius.

i el regaJ8'em

8

si,

sí, el portarem en terra

.Jen1(ins que l' haurà salvat. Ja ho sabies que el que
•

salva un vaixell té dret a demanar molts quartos o a quedar-se'l?
- No ho sabia. D'en~à que tu ets acl he après moltes coses •••
Constant! fa un sospir tan important, que se sent de qui sap a on.
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Natu-ralment, Jenkins trobÀ. la man~ra de portar el "Riqulssim ll platja
amunt, de treure-li tota l'aigua que l'havia mig negat, i de deixat'lo en bones condicions de navegabilitat.
- Ja tenim vaixell, Constantí - va dir el senyor Montgomery -. Un bon
vaixell, i segons ha dit Jen~ins amb un bon aparell de ràdio
amb el
qual
.
. .
si volem, ens
i pe!'

vostè~

poò~n

sentir dIol molt lluny. Jo el faria servir per Sara,

és ela!". A mi no em t'a res de quedar-me acl amb clen1cins.

- l ai m'hi quedés jo, ac!?

.

- l sense Sara? •• Constantí j o puc ser un amEricà i un ame ricà .qu e ha
vingut a menys per aquel.la punyetA!tria. de Wall Street, .peJ1ò seria ~
amercià 'carallot si no veiés que vostè està de Sara, com li. ho diré
jo ••• que hauria de ser molt mussol si no n'estés de la manera
tà.

qu~.n'es

QUi és, doncs, que s'ha de quedar a l'illa? O tots :fem el pocker

pass.ant! ,
- L'ha cregut sempre, senyor Montgomery, Sara?
- sempra. No li

diu res qt,le m'hagi seguit a n'aques!' recó de món?

- l vostè, senyor Montgomery li ha dit qui s'ha de quedar a l' nIa?
;,. l vostè es pensa que si se'n va se n'anirà sola, sabent que jo i

~en

kins ens quedarem? Vostè, per quartos que hagi tingut no .li ve1l ~ mirar distin t de quan vostè es va presentar? Si no és capa9
això jo li

aco~se1la.ria que marxésso~.

de veure

Jo em pensaVa que tots. els cata-

lans tenien pe!" les coses, la mateixa orella que el

~enyo:r

Pau Casals

per la música.
- Potser té raó que mira diferent de fa uns dies. Jo •••

- T4 la mirada del jugador

q~ ~anya, del te~o~ que :fa un _~o. de pi:t~

del pintor que :fa eJ. quadre que volia feT, i

car~d I

de la

car~

que fa

el senyor Jenkins quan'endevina un suquet de peix, home de Déu.
Ja sabem que Constant! tampoc havia festejat mai i s,abia poques de les
regles dei joc, i quan més ~ trobà Sara, que- era de molt b<m tro-
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bar perquè l'Illa era molt petita, ell que

sl, que:

- Sara, et veig tma cara, no sé, diferent de dies endarrera.
Vaj a, ja has parlat

amb el meu pare I

- Però •••
_ Has parlat amb ell, segtn". Ell fa die-s que me'n parla d'aquest canvi de cara.
- Però l'has canviada o no?
A tu què et sembia?
- Jo d'aquestes coàes no 'en sé l'è$' ••• Jo si puc dir la veritat em sembla que que.J.c::om m'hi portà a l'Illa, que valgué la pena el naufragi
i haver -corregut la noia Lopereti, i. ••
- Si , qui t' hi poortà

(~

"

'

fou -el méu pare- dien t-te per. radio cap on ha-

vies de tirar ••• Ja ho saps que el meu pare amb l'aparell del teu vaixell intenta que algú li c'Ontesti?
- S'ha cansat d~~star aci?
- No saps fest-ejar, Constant!, no sap~ festejar, per,ò.. sap~ fe~ el pag&s. El méu pare intenta posar-se en c-ontacte amb algú per mor de la
Seva :filla Sara. Ell es quedarà ací amb el senyor Jenkins •••
- l jo?
- Tu pNtgmtta-ho- al meu pare-, Co'nstantf g , pollinc!

Aquella nit., que feia lltUla, Sara va dir:
- Mentre vostès parlen d'arreglar el món 1 i ara ~n poden parlar ja
que gràcies al "Riquissim" hem pogut proveir de cafè i beguda, me 'n
vaig a dCl1sr un tomb per la platja.
_. Tota sola, Sara?

- sl,

pare. A vosaltres tres us veig tot el sant dia•••

Dos homes no diuen res. El criat Jenkins pensa: "Alguna en porta de
cap, la senyoreta Sara" Ho

endevin~

ja que Jenkins la coneixia de quan

la noia dormia en el bressol més brodat del barri.
Sara s'enfila al "Riquissim". Passa sense aturar-s'hi pel salonet i ca-
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marats. Arriba al pe tit pont de cOOlanament. La mou una idea

qu~

e e veu

que no vol avisos. si,l'aparell de ràdio del vaixell és per el~~ un .autèntic mister i, però quan \IDa noia mira de la' manera

que segons
son
. ..

pare mirava Sara, no hi ha misteris que hi valguin. 'Mogu~ caragols..
bri compartiments,. fins que trobà què donava
un llarg bes i

ho 1len~à mar enllà.

-q1"8

for~a

0-

a l'aparell. Hi feu

la soledat" 1" allunYaI!.1ent. d~'

finitiu d'1m postdb~e contacte amb el món de fora, amb un te,rcet d'ho-

mes: son pare al qual volia molt,. el senyor Jenkins., que dem<?str~.que
9'!'8

imprescind ible tant a la magnifica residència de la capital com

n aquell Illa

~eserta,

i Constantí el qual li havia encomanat, segons

son pare, untIlirar especial •••

.-

Jenkins ••• Jenkins, que és estrany que aquest aparell, que semblava
,

nou i encara ahir

funciODav~,

ara hagi quedat mut.

- No crec, senyor Montgomery, que el món s'hagi acabat ••• Provaré anb
el nostre aparell •••
Minuts més tard torna Jenkins.
- Senyor Hontgomery, per l'altre apare·ll, encara que poo, he sentit
músh.}a. Això vol dir que al m6n encara hi ha algú.
per~

- No ho sé,
ca, ,no capti
~l cr~at

re~.

és molt

rar que aquest aparell, comprat per gent ri-

Se'l miri, Jenkins, se'l miri •••

Jenkins, que ho arreglava

to~,

fa, una inspecció.

Sl, algú ha

manip0lat l'aparell.
L'home pensa que h~urà estat Constant! o Sara.
.
"

Algú de·ls dos no vols tj;act&s amb la gent de fora.
En aquell moment Constant! pescava. l Sara veu tornar Jenkins del "RI_
.

qulssim". Aquest, no el vaixell, sino el criat Jenkins, descobreix una
mena d'ensurt en el

m~rar

de la noia ja que ella sabia que Jenkins h.!->.

arreglava tot .i que segur que

~enia

de

deix~r

l'aparell com si ella no

hi hagues fet l'tes. J'enki.ns fa un mig somriure. La noia no sap si. é

un sanriur-e de disgust o de victòria.
no ~ara mai més nal deccap a n~ngúo Què
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hi farem! - diu el senyor Jenkins.
1 gran criat veu qua Sara torna a mirar com el dia

ab~s,

i a l'en-

devinar 'la 'Causa el senyor Jenkins aixampla més el seu iniciat somriure.
- Mireu quin un! -exclama Constantí pujant

peix de bo~ s dimen-

·lm

sions •.
uar8. hi va cor.rents i el SGnyor Jenkins encara aixampla més el seu
somriure.
- Senyor Hontgomery, l'aparell del

"~iquissim"

no va.

'Em sembla. q':le 1 a

e.oea d'estar a l' llla va per llarg.•• No veu com corra. Sara a trobar al
senyor Constant!?

- sl que ho veig

Jen~ins,.

però ,no deixa de ser ,una contrarietat que

no ens poguem comtmicar anb
~

~gú.

Jo ho feia

Jo no he' estat mai trapasser, senyor

p~r

la noia, sap?

Mo~tgomery,

pe ro em semb;J.a que

un peix, que tampoc és tan gros com, B!IDdI:iJi vol el senyor Constant!,
no val tres abraçades seguides •••
- Nosaltres pod~ passar com ara fi~s que ens acabem, però ells podrien
festejar igualment en

~

al tr9. .1.1<?c. No

~~.

_sembla, _Je~~ins~

- AMb pe,:dó, senyor Montgomery, no festejaran en lloc com aci. Aquesta
és la meVa. humil opinió ~ l'expos~ amb el permís de vostè.
- Ha festejat alguna v:eEtada, Jenkins?

- No, senyor. Tmtre festejl!i!" .i _servir al
al senyor.

, ....
~~yor, va~g. opt~ .per

servir

l com que ara ja no hi sóc a temps, seguiré servint al

senyor.
- l com el veu el festeig de Sara?
- Vostè va trigar uns dies a descobrir el nou mirar de la senyoreta SaTa. Jo el vaig veure l'endemà d'haver arrite t el senyor Constantí.

- I, Jenkins, vostè que ens ha arI"eglat tantes coses, com és que no Va
poder arI"eglar l'emmudiment de l'aparell de ràdio del "Riquíssim"
- Ho t,l'P n

(f.

d"!:"",

~.,.., .. ,.n'"?

J.36

re

- Hi

- si,

cornpromfs?

senyor.

- Ell o

e~la?

- Un dels dos.

- Un o tma?

_ Al meu modest entendre, qualsevol <'laIs dos mereix premi.
- Amén, doncs?

,

¡'\!nen ,senyor.

-.

...

- Què diu, Jenkins?
- He dit

tm

vaixell, senyor.

- A on?
- S'acosta a l'Illa.
-

~s

els!'.

Amb perdó. Quan el senyor diu. és clar, què vol di~. Si el senyor

creu que m' ho pot di r.
- No he pogut fer senyals amb la ràdio, però cada nit ela he fet amb
el pensament. i algú m'ha senti t.
- Es ben clar, senyor. Què sap

lm •••

l sanyor Montgomery veu venir el vaixell que j a havia vist Jenk1ns,
amb cara alegra. <Tenkins amb cara com si en veiés cada dia de vaixells.

la

Constantí amb caJOa de desencant, i 9nJOa amb cara

que e s

1." a

quan un

es mossega el llavi inferior.
El vaixell s'acosta a la pe-tita platja. Es veuen caure dues ancJ.es i
algú s' acos~ dann.mt due$

barques. Tres, del.s d' ar~

quatr~

habitants

de l' Illa hS'lien f"u~it de la ci~ilització, perh la civilització és

tossuda i s' acost~ als 'illencs. ~l senyor Montgomery no creu conèixer
els visitants. Jenkins permaneix immutable. Si el senyor Wontgomery
de~ideix

marxar, que no ho creu, ell marxarà .. Si el senyor Montgomery

dacideix quedar-se, cosa que cr8u, ell es quedarà. Constant! no fa al-
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tra cosa aue
li
. mirar-sa la gent de les barcques i Sara. Aquesta
.
- . fa
... que
~

no anb el cap. Pot voler dir que no els coneix, o que no es mourà de
l'Illa.

Ja hi lla contacte amb la sorra per part dels arribats.

- Bon dia tinguin.

san

del ")f.sr Obert " • El capità ens havia parlat

d'una i~la en la qual no hi havia ningú • .,.
_rIn ~quest~,

com veuen, hi lla algú. El capi:tà es deu haver errat

d'illa. De tota manera no hi he

~ire

gent. Som quatre ••• Però desem-

barauin. Ara, no 't!"obaran massa coses ••• Aquest
de tota la vida ••• Aque a és Sara" la

ú1eVa.

~s

Jenkins, un criat

filla" i aquest que fa cara

d'espantat és el senyor Conatant~ el qual arri1?à :fa temps ~'ar~ibada
for~osa,

i un servidor Sóc Montgome:r-y,

pro~ietari

de l' llJ.a segons

papers que ho acrediten. l s'ha acaba.t el cens.

Molts ul1s9a miren la. magnifica boniquesa de Sara.

erò •••

"

- "Rs que en una ilIs. no hi pot haver una. noia com aquesta?
-

"~S,

veu que a1, .ia que hi és, però no hoenten~m.

- Al m6n, senyors, sempre hi ha coses da

~tendre.

- ·!js veu que si .... :En fi , nosaltres som una colla de gant benestant
dels Estats Ubits •••
- Ah, p~rò" n'ha quedat ~~?

s1,

Vam

votar al senyor Rooseve,lt i ens Va apeQa~ar el pais.

- Així hi torna a haver milionaris?
- RI dia que als Estats Units no hi hagi milionarie~ ja seran Estats

Desunits. Nosaltres en portem algun. Si el vol veure és aquell senyor
de les Ulleres.

- Jo també n'havia estat•••
-

~ll

-

~l

n'ha estat i en continua essent ara. Es el senyor Faintar•
•

senyor Paínter? No em digui ••• Senyor Painter, senyor Painterl
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Sóc, encara que sembli

est~~y,

Montgomery, de l'Atlanta Club!

S'acosta, baixant de la segona bares, el senyoT de les ulleres, di t
senyor Painter.
- Però its possible'?
_ Vall Street
era aquesta
_ Però

~m

va deixar sense res. La única cosa que em quedava

Illa~ i

d'en~à

Vostè ací?

a<:1 estem.

de Wall Street que viu acl, i ... - al dir aquest.a lli"

el senyor Painter. es. mirava de
dalt n baix 'al senyor Montgomery..
- Tel com ho sent, i com ho veu. l mai, mai havia estat tan bé com
ara.
- Però •••però i la senyora Montgomery, tarnbé,també és ací.?
- No •••

- Ah, ja m'ho semblava. que aquella senyora que venia a l'Atlanta no

pOàÍa fer aqueat.s mena de viure •••

- TTIl1a no es va vem-e en cor de ser pobra. VR demanar el divorci i

deu seguir anant a l'Atlanta, no sé a. costa de qui~ ~ •.
c~sa

per

vos!-~ ••• !

emporta Painter a part. Hi parla

1mB

estona. Pledej a per

- Ho sento, Motgomery. Si puc :fer alguna
}.~ontgomeTYS'

Sara i Constantí.
- Però si us podem portar a tots, Montgomery I
- No. Jo i Jenkins ja estem bé acf. Jo. vaig renyir amb els diners
i hi vaig reny!.,\" a perpetuitat. Es la noia que em preocupa.· l el;Lt.
aquest que es pa-ssa el dia mirant-se-la. Sm pare és :nilionari encara
que ell va arribar tan pelat com, jo i d'enqà que és amb nosaltrea
el que son pare tingui quartos no li ha servit per res. Ell,.

--.'

~r me~-ia

ció de vostès es podria posar en contacte amb 9'ls seus, i si bé té un
par~

molt. primmirat amb la q118stió quartes si se li diu que. :fEtsteja

amb una ex-milionàTia potser lea coses s',arregles:sin. M' enteD, Pain-

ter?
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Però la noia ens voldrà seguir si vostè es queda?
- Ob la noia, la noia ••• La noi~ i all. sé confidencialment que la

1?-i

rjoia va destruir l'emissol'a de ràdio d' aquell vaix~ll que
dreta de la platja. l ell, ell de por que son pare el

h~ _a

la

vulgui 'tor-

nar a aparellar amb noies milionà.ries, està decidit a no mo~eJ s d'ac1.
s'hi troba la elar de bé. l la noia d'en9à que ell desembarcà a l~I
lla, em penso que ha rebut fort, i més que pensar-m~ho, ho ~lt • . Si el

poguéssim convéncer a Eill, segur que la noia el. seguiria. Jo p·odia
ha. .
ver tingut molts diners i

8!'a

tinc una illa, però en segons quines

CQses no hi he entès mai res ••• l a propòsit, tu
abans de ser
milionari,
•.
.
....
.
~

no eres t'iscal? Per què no tornes a f'iacalejar i mires d'arreglaI'-ho
això!

Ja l'has vist el vaixell de la platja. Es el vaixell d'ell i

es pot anar a la

~i

del món. l?onc~ no s'hb11 mogut d'ae!.

o:- Ja és de mal arreglar,

}~ontgomery,

aquest cas. l:'ha parlat de fisca-

lejar •••no es f'a-oi massa il.lusions amb això d' haver estat. fiscal., A

casa, bo i havent estat fiscal, ja sa, n'han esc@at tres noies de les
sis que tinc.

- Jo he sentit a dir que el que va més ca19at és el sabater, però sr a.
no ea tracta de 'resoldrf:'

lm

asau'fi1Pte de casa t.eva, sluó de

l'eso~dre'n

un de casa d'un al tro.
- Amb això tens ,raó"

vellS •• ~nn podem parlar.

- Fins ara jo estic segur que tan jo, com la noia, com el foraster'
i

com Jenkina. ja hi havem pensat en què es podia fe!'. Fem més dore 8

que pensar.
Parlem-Dg.
. - .
- Jo proposo 'tenir la reunió a borà del "l!far Obert".

...

- Home, Painte !', j a veu corn anom guarnit Sr
-

7~S igual. Ja saps qué els americans no ens hi mirem massa amb la

mane'ra que

v~stelx

la gent.

- Com vulgui ••• Feia temos que no havia assistit a una assamblea, i
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aquesta en serà una que no hi sortiran els diners •••
- O s1, Montgome:r"y, o si.

- Pas els meus.
erò hi ha els dels altres, amicf que poden fer dècidir a l'hora de
prendre decisions.

- Llavora, si -és

lm&

reunió de gent de quartós ni jo, ni la noia ni

J-enkins hi podem assis ti r •
- Al revés,. Montgomery. Wost& no té dinera avui, però n' hE tingut mol'ta
Això sí ~ veu.

- l U9r mi é,s el mateix de quan en tenia.••

... '.
Aqua lla reunió tingué lloc a bord del Ir~,18r Obert". Ea servi un gran

sopar. Un sopar de milionaris. (..Tenkins peT aquella nit fou

nomen~:t

cap

de cambreTs i cuidà de servir a la gent princip~l amb la seVa d~gnitat

acostumada. H? :feu tan bé, que el senyor Pain te 1" digué

IÜ

senyor Mon 1;,-

gomery si l i volia vendre Jenk:ins.
- No té pas prous diners per a pagar el què val Jenkina, senor Painter.
Jo ara vaig

8

peu en questió de quartos, però tinc el criat que val

molts dolarsl
- Perdó, Hontgomery. A vegades encara em penso que amb quarto~, ~~~._.
Sa:ra era una conver~~ncia i unió de mirades. l CC'nstant1 este.Va cof'oi

a tot estar-ho pensant amh les enveges que la ja gai:r-ebé seVa pT0I?1e-

tat privada encomanava als assistents a 1"

assemble~.

Acabat que fpu el

sopar, l'ex-fiscal senyor Painter intervil1guéméa o menys aixi:
- Els j'Oves que m' e~colten ":lo
ofici quan $'ha

d'a~lsar

a

~o

saben que .jo he estat fiscal. Un bon

gent_d~sconegu~~,. i.9~e. ~~~re

comptant qu

el defensor tirarà per 'avall, tu J:1&.s d~ tirar cap am~t, i que é~ un

mal ofici quan has d'acusar a un conegut. En aquest cas, un pot dir
que l'afer no és prou clar, i allargar la causa procurant que el jurat

-141
es cansi i dongui un veredicte

q~e

no perjudiqui massa a l'acusat c?""

negut. Però si l'acusat és conegut molt conegut, un :fiscal ha de dir·
que pel" questions de, salut no es pot :fer càrrec de l' acusaci~. El que
no pot fel" un :fiscal és anar a :favor de l'acusat, com jo vaig .:fer la
darrera vegada que vaig actuar ~n el. cas del vel i ami c de tota la
vida, senyor Donover. El senyor Donaver :fou agafat per blgan. l qui
visitava a la presó moltes més vegades a l'empresonat
que l'adVocat
.
. .
defensor, era jo, el fiscal. "Però, home, sen;ror D<:mover, per qu~ Va
:fer això?". "Ob, si no s'hagués sabut no estaria agafat. Em Va eacl:Par
de dir-ho .... l/
El àia del judici, en lloc de veUY"e un aousat, com sempre ha de veure
un

:fisc~,

vaig veure el ve!, l'amic •.•

- l què va passar,

s~nYOI'

)ue què va passar?
cusat!

Peinter? - pregunta algÚ.

1]1'1 cas

m.~l

no vi st.•• ~l 'fiscal

Vé:.

de:fensar l'a-

Vaig :fer presentar la senyora de l'amic Donover, que pobra se~

nyora no havia rigut mai 1 passava de l'eda.t,

~

?-a que fou la causa

de 'lues 1 hagués aga:fat per bigam a l'amic Donover, que era un pom de
flors i ene8.:t'a un pom de fiors riole:r:-, i vaig

d~r:

Senyores i senyors

del jurat, amb la mà al pit, qu~ haguéssin fe~ v~stès'? Allò era nou.
Es desorientà el jurat, ea

desorien~à

el

Beny~r

jutge, i -es desorien-

tà el defensor e.L qual os va convertir en :fLscal....
- l com acabà, el judici, senyor Painter?
El jurat C!m

Va

donar la raó, i el senyo')" jutge no

Va

tenir altre

remei que acatar la decisió del jurat.. L'amic senyor Donover va sorti r
amb tots els pronunciament.s favorables, però jo vaig perdré tot el
meu préstigi de fiscal..
Però això

}~ai més'

se m'encarregà cap acusació •••

ja són coses passades. Ací no hi ha ·f.'iscal, jutge, ni ju-

rat, i jo què hi he estat

p!~egat,

diré quat.re paraules per tal d'ex-

posar la comnmiència de que leR coses es facin com voldria que ea
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fessin

lm

advocat defensor •.• A mi, per gust, és possible que m' agra-

aquesta illa en la qual n'hi fa, per força,

dés fer vida

~'.am~~

Montgomey. l n'hi fa degut a unes circumstàncies que arrumaren a molts

nordameriCBB8 que semblaven que no slhavien dI arru~ar mai. El món es
pensava que a Nordamèric3 no hi ha~1a mas que milionaris. A les gr~s
capitals han fet unes cases tan altea, que la gent de fora es pensava
19

nosal tr~s, amb aqu"111~s

caS9& d~

tan mal

miT'8T,

'e·rem distints de

la . . . esta c3AIB humana. S' ha :fet lm a ~l'3genda de com vi viem, de com ves-

tíem i de cau beviem; s'ha dit, que no ea podien t'er pous als horts per

or ae que snrt{s petJ"olien lloc d'aiguE.; 9.'00 dit que la base de
tots els nostres
per això

hl:. esta t vendre diaris pels carrers,.

s'ha dit C\.ue ens havíem fet milionaris fent collir cotó als

'"1egras que en collien sense

cob~aI· ••• '~

fi, de nosaltres s'1"l..a dit tot.

s clar que a }!ordamèrica hi ban diners i aue

tenir

i

temps totllOO n'hi venia i encara n'hi ha qt.:te n'hi.. vef:\~'

l.ID

ant.~

miltonB~pis

compte que no som

lm

l'~·sta·t

en té. S'ha de

Estat, som ,uns Estat.a Units. l si els

GUl'opeus diuen que si ne haguésain a atat ells encara seriem tots pell-

roges, per què Gls quartos que diuen que ens han fet :t'er ells no els'

han fet a Europa que mai n'hi ha hagtlt de pell-roges? L'Estat
Bs"

t~, dO'nes,

.... 180 milion

té

usrtos,

er<> hem do tenir en compte que hi ha més

rie nordwerican

i

10 majoria paguen

oió .... Pe:rodó, rlontgoml~Y, ja veu que ha dit

ban passat, feren qua un milionari, entre
renyit

6C!lb

dels

a eontri.bu-

ma.joria. Un :fets que ja
alt~es,

ells dineJ's can m'ha conf'essat ell,

8f!J

en deixés de ser,i,

dediqués a passar la

vida en aquesta illa que veièm des d'ací i que previsòriament Va adqui!"ir hem d
milions no b

suposar

~

'bon preu. Molts milionaris que quedaren sense

tingut la sort que h5 tingut l'amic Montgomery i s' han

t.:roobat sense mili on s i sense illa de cap

a

s diuen, també que

no sem cern els altres, que no ens entenen, que a les pel.1icu.les, que
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han estat el ~rimer dolar de molta milions que hem fet, hi fem sor-·
tir, un moment o altre, plantofades a desdir i que una vegada aea:?e:si res hagués succeit. Tot això

des les plantofade s la gent queda e
~ent

no ho enten la

que no é'8

nord~er::i_cana.

el divor<ú, cosa que no -é,s certa, ja que

q~ a

casa nostra

~a Va

fer

el feia S&!'vu:. A~ò qU!!. ~s

el primer, feia segles qtB qui podia

cert

Diuen que vsn inventar:

és Que cada nord8I!lericà, encara que sigui republicà, porta un ~ei

al cos i en un moment determinat vol t'er allò que, pensa fer. l és per
i bé no Rom els inventors som els <¡~e &1

això qu

divorci. A fora del

~aís,

si a un casat li surt una dona

s'aguanta. Els no:r·da.mericar.s
~,

si la nQst,,.-.E\ ens hi

S\~t,

pa~sen

rond~a:iPé,

no las aguentem les dones rondinaire-s
eros _di.vorciem. l

~ns divorci~. ~i

nes volen sab-er on p.assem ias nits, si ens demB.!1en
són allaR q

em servir més el

les.nits fora de casa. l

e~

~~~sa

siguem contraris del matrimCTli, pEn'què

6n,8

quartos i s1

divorci a

I pot demanar tothom, hornes i dones. l no és que perquè

.les do-

casa.~ost~a

en~

divorcien

divorciem i ens tomem a

contr:eris és de les donEta amb

s qula&
ens hi- ha.
vern casat mas'sa de pressa ..• l die tot això perquè. es vegi que q~~ els
cesar •

t

~1 ql1~

nOl'd~e!"icans

s

volem una cosa,. la

~em.

.,

Hem guanyat tOt.98 les

havam f-et, i els soldats nordaroericans

~empre_ :s'han

gue~~a ~ue

fet retratar rient.

T.tlls· que perden les guerres no s'hi :fen retratar mai l'i.ent. Els :forasters

troben qua som extravagants. Que l"hi tr-obin. No ens hi

nosaltre

:fiqu~

mb elsf'oraaters. D-on aJ' ;t'amic Montgomery, un a veg2da re-

nyit arr:b ela quartos, es Va 9s¡t8blier en aquea,ta illa que tenim a tocar. La senyoTs

~font,gomery

era un mal viurq i

9S

Va trobar que Viure' en una illa· deserta

va div.orciar.

Fins~qui

res a dir. L' arde Mont,..

•

gomary és

lm

ex-milionari. A.qu est ex el trobareu a moltes targes de

peraonatges i1.lustres anunciant els diversos càrre?s que han

Fer tant,. ser ex-t'lilion:n-1 no és res

tin~t.

s que un honor, honor que no

pot tenir tothom. l anem al. gra de la cosa que ha fet convocar aquea-
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ta. réunió que tenim ••• A Hord
petroli que tenim .. Tenim

1&8

...

.

s pas únicamen t cases altes i

·rJ.ca no

nordame!'iCaflea

s, ~a"pes del., m?n•. ~ e~

senyor Montgomery va teni:r, millor di·t, Va ajudar a tenir

~questa nor-

dameric6l1a que- ten i~ al davant. Ningú em negarà q~e é~ una no;rd~r~,":,
cana guap-1ssirn$). (grans' aplaud1l!!ents) Un moment. ~ .. un moment .... I ara jo
dic, si els. nordamericans vam treure els

ang~eses

dea. paia, si vam

anyols de Cuba., si vam guanyar les' dues

treure els

porten t~ que per ara s' ban fet., si mm

i:xa~,

guel'r8S

més im-

quartos a mig món·, si

som els que tenim és cotxes per quilòmetre quadrat, si neoc.,m més,
pressa qua

~18

altre s, si

teleí:'orl~

d~

més que els altres ..• i ,si pel' pa-

triotisme acceptem totes aquéstes coses, hsm de permet.re que :una no1'd3tn9ricana com la fj.lla dal senyor

~~ontgot:rJln'y

p

.1,

oblida.d~,

la, vi-

da en aquEtSte illa,? L' ~ic Montgomery assegura que ell és J2arti?ari
de'fer vida solitària ací amb el senyor Jenkins. Es veritat o nO t seIlyor Hontgomery?

- s1,
-

rl:S

és veritat.
veritat o no, senyor Jenkina?

- Sl ho diu el senyor Montgome!"y•••

igui,
de :fel" vida

qu~

nor.~~~r~.ean8 ~xcep~io~~

el quid és que aquea

aJ"t~:ricial,

encal"s

qu~

sigui.

1'latu~~l,

encara que sigui artificial. Tothom m'enten, oi?
dir estar exposada a agtct'ar

qu~sevu~ga

i

~a

faci ta

~~guir

deixi

:t~~

a l'illa vol

malaltia... ~

- Perdó, senyo!' Paiota!', ací. al tres coses no hi

hau~à,

però tots tenim

una salut que fa fà$ig.
- D'acl7Od, d' aco,..d,

pêY'Ò

no sols de salut viu 1'11

, o millor dit:, en

aquest cas, la dona. Però hi ha les relaciolls aocials, els balls •••
- Amb això veu, senyor

a inter ,

f~rJs

ara e;tua la ràdio ena anava b"

sentíem tota mena de música i si volíem podi
iUi vol dir balls vol dir viure

ballar cada nit.

comfortabl~ment,

j a ho sap, aire
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.naM

en :tinc n.i n'J:'e ..h.¡:g\l.
Ult de menester.
n:I: en ~o. IU n' l''~. ~ de lU81lQte,..·
.ue~.llllJ&ciI1h d.e. .-'Juart.olU.. enc~~_ -9,.U9 ací no en disposi
';¡. èe'M'lLt:J.
~~.....
qtw" un l1b1".- as ~:O$-t tm.ca:r-a q-1JJt &et V,
~::tM'~i.A.in-_J)aasi- 1Sl ..v ida. en una il1.a.p_OO1 aquesta?
-il:'IA'n .Ani":ÀA,

At:'J ..n.i

~ ~,. ~o ~

-

"U'!r~t

-ppmm;' .ut ''"''11''[.8

811 (

.

una 3.1-4Ml eoJJJ'" eqae etili

_ Jo crec que és absolutament normal que un home, amb quart4s o s4rlse passi el temps en una illa que hi ha, ultra el senyor Montgomery
"

i el. senyor Jenkins amb quina amistad m'honor9, una cosa com la senyoreta Sara la qual no crec que es trobi en cap més illa.
- Molt ben contestat. Però abans de naufragar vostè devia tenir

lm a

familia •••
",'

sl, una pare que és ell qui té els quartos.
- In no creu convenient posar-s'hi en contacte? Si el seu pare, a més

de teni.!' quartos, li porta afecte, pensa que no li. ha de dir, per bé
que ha exposat, on és i qu~

que es trobi ací, per les circumstàncies
. pensa fer?

- Senyor Painter, jo mai ha volgut, a dretes, donar disgustos al _u· .
pare ni a ningú, però la ràdio del senyor Montgomery va acabar la corda al cap de poc de la treva arribada. VEm probar la del meu vaixel.l. i
segurament per la mull.ena tampoc ens en sortirem. Si no arriba a ser
per vostès la meva estada aci seria del tot desconeguda.
- Però ara nosaltres san ac:!, i ens podem canunicar amb el món exterior. Segurament que el seu pare

esta~à

disgustadíssim.

- T4 tota la raó. Ell estarà disgustat d'haver-me perdut a mi, i de
no haver-me compromès en un cr'§uer de noies milionàries que mon pare· .
organitzà per tal de veure si em casaVa bé. Cosa que no vaig fer i que
ara em sabI'ia la maT' de
- Bé. NosaltT'es

gT'~u

d'haver fet.

ens posaT'em en contacte amb qui sigui perquè avisin

al seu paI'8 de que vostè no ha desaparegu t. Segon punt: li havem de
dir també què pensa fer?
- Si ha d'anar per mi, quedar-me.
_ Si a n'aquesta illa només hi hagués trobat el senyor Montgomery i
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"él sen,yol:-' Jenkins, què hagués fet?

-Doncs aprofitant la vinguda de vostès, seguir-los" i pagant el meu
pare, naturalment.
_ Doncs ara, per què no ho fa?
_ Senyor Painter, vostè s'ha mirat, bé la senyoreta Sara?

s1,
-

seny6r.

l què?

_ Perquè me l'he mirada bé crec que tots tenim l'obligació de donarli la vida qoo es mereix fora d'ací. l més vostè que segons diu el
senyor Hontgomery

r9pet1dament està carrèga't de quartos.

-' Li repeteixo que qui té e1:s, qUàrto~ és' el meu pare" i prego que li
,

facin arribar noticies meves., De la segona' -ps:rt j a en parlarem •••
- senyoreta Serà , a vostè quan son pare li

Va

dir que portava un nàu-

freg, què va pensar?
- Cern que fefa temos· que no "'eiern ningú, dones vaig pensar que m'agradaria veurè un nàufrag ... A més a més

SEl'

ia el primer que veuria.

- T quan va veu'J"e quina mena de naufrag era" què Va pensar?
- que era un nàufreg de molt bon veure, ve$!

- Vostè sabia que era un nàufreg rt'c?
Quan Va arribar, ni nosalt'J"e& ni èll vam parlar de quartos.,
l ara que sap que en

té,

'qUè pénS81

t

- Miri, senyor PaiI1Br, vostè ha festejat mai?,
sí, •••,s1" he festejat, però' 'el me'u va ser un· :t'e:steig no massa pronunciat,••• Va ser

tm

festeig de' QU1DBs Avingudes i cas'es de nit. No hi he

:festejat mai en una illa de's4!!'t'a ••• ne tòta mané'r,a" v'ostè festej~tr~hi
i tot, creu que pot admetre que el senyor

Constantf~

fill de pare ri-

qu1ssim" passi la vida en aquesta illa de quatre habitalts.?
- Això qui li: ha de dir és el senyor Constantí •. A mi ja m'ho ha dit.
- senyor Constantí, vostè s'ha manifestat en el sentit de passar la
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vida en aquesta illa de quatre habitants?
- sl, senyor.

- l a vostè, amb Sara, t:1aturalment" no li agradaria passar-la en un
lloc mits conveni&llt?
- l si en aquest al tre lloc me la prenen?

- Constantl!
- Perd6, Sara, però jo en un altre lloc i amb quartos seré molt poca cosa.
Hem festejat ac! sense tenir-ne ni tu ni jo•••
- Senyor Montgomery, vostè hi posaria cap entrebanc que la seva filla
1 el senyor Constant! ané ssin a f'estej ar en un centre de progrés?
- Cap.

-N' hi posaria, vostè, senyor Jenkins?
- En absolut.

- Vostè, asenyoreta Sara, per tm millor viure, naturalment anb

el

senyor Constant!, deixaria l'illa?
- Per qua:r'tos, no. Jo sóc nordamericana, i passar la vida amb un home ric, però ací pobre, ja m'està bé. l m'està

~é

fer-li costat

aci~

- Senyoreta Sara, quan fa que no porta sabates vostè?
- Si totes les senyores milionàries sabéssin el bé que es camina descal~,

no en portarien mai més de sabates.

- Senyoreta Sara, quan fa que no ha estrenat cap vestit?
- El senyor Jenkins, qlE ací ho fa tot, fa tmes faldilles de ràfia!
Mirise-les, miri-se-les, senyor Painter •••
- Senyoreta Sara, quan fa que no

s'h~

posat cap collaret?

- No en portava ni qqan erem milione.ris.
- Senyores i senyors •••no vull culpables, vull
gica és que pel bé

d'aques~a

lògica~

l la cosa lò-

parella decidissin canviar de vida. Ells

posen el festejar per damunt de tot.

~ant

de bo

tothom l'hi posés,
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t\

I, amics, la :reste,jade f()'r'~ d'ac! pot perfectament, ser temporal.. Els

-

,

~.

..,

_ . "

J

.....

_.

•

qua.r'tos d&~ senyor Constanti •••¡del pare del s~n.yor constant!, poden' \.
•.•

_

,

l

4 '

j

.

...

~

•

I

servir per una g'I'm cosa ••• Per a fer visites a, ;L'illa
cada v:egada
que
.
.
-

,

~

convingui. A~xò, crec jp, és ;ta Watt soluci~ per tots en gane,ral.,

.

,

Malgrat q'Ue els dos festejadors no s' aeabav~n de donar del tòt, de
lareun1ó

en

sortirèl'lUI1S 8cCirda.

De- moment, S8 ,seguiria festejant

al' illa, es :t'srein arribar noves del nàufrag Constant! a son pare,
i

s'esp~ral'ía

la reacció d'aquest per 'tal de decidir la S8gt>na part

de l'afEr' •••
Ena bavem de traslladar a la residència del senyor ~Ael.ci()r. D' en9à
•

-

•

' 1 ' .

~

de la desapro:ició de Constantí, l',home eétà desconegUt,. Ha ~ing~t a
menyS' p er

mitges.

agressiu, de

~emps.

:.

ga~bé desoo'D

ut'l Aquell.home ric, ufanós,

endarrerà." és un,a aombra de tot el què

e~. l

s.'ha

convertit en aquesta sambra ràpidament. Aquella panxa de rie Va perdent volum cada dia. La famoda cadena d'or

~'h~

tinguda de deixar a

I

casa, primer -perquè ja no tenia cap interès en que la gent li contem-

plés el a:!ml?ol de benestar que Ja cadena representava, i segon, perquè la cadena sens"e el oorl"~ep()nent. suport abdominal li podIa voltar

tota la gruiJtària del

cos~

El temps que abans pas'sava pensant amb

le_s anades i' vingudes de'la dinera-, ara el I?'Bssa,
...

pès pel remordi-

ment, nanés pensant amb èl f;Ul' perdUt segur per culpa seva per haver-li volgut far fer un casori amb una noia MIlionària. Tenim, se-'
gons els' S,avis ~ una part. del cerv~ amb miàaions e'speclf'i:ques~. i Wla
part que enCara no s'ha :fet· servir, una part de cervell desconeguda.
cèrvél1 del senyor Mel-ciòr, u1 tra les flmcions normals de magatzem

.

de records~ centre~ ~ot.or8, viauls, auditius, intel.1ectuals, orals i
--

olfactius, estava supedit.at'. eil i t.ot el supermercat de les dites
activitats,

la questi6 monetària. Tant el senyor Melcior com el seu
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oervell -estaven conven~uts que la seva missió

era moure' s dins el

camp financer. Però heus-aquí que una vegada el remordiment havia
fet l'entrada pels dint:resdel senyor Meleior; les cè1.1ule,a. d,e la
'

.

.

.

part de'8c«tlneguda del cervell

~

de l'home,. ..s dedicaren a canviar éls

pensamentS' que- durant molts anys havia .tinfut el senyor
;n, senzillament cè1.1ulea,

~eVoluci(Jtlàri~:s ~e8 qu~ls

Me~ci~r.

aprof;itant.

la déPre~8ió de ht's cèl.J.ulea financeres, feren ~ cop d~~ata:t i

s'apoderaren de la totalitat de la massa

ence~jl:lj:ca

del gran

l"ic~

Icomen98!'en a t'e.r-li pensar que els diners no ho eren tot i que Constant:! era primer que els diners. Tingu' uns dieff
envor Melcior ja que les

però davant l'empenta de

c~l,.lUles
~e8

d~

mal de cap el

fincaneer_'!' resistiren, un t-emps,

revolucionàries- no tingue.ren al)re remei

que passar-se a la revo1Daió amb annea i bagatges •. lAs' revolucion,s

no ea t'an Út1ieament al -c;arrer i

esc~etejant. H~ ~ist

que

~

el cas

del senyor Heleior ea feu una revolució int~:rior portada. ~ ~ap !>er
mmtat.s cerebrals i que tingué una. gran imp_ortàQçi~ m.a1.grat ha",~r.,

afectat a un h-ame, .01. Fòu ma revolució de

·c~1.~ule8 per. ~ ~V,?1u

cionar el' penSat' d'un home. AlgÚ pot dir que tot~s les re:voluc~9n

:rimer s'nan

ha~

de péT18·sr, però, tamb' se n'ban f'etea senae pen,sar

i" pens8des () no; lDoltes revolucions ban portat. disbarats d' con,ai-dèraci6. La del senyor Melcior fou una revolució interna d' ~ sense

trets lli bombe1t. SJ hom repassa les històr:Les de les revolucions,
veurà qUé '-8 rar que se 'n trobi una ·com la del senyor .Melcier. Fou
tma revolució ,iniciada per una porci~ de massa encef'~ica, la àita

dEtsconeguda, que· sense m'ourE.' S'

d'un

'centre nel'"Vi·és canvià la f.orma

de l)enS8r d'un ence:fal 1 modificà UIla.s idees tinguds. durant molt

de 'bemps com
plasmes
l poder

8

intocable,s. l 'és PftrqUfr fou una r,evoluci6 de ,proto•

fins llavors P888.ius" que la deixem consignada. L' 4Ssalt

del .cervell d'aqueste's cèl.lules feu que les alt:ree aea-
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béssin er1~ant "Vis,ca la Revolució" sens~, c~ me.na àe reserves.
Al cas:Ulo ae li deien poqUé,s coses, ja que després d' aque11~ rel -

'

,

~

•

•

V~luc16

mental, l'home es passava les, hores. r~negant dels dine~s.

S~havi8

gestat part

ae

C"ns~antí, p~rò, Va

la fortuna fent. cercar

veure qu~ la ,recerca fou ~ va per diners q\1e 8,'bi h~'s gas,tat.
l ja passés el qu~'. pass's.'pel
món el ~enyo;r Melcior
no hi fe:j.~ co.
.
".

~

men~ri8.

'

E.s,coltava i callava. VP dia que a¡gú parlava de Suis.sa"

,

!

l

'

·

se li senti a di r:
m~us

- A Suissa ela

diners s'hi floriran ••• Ja ho he dit a ,la, dena ••

- Ea. clar ••-.
~a

- l ara

don a que no

de~a

mai re-st em diu q.ue tota la culpa

as. me-

v,a, que tot ve, d'haver volgut que el ~oi e,s casés amb una dOll,s de
,

;

' , ' ,

quartoa••• Maleits quartQS 1,

....

tot~ e~

•

.

•

"

,

l '

~releior
•••.
I

Mel~i<r
,

de~ c~ino,

com aqueste,S.
l el compadia. Quan sortia
,

- Pobre s&n:vor

I

que en ,_tenen•••

La penya deiJqlva sense comentar,is quan el, senyor
•

•

deia coses
,

sentía.

S9
~

r

•

l, . coses de ~s nov81.~es, una
nit somnià ,
els
epissodis
que havien
l''''
\ -

•

';

.'

l'

succeit a Constant!. Gairebé podia reproduir
,

-

o l ,

••

_.

•

~a
-

,darrera reunió que

l,; •• -

¡

•

..

coneixem amb tot el discurs de l'.ex-fiscal ••• Aquellf;'. tarda al casino
•

•

•

ni entrà fumant un
-

"~elcio']"",

-.

.'

~

.'

,

I

p~o.

~.om. a~ sn?

- Algú ha sentit a, .dir que hi ha ,somnis que. s'han convertit en realitat?

- veurà, Meleior,
.
.
. què
.
.,

ha somniat?

~

,e el n!,i no s' havia negat.
,'"

t

','

"",'

t

,

•

•

Es tem per, ,'.l'estat
mental del. milionari.
.
., .
-Melcio']"" , un s'ha d'aguanta']"" davant les adversitats .••
~

- Però hi ha algú que sàpiga que les coses que es somnien poden ser
certès ••• ?
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Miri ••• la Doia de l'estanquer' va ,f)Qmniar e,l. número 5J.Ue,v~.t:reure

la grossa fa anys. Es
,

"

comp~ar i

vole:'

Va

•

;

j,a h€> havia :fet algú, qqe no
~

•

•

v

...

l,'havia ,somniat, i Va treure .... Generalment. sa solen sOOm1ar: C~$~
de mal aa1.a1'ir ••• que es voJ.a." que ea guanye1? unes e,leceians., C? que
la dona us enganya ••• Això no 'vQl dir que algun

$,<:*nni

no re-~ti v~

ritat, sobretot ~l que somnia massa vegades qU~ la dona l'enganya,

asp. Melcior ••

r

,

- Jo donarà tot's. els diners que tinc, ac! i a ,fora, ja ho he dit mol-

tes vegades, per ta1 de s:abe fi on ha anat a parar, el- noi •• ~ l 'si
somni fos, ve1"1tat i algú el tr~és••• Es que és
:fJ.equer" ••• Havia anat a parar

'8

Cot,Il

~u~,st

s! ho veié,s ara,

una iUa deserta i hi va trobar una
,

. \ . ,

I

famUia vinguda a menys amb tn18 noia mo1t guapa, i 'e:L noi, que ,110,. es
,

Va voler embarcar a1nb eap n'Oia ri:ea~, EtS va embar,car ~ aqu~;Ua 9-ue

ho bavia estat ••• .si" la :f.hJ.la
.

d"un americà'que

ia Va.
arruin~ quan
'.

'

Wall street 'fia arruinar tanta g.,t... Més tmid hi Va arribar un al~
t1'e ameri,cà que era ric

ae

d'eb6 'i va fer un dis~rs ~ntentant ç(Dven-

cer él na! ••. Perquè havia de s.~iar ma
~

-.

"

- Veura, Uelaior; ens :tem, carrec
~

~L S.

•

d~l

'"

COS,,"

ah~ si no és V:~,:r~:t~t?

¡

.

tràNgol 'que.
passes
••• $egur
que
.
.... ..

ganes cl~ trobar el noi te l',ban encomanat a~q.e~ sanni ••~.~~'. ~'

vol, l'àvia -e:s'clopetera, t~ps endarrara es de-ia que ho daninava f;Dolt
això da-la' somnis. Jo no hi erecpaa.
- Però él1a 81
- Oh, ella rai •••

Som a casa ;l'àviaeselop9teT's. El senyor Meleiç>r seml?la un altre. Ja

no és aquell ho:rne ensopit, apagat, ,deprimit d'unes hores abans. Ha
entrat a casa, l'àvia arpb lll.. lnsió", decidit, e:sp.eran9at.•••

Vos., .àvia, cre,ieu

amb eJ,.s somnis?

- Jo i tothan bihauria de creure. Ara, IlO s'ene8'rten tots. Depén de
l' hora que e s tingUin.
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- L' hors hi fa 7
<-Ta ho

cr~c!

A quina. hora el va tenir aquest

~~ni?

- Entre tres i quatre.
I

I

- Ja hi pot pujar de peus! Si m)haguéa parlat d'una somniada de pri-

Colomer, pe!' més senyes ••• ~l p8~rb Donateu, d~l "Valent", a les Sll:latre en punt :va somniar que el noi li anaVa a França EIIlb la 'tDlnyona i

.s va pescar j.ust a la frontera, a Massanet••• r el cas del mestre
d' aixa Cinte~? A les 'tre$ 1!J'OJIlDià que- el robaven ~ i l'estaven l'eb alt,

senyor, l' 9ettaven robant••• r

~el

farma"eèut1c- Perpinyà que a les tras·

I

i set minuts somnià que lla. li -emportaven la noia? Ho Va dir a la far-

macèutica la au~ li Va d:f:r que -estava molt 'carregat de pollines i .

que valia més que domis -en lloc de despertar-l.a per coses can aqus-
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•

lla •••però el f'armacèutic Per,pinyà ho havia vist tan clar que .se li
emportaven

noia., que s'aixecà, anà al quarto d'ella i el trobà

].a

buit. la noia amb les presses havia deixat la finestra oberta i una
sabata arran de llit ••• l la senyora Flaviol, que feia dies que so
niava que escanyava el marit i Va acabar escanyant-lo? •• l miri,
d'en~à

~o

'

t

que sóc al món que somnio que em quedarésol.tera i m'hi he. que-

dat ••• A l'hora que Va tenir aquest somni, ,t,. mQlt.~s posaihi~itaw de
que les

e~e1J

somniAdes siguin

COS4!UJ

reals. l deixi, que la

~nt

di-

gui que no s'hi ha de creure en aquests avis:<is d~ tres _a quatre ~l

atio La

g~nt ha de dir o

si no .es mosseg8r~~ la l~eqgua. També . .

maldiu perquè jo cobro le.~ v,i{lite~•. tant S;i, $e'~, e~~lta. un somni
de prima com
guin

bone~ O'

lm d~

matinada.,

dolen te s pel

Ta~bé

mal~l;~I.

els

me~~.s

ço;bren lea Visites 81-

So &i fos _tnetS'

i em vinguéS un

malalt amb m,és. !Dsl. que del, c~pte, ~o m' amag~i8 pas de dir-li, ma-

1aJ.t, VQ~tè es~à .fotut. Però l~ co?rariala. visit~. com si li hagu
dit que no tingués por que faria molts an:ya. ~ .~9nest món tenim 1'0
bligaci6

9-9 dir

la veritat .ens agradi o no ens agr~di-.

- Aix! vos .er4;lfeu que he

s~n~at b~?

- A l'hora q.ue m'J:1s dit que l'bavia
ove! Ara, s'ha

d'espera~.

donarà 3e~yals de vida

\ID

~ingut

gairebé són granotes al

Si el seu noi no ha

de8~aregut

del tot

di$ Q altre. A menys.: .que aquesta illa si-

gui una illa deserta de debó': Lea i11e 8 no p'ortAJJl nom. Si en porté--

sin, vostè l'hagués sonm1at i la cosa ja seria mé$ fàcil sabent el
DOOl ••.•

Es que j-o per t.robar el no'!

~o_QQnaria

Ja hi serà a temps. Ara jas~
pot

comen~ar

.

a dooar-me -alguna

qUé

CO'88

tatl

el sOmni que ha tingut val. l ja
a mi •••

Han passat ,-m'S dies. I, una tarda, el senyor

de1 tot i amb un telegrama a la mà.

~nt

àl casino esquivat
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-~1

noi$

El noi I

!Totic1es del noi •••

La -t.aula de sempre es mira el senyor Melcior pensant la co·sa p~tjor:

al veure l'exaltació del milionari. "'IlI telegrama, però, semblava autèntic.
QUe tothom beg\ii el que vulgui 1 l quant m'·s car sigui, millor I

e-

Escoltin: - diu donant leetura al missatge.

Senyor Melcior, Gonnstanti no s'ha negat stop -és en anglès però jo

fi

el tradueixo a la m8V'a manera•• - Stop Es t!'oba en una llla deserta
propietat de mis ter Mo~ry ex-milionari amb la seva ~illa Sara i

el criat Je~kins Stop Està bé i :fèsteja stop Uo a'ha pogut posar Em
I

.

~

'

contacteab8ns amb vostè peruqè l'àparell de .ràdio. del senY0l- Montgo-

mery acabà les piles stop Jo els he vist a tota seguiran més n~ti
cies. Paint"r servidor dEt vostè •••• l al peu l'adre9a del senyor Pain•

o·

•

ter ••• Què e1$ sembla, eh? ~ els semblal Ara s1 que podran tornar a

ort1r els quartos••• Els donaré tots, tots, ¡>$!' tal de trobar el noi •••
Que begui t<>than sense restriccim s •••

Es creueun uns quants telegrames entre el senyor Melcior i el senyor
Painter.
"Senyor Famter, la meVa fortuna a la seVe disposició S:top

. , .

,

1egrana m'ha "tornat de mort a vida

~ tornar~. ~

cadena d" or a l'a'rmilla Cap on cau aquesta
..'

,

~l

seu te-

,

engreixar i a portar

i~a?"

t

"Senyor }/felcior de manent ha de tenir paCiència.

Constant! està molt

1
Montgomery 1 - dubta
. moure'
. s de.--1- illa. Jo vaig
.
fort amb .les conaequè.ncies d'una possible paternitat, paterni-

de la filla de mister
ju~ar

tat encara no

comen~ada,

entene-nos. Jo de moment !'8comaria que el

deixéssim :festejar una mica roé. a veure si la cosa minva. llis abra9ada
de Painter f1

"Sènyor

inter vostè creu que el noi f estej a)"à

rem d'esperar I!alre?"

molt de temp s? Hau-
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"senyor Me'lcior en aquest món els festeigs mai. són iguals .. Jo vaig
:feàtejar:, poc i malapl8nt. QU.e Va f$stejar
molt de ,temps vO.&tÀt?"
.
•

"Jo cercava quartos i vaig di.r a la que havia de S'er

~a

meVa dona si

en 'tenia gaires i en Va dir que :en tenia més que jo. Va ser

un

fa&,

'.

teig ràpid 61 .meu. El noi també tenia ins,truecions d,e fer-l-o de pr.~a

i sm una milionària, pe;r.(, ,si a n' aque sta illa hi ha t.l"oba:b una noi a. ••
:Bm pot di~ ai
UJ~

noia

q~

é$ guapa aque1lta noia?"
u :fill

?ta tl"obat el

~s guapíssima

però sense diners.

si en té ell••• "

.,_i'Ò

preocupen &1s dinara, em preocupa trobara Canatan-

"A mi ara ja no

t:t. ! tinc de saber com"
1 senyor Melcior dóna
del

tele~anea

mió a ca

conèixer a la penya del casino el contingut

:r-ebuts, i diu que per celebrar-bc:' ha fet anar.

l'àvis eaclopet.era a carregar

S'escolen dos di

tot~

ut)

ca-

,e18 esclops de la 9asa.

sense n1()veè. El senyor, Melci()r es posa nerviQs ..i

de nou es eomtmica amb el ,senyor Painter.

"S$Dyor Painter, a mi no em
ñ

V(f

d'una dotzena de telegranea perquè sóc

martos, i els de .vostit 's'i

d

Què en sabem çle1

vo~

~oi?"

quar~&.

"senyor MelQior, jo, tanblt sóc bane de

vagi de

molt

. ~

I

Montgomery com

do&

El qua no

n",.

la noia mb la qUél f'8steja son :fill., Tant '81 pare,,,

par~ d

•

els hi pagaré per .endavant.

L

,~' illa

-~,

•

jove~.

~.

Pel

l oriat ,Jenkins
..

~

,

,..

.'

~6~

_

•

ol

és el

mi~ter

partidari.s de que . la :noia
se'n
.

i festegi amb canoc1itats •.• El p:rtoblema està en' eis.
."~'

us jo

• .,~.

••.' . - ' ,

ve~g veu~e

~

•

_

_

_

<0-'

.•

(

'.

en aquella tUs s'hi ha de festejar

Pot preguntar ,el qu-è. vulgui. 11
,

,

!lOanyor Painte,.si vostè pot comunicar mJb -ê1 meu fill di~i-li que

si per tal. de deixar l'111a vol quartos, que demani ela que vulgui.
M'ha entès bé" els que vulgui. Jo a Suïssa tinc una forttma."

~58

•

.d~. qu~.

"Sen:ror Melcior veig que està nerviós. Això

té una fortuna

SUissa no ho havia d'haver dit 1 menys per tel1!tgrama. Veur6 de e

plaure'l però -no par-li més de

èJi~ers.
.

Jo crec que el seu :f\i1l én s.

questa moment prefereix festejar que la :fortuI)a que vostè

té

a

Sui s ss"

lIsenyor Paint&r ja

Va

dei.xar

pi~es
,

comunicar amb vostè?

a l'illa per tal que
es pogué.sm
.
.

,

Ja la sabrem trobar aquesta. illa quan el noi di-

gu:1 que h8 festejat. prou?"

"Sényor Melcior no hi ha novetat. El noi 88gue~x festej ~t. 11
Tornen a passar una d:f8s i ~l nerYi~aisme del ~enyor Melcior no t.e atu-

rador. Ho demo&t.ra aquet nou

.,iss~t~:

"Senyor Famter vol dir que a m·i n-o m'ha fotut l'àvia eacJ.c:wetel'a,
la qual vaig contar que havia sClDlliat que el noi no s'havia negat,
.i no

s' ha posat d'acord amb vostè per tal de

f'~r-m~

fel" aquest.s

t9~~

gramea1 Jo pel noi m'ho jugo tot, però si el nO,1 no 'és a l'iJ.la i no
. .

.

.

.

•.

I...

~ en lloc, ~ap quan coa~n aquests telegr. &1

..

. , ;

Perdoni, m'ha es-as-

pst de dir aixÒ', però poai" s al meu lloc. Per què' no em fa enviar un
telegrana signat. pel. noi '("

,

~

UE8tim~ par~. No t'ha fotut ningÚ. N'i l'avia eselopetera ni mieter

amb

Painte:r. Aqt1~st ya .~star a l'illa

amb inist~r. Mantg~ery,

mi,

el

criat Jenk in s.,,el qu~ .al per' u ~t 'per treti4a, i Va veure Sara. l?es•

l

"

.

.

tcgem 8ens~' diners 1 :f'e8teg~ bé~ Pètons

.

fi

.

.

~

....

_

la mare i una ben fo-rta

abrs98.da a tu. Constantí. u

-

Es la primera vegada que ê1 milionari se~yor MeJ.cio~, al rebre no-

ves directes de .aon fill" plora.
La senyora Carmela al veure'l ho fa
.
,

cora tma

Ha~a,lena

lla casa no

'S 'hi

,

.

,

i la .criada Lola s'ajunta al p10r general. En aque-

pl·orarà mai més com aque11 dia .••

Pèl' mediaci6 del senyor Painter el senyor He1cior telegrafia:
"Noi, Iloi, 'encarA que festegis 'de :franc, digÚe' s-me si vols que et
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posi !m gir tèlegràfic. Rt :faré el qu8 vulguis i quant més em ·costi

millor. Si aquí no neC88si tes quartos ela pot pre-eisa:r pel

'O'iatS'~.

Constant:!, fl11, vine a feste,jar a casa i amb aqueta noia 'tan guapa
que festeges

AI'sf

Ton pare, M91a1or ll

Havem de 'feT me guants viatges ràpids de la Costa de I.J.evant a 1'illa del senyor Mantgorney. Tornem a ser a l'il1a. Es Sara ui parla.

- Conatantí, demanes el giJ;' t•.legràfie1
-No.

El senyor Montgomery:
r rle les criatures?

- Ja penseu aub l'

- Pare, ara nom.s festegeu,.
-' J/Penseu festej sr s8IDpre m6 s1

- Jo, si.

~9tant:t

no bo sit.

- Jo també 1 ho telegrafiara ~ para.

Canunicació rebuda pel senyor '[aImor a traves -del aenyor Painter-:
"-Ss-timats pare.s, si deixem l' illa hauran d& to-ma'T a s-ortj,r elS quartos. Ac!

ar~m

f-«t i. bé sens. diners.

ag:radatmo1t baver- te
tu. Per

a~

cone~t

A m.ieter

M~tgomey 11~~a

qU8Tí ell tenia &ls d:i.ners que ara. tens

Bèguirem ftfstej ant'''

"Noi, noi, jo ja no viuré maSS8. Ací. sempre havem de mirar si plou.
Ela govem-a ja no 1Ianvien com abl':ms. La gent no se'n

ep .av-eni r però

'a a:i.xf.Bm penso que 'tenien raó_ els de la 'cebs.malgrat que- t:l0

h~n

pogut
ti'ra-r
endavant
per manca
Qe
qus,rt.os.-.
l ara que parlo de
.
.
.
....
-, -. .,
···r·· .

qUa~

tos digue' 8

•

al senyor Montgomqry si

'9a

vol vendre 1-' Ula. La hi pago

8I1b tot el què tinc a Suissa. Si és home de n~goci8 acceptar.à. l vo-

saltres podeu deixs'r' l'illa i amb els ctusr'tas -que h-aurà fet el senyor
MentgotL9yJa et podràs C8sar amb una noia miliónària i gu~a. l si
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lla, t'esti,ma tant com film t() dit el senyor' Pa~nter es casarà

amb

t.u.

êncara que ls :rica sigui .ella. l si m<ñ baveu de tenir criatures com

us ho t'areu en

tm8

~

illa com aquesta?"

De nou a l'illa.

_ senyor

i"o~tgomery,

el pa!'9 li compr$ l'illa. - QUant
ne vol?
.
- Si noméa hi. fossim jo i el senyor Jenkins~ anb el preu no renyi-

riem. Ara r,i aóu Sara i tu 'i 1"1J.~ té un valor incal-culable. Me
l' hauria de pagar molt bé. r se ria la solució
preu?

Qualsev~l

vostra. En demane

dia em puc morir () es pot morir

Jenkina~

Ara encara

poaem rel' el po.ek:eI&.o Si quedeu. vosaltres dos ...
-Podam fer el 'tuti, senyor Hontgomery'
Jo no faïg bromes ara,Conatant!. Sí em vena l'illa és la soluci6

per a tots, ent9neu?
l el seny& ~.1-cnt'gnmey

Va

posar t'reu al' illa i condicions. Va fer tele-

grafiar al senyor MeJ.cior que ai ~é es venia l' ill.a havia d~ tenir
dre.t, a estar-s'bi :rina quel! plagués i amb un lloguer raona~le....

Telegramd del senyor Melcior:
uAcoept.o la venda eense

condlcion~.

Digueu-ma

on

t~

d'enviar els (li-

ners. l tu noi i tu Sara que éncara que no et <ronegui he

aOlDDi~t

qu

~u

eres molt m.tapa i ho has de ser perquè, el noi t' hagi prefer:f, t a

pobra, que s moltes riqu-es, no us basqU8géu pf91 qanvi. No aneu a les
~

ciuta~8

~

plenes de gratacels,

,

~<)t~St

'

¡ .

semàfQrs. i joieries, veniu ae! ..

~

1\

El noi ja aap que ea tracta d'un poblet de J.a costa on la gent s'hi coc

neix tota, tothom eg diu bon dis i ,encara hi

•

~a'

~

•

traIXlu11.1ita:t. l e.fi7:"

tic segu-r que hi podreut, f'eateJ'ar tan bé, oom aqu!. T;ine una gran barca
de pesca que me ,la porta el Ter:ret, i, si no fos: lnilionari, amb el

peix què agafem viuria
la respoata tri

"Noi, què fem,?"

..

:feli~.... "
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•
"Ens estem 'Oc;san
~
.

l el lleny

PlDlt"
.

pèrd la pacièn
.

ca i que l i tingUi

\ID

c::1,..

vaixel1

Avisa al senyor PaintAr que

+tmt

-

-

v~

8 Amè ri- \

per anar a l ' illa del senyor liIISn t -

gomery. El missatge acabava:
" ••• i que no es preocupt ningú.

Faig portar éls d1ner$ de Su1saa

Amè.rica" •
·~l

senyor Melcior s'acomiada de la penya del ·casino.

U91cio.r1

Que no pensa tornar, sen
-

1\Tt)

ho alt •••• Tinc dit

..

ó.. l

la dona que si trigo, que vagi fent. L'he di1-

8

xada arreglada per si no torno, •••

l el. senyor Melcior s'«nbarc8 Ja ·snb bona part de: panxa recobrada .La
qual co.a li p
. fou

el

t. de to:t'11sr a lJ.uir" aquella 'Cadena d'or que un temps

argull.

8éU

enyor capità - diu

si

e8cur.~a

Fa poaar ml

18 primera autoritat del vaixel1- hi hS1>'f'ima

el viatge. La
mj,~8:at,ge

"Vinc amb el
~.

8

VaDO!'

al

p~go

jo, sap?

8f1llYO~

Painter:
. coneixerà per un barret de palla

"NOVA SCOTIA".

b1an ca, q'-- potser

el

c.adena d'O"', q'

voltA 1" armilla que no la portarà ningú

B!'éUé

instant

pot portar algun altre passetger, però porto una

Nova York. El

el ma;t..u qUEt havia t'8t

e~

8eny~r

primer

li

PaiDter té un vaixell a punt. E

vi~tge

a l ' .in Se

Vol dir- que hi trobarem, ,senyor Painter?

No patei:xt, senyor Melcior, encara que sigui una ill.a petita sab
1 can!....

- Vostè ja'bo deu .aber,

nyor Painter. Ara l'illa serà meVa. L'he

cOO'prada a HiBtel" Montgomery. !I$' e-anprat ~'illa p.rq~ hi ba el meu
noi., i pe'rquè mistAtr Mon tgOtl'wry' pugui dotal' bé la Hva filla. El meu
nOi, pobre, ea podrà casar amb una

milionària, cosa que no Va fel' qU~

ell n'era. Pr1me~ és. el noi oue tot, amic. A m1 ara ja no em basqueja
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~

res, sap?

~i

un mur, qué s'hi alci; si els.

a Berlin s'hi a19a

mericans fan armes per a tothom, que en facin; si els.

rU8s.~

~

,

n~~~~

es

pu~

guen, que ea pu·rgu in ;8i a ~spanya s'ha d' a1C;ar el .br89, ,qu& . ' alc~;
si els emba1xadors que n~havien fugit tornen, que .tornin; si e1.s de
la. ceba•••
Qui són els de 1~ oeba" stmyor Melcior?

Com li ho diré jo ••• vostès tenien un senyor-- ~e ~a deia Mon:r:oe
agafà fema quan va dir: .Amèrica, pels aner·í.cans, no? Doncs
o

_

li

_

<tU

cal;ta nos-

tra els de la ceba són uns senyors que diuen Cate.lunya pel's catalans

~

Ho enten ,ara?
'erò que no ho és Catalunya pels catalan 81
VClturà ••• tma Ve~ada &8 va inventar

un mot que se'n éleia "conllevan-

eiall i la majoria el va 'trobar bit però una part, no
que portava flors al mantinent del senyor
q UB fa molts aI1Ys, quan al

pB is

R~él

tan~~

Era

~a

part

de Casanovs. un senyor

hi havia catalan s i prou, el v Sl fe-

rir def'ensant el pais por-tant 11\ bmdera dè la ciutat, i que posen

banderes catalanes al be,lcé sempre que poden.

A~U~S~B

són els cata-

lanistes. pe:rò elS de la ellba s6n els, tpe e,ncaravolen ser ca-talans i
prou, com si el temps, no hagués passat. Per això

sm

de la ceba. Doncs

si en volen ser que en siguin. Jo també en tenia una, de ceba: els di-

ners.
- l ara es farà de l'altra?
- He ofert' tot el meu cap1t.al per l'illa de mist.er Montgomery; i ara,

"nas querto&) a16 faria ,molt poc favor. Han esta ~ poes i sempre han
at malament d'efectiu. Sense quartos as pot 'ser catall:liis:ta, però
sense quartos no es pot
ser- ·dè la man&ra que són els de la- ceba. Si
t
~8 g8nt e.diJ.ler~da s'hagues aptmtat amb ~ls ds la c~ba, f'al~ia molt

de

temps que el pais serla com era abans de que ferillsin al '8$llyor Ca-

sanOVa.

Pf,tJ"ò

els rics no pt'ttJ-sEiven més que en ,el qU6 pensava Jo, en fer

més quartos cada vegada. l jo ara en t.i.nc una a1tra de ceba: trobar
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el noi. l per aquesta sí que m,'ho he jugat

t-~t .• OI

• ••

Vol dir que hi arribarem, senyor capità?
- 'Ss clar qU'e hi arñbaNm-, senyor

- l no t.robarem

c~

r~el cio!'.

,

temp(}r81 com aquell?

Aquest vaixe:l:J. és a prova de temporals. I,en a,queet temps no n'hi
han. Caòa di

escoltem elB

pa~t&,meteorològi~8.

.:. Al meu pafs no, n'endevinen tJJas.fses•••
- ge que ala nostre's aml parta .• , nordamerieans t sap?
•••

- senyor Painter, segnime,l matei~ camí?
- Encara que només veiem mar i cel, fl1 capità diu que sl. Ells, eJ.8
de vaixell, anant pel'" la

c8Ditan
1ma

és com si nosaltres anisslm per

autopistB.•

r vol
-

mar

~i,

di!' oue ,t)nca.ra hi

ran a J.I illa'?

home. Mister nontgomery és home de paraula. l més ara

qUè

s'ha

vanut l' i~la a vostè. Tot anirà bé? ja ho "eurà.
s que jo ••• s'hi ha trobat mai vostè en un cas cern el meu?
me n'anaven de casa. D

- Com el seu, no. A mi un temps les noie
les sis que 'tenia, ara

se ma n' hm anat cine. La que queda a casa é

la peti ta, encara no té l'edat de fugir peI'ò

'\i e segu r que qUal la

tingui :farà com les al'tres.. Ara, cap ha anat, a parar a una illa deserta. NaIl'6s se'n ven de cesa ••• l a vegades

nen t i se 'n tornon a anar.
ja li ho

diré jo, senyor

V

i venen les

ro acaben els quartos, to l'nOit.iB

de

CHsa. ~'1a8sa

quartos

Melcio~.

- Amb això li dóno la raó. ~To n'he estat esclau molts anys però l'e-

plssod!

del noi m'ha fet veur& que els quartos, que jo em pensava
•

que ho podièn arreglar tot, hi ha coses que no los poden arreglar.
- Però a vostè els quartos li han s9!"V'i.t percomp'l"ar 1" illa al senyor
Ï\ffontgomery!

s la (mica vegada que m' han servit de

'b6, Im' agy'sda haver-ne

1.64.

quedat sense ••• Només 1Il,'he quedat la cadena, perquè el noi al veure'm
,

vegi, potser per da~era vegada, l'estampa del seu pare quan no sabia
què fer dels diners.

, ..

- Senyor Helcior, els puros no és pas obligació mastegar-los ••• Ja
falta menys.

Ja hem avisat que hi anavem ••• Un moment ••• sent?

L'alta veu de la ràdio del vaixell, diu:
":Ens agrada molt que vingui, mister Painter ••• I el pare, què fa?"
No espera torn el senyor Melcior, i:
- Noi, Constantí, ja vinc jo també!
- Pare, si t'has gastat tots els diners çomprant l'illa, ara ets com
:ra unes setmanes era mista!" Montgomery. T'hi sabràs avenir a viure
,sense quartos?
- No hi havia viscut el senyor Montgome:ry7 Doncs

lm

català no ha de

voler se!" menys que un nordamericà!
•••

Ja tornem a ser a l'illa del senyor Montgometoy que ara ha canviat de
propietari, com sabem.
El senyin' Helcior queda parat al veure que és igual de com ell la va
somniar. l tamb() hi queda al veUTe que Sara té la mateixa estampa
de com la veia en aquell notable somni tingut de tres a quatre del mat!.

També el posat de

mistar Montgomery és el mateix que ell havis'-

vist dormint. A qui no havia vist ni somniant era al criat

Jenk~."

i'

va estar molt content de saber que aquell home que havia servit a mi ster Montgomf:t'r'Y en les madures, continuava servant-lo en les verdes•.
- 8i jo mai tomnés a tenir diners, i hi fos a tamps, voldria tenir un
servidor com el senyor Jenkins, senyor Montgomery••
- tTa no en corren, senyo!" rrelcior, d'homes com Jenkins. Ara, el ser-

vei si no et fot és perquè no pot••• Aquest home aei ha fet una barca,
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mena

•

lm

hort, ens ha fet aquesta

ca~,

els mobles, m'ha arrancat dos

queixals, cuina, i serveix a taula com quan erero milionaris •••
ontgcmeryI

Que ja en torna a se!' mister
Jo

m~he

venut l'illa per la noia.

jo l'he comprada pel noi.
l ara en són tots dos de milionaris ••• Vos·tè hi ha posat els quartos ••

l vostè hi ha posat l'i118 •
• ••

- l que bé. s'hi està ací I - anaya rep&tint. dies

desp~és e~

senyor Mel-

ciar,
Ja no 8DaV·a vestit d' indi~, ni portava aquella .'cadena al' annill a. l
es passejav.a anil:? la barca feta pel criat ,Tenkins, i eumorenia. al

.so~,

i menj SVa peix pesçat. d'~ll.·•.• L'home està..,content1·ssim de veure que.,
i

..

¡

1

•

mai.,. snb diners., h$v,ia gaudit, de, la tranquil.litat .que e2perimentava

'aquells dies. Ara

s'arrepen~ia d'haver

diners, d'arrepentia d' haver volgut
s'aJ"'repantia d'bav.er-se caaat

viscut tants 'anys només pels

caSal;"

~b lD'la

C9nstantl amb una milionària,

dona ql.,le li va dir que tenia.

~és

quartos que ell, s'arrepentia d'haver' .ocasionat inacabables reverèncis
a bmquers del pais i sl1isaoe, d'haver f'et ostentació- de tenir més
diners que els altres, mudant de vestit, ulleres i domicili ••• d'haverse deixat panxa de ric per

~al

de.

poder' lluir um eadena d'or que li

voltés mitj~ a~il1a••• I .~~ 119Q'.. !l'esperarJ.a penitèT:1cia que ell pensava que havia de venir per no haver 'fet cas d'altra cosa que dels diners, trobava aqu,e1l

8mpo~1-

q, tranqui1.l.itat"' de· pau, de bell viu-

re que era l'ex illa del eenyo-r

!~on.tganery

que ara era la seVa i11a. ••

•••

l Va venir el darrer dia, un darrer dia que sempre sr:riba es vulgui o
•

no es vulgui, en .el qual

~l ~nyo:r;'

Painter va reunir la gent i es dis-

posà, una vegada mé~ a 1'er de poder moderador entre els dos pares i
els

do~

jove-B.
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l

bé, ja esteu decidits, dom s1

Ni mist.er MontgomP.!ry' ni 'el. senyor Helcior van intervenir. Només es,

miraren la parella. El mistep a COnstant! i el senyor Melcior a Sara.
Ele nois

s8m'Qla qui

dubten, però què dimoni hi

veure en la mi-

VS'l

rada dels doa vells, que Sara fou la que va dir:
- Podem marxa'r quan v1.ÜgUi, ,senyor Painter... .
e·e.

Noticia de primera plane: El senyor Melcior s'ha quedat a l'illa!
El senyor Hontgomery diu:
- Jo em pensava quedar-me amb ~renkins,. Haguéssim mort el temps fent
el tuti...

- Ara, senyor Montgome:ry el podrem ro atar :f<ent el tre sillo. '• •

..'.
':8

veuen m'la 'Pila d' abra~ades.

t.T~kins

sent que els que se'n van ho

facin 'sense equipatge. Si n'hagu'ss portat"

el~

els hi hsu)'la

dut

:fÏIlS'dalt del vaixell.
"'S'~a

deixat el ,"Riqu1ssim" on era, amb l'aparell de

1 "Mar Obert" saluda repetidament

ACopS

~àdio

al punt, i

àe xiulet. A la platja, la'
~ada

silueta de trea homes fent ,ac,ieus atop les ,mana ea yeu

vegada més

pet·its. Sara i Cons~anti e$ ,miren l'illa ~ ulls espumejl¡Ulta. 1111
enyor Painter no vol

interr~mpre

aque.l1

e~at

i se'n Va a parlar de

rugby anb el, capità del vaixell•••

...
'

Hem de fer, de nou, 18 travessi.ade l'Atlàntic. Sara

~

Constantí s'hal '

establert al poblet de la costa on tant t-empa visqué el senyor Melcior.
La

senyora Carmela, ja vella, PQbreta, quan veu sara diu:

- Carai, noia, ,si jo hagués

~8t.at ,c~

t.u que en faria de

t~mps

qu

bagués estat encabida quan el teu sogre em va dir com estava de qUal'to••••
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Com qué- dè. :tot.a manera s"hi "hauria ,d'arribar, i les coses :t,l'i etes-

val m6spassar-lè8' de pr~s8a~'al1ticipem que temPs"éi&sor6's de l'arribada de Sara i 'Constant1. la senyora Carmeia: se'n va anar,

i'

amb cara

satisfet:a va dir abans d'acòmisdar-se.: '
_ segur que' 'on mè 'n vaig ara no hi hauran 'queittions de quartos, i el

votre parè m'hi trobarà qom és 'ara Sara•••
La cosa a consignar és que -el mateix dia de~ traspàs de la senyora

Cemeia eé va 'réb.r& un m1ssatgé, de miS'ter 1"'ontg00181"Y' que deia':

"El senyor lftèlcioJ" s' ha acabat de vell. Ho ha fet dt!tclaran t que

GS-

tava contènt. d'anàr-se'n seDse cap quarto i que Qn anava hi trobaria
la senyora, Cal'tBe1a pe1ada com

e~l." •• Ara

amb Jenkins haurem de fer

el tuti. 11
Ens hi

podl"i~

Melcior.

pè:p,ò

haver extès mé,s

"~:>trtBer sobre

e'J.s edéu8 del matrimoni

s'i s'hagués de fer esmant de tótil êla Péssats avall

no
hi hauria llibre
que tingués .prou volum. Amés" es diu que l?aasar
.
.. ~

avall éà un a cosa natural i que hi passa tothom. No hi ha ningú sabut; que bà.gi durat semPre i que éneara duri. Es imp~s.aible, Q.on'~,-\ .~

saber com véilría les coses un' ciutadà de .dura<:i'Ó- perpètua.

p'ot"nssber,' es diu, c;:,om e,s veuen

Tampo~, es

les cooes quan a'ha passat aVa1J.,.pe.r

:falta d"exPf;r:t:'¡'ncia en entrévlstar a algú q~ hi hagi pasea~. No, tormm, es veut è-lé de l'altre' costat.. l ai ai:gú

tQrnés, peteer al,veu-

ré com Van ';l-eg coses en aqUest se n ',entoma,ria amb les malS al cap.

Discutir ai'xò voldria temps i èspai i potfser val mé-a, deixar
tea coses tal. com estan.

una trentena de
d" aqui

no

,aab~te8

Rem

aq~es

estat fets per a :passar pel m6n gastant

i més o m'anys .lmateix 'nanbre de calce., i

.,ns' pòdem moure. Es en. Va. Com é8' en va t.:rencar-ae el cap
,

'

per tal de '~aber 'on aC8b~ l',e~ai, 1qU1n preu acabarà anant ~l,pe1x" ..
i de sabe'r" 'pey- ~a' cara que fan les dànae a l' ~a'r-8e'n a dòrm1~, quin

dina:r Us :far8ri l'ènd.emà.
d*

sara

i

Seguim., don c.s , :fins on· es pugui" les passes

Constantí en el seu nou estatge.
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Al primer. fill de la parella li posaren

}.~elcior e~

reçordan9a

l!avi. El petit Melcior enceta l'estq.di quan al país es

per.què s la

rnu

l"han

de

tritl~eja

volgut~

- Aquest retirarà l'avi t"elcior ~ ~ ~
Això ho deia Constant:! a l'assabentar-se .que el menut es .venia a l'escola les llaminadures que s'emportava de casa seva~ l és que no e~en
llaminadures precisament ambles quals Degoq:f.ava 1:'e'Studiant'o. Es venia llapis, gomes, boines, corbates••• tkl dia Va arribat" a 'Casa desca1~.

-

~ls

peus em feien mal ••• - va diT.

Se les havia vEmude s •

., .

Ela russos es fiquen a Hongr.ia. Part del món tremola.
- ~i el pare fos viu - diu Const8ntí-, e8t~1"!a espantat. segur que
diria que elà russos faria n eomfJls alemanys',

que

s' è'scan¡>al'men

pe.r

'Tillropa i e11s si que an11"ien a ~UiSS8 a buscar els quartos qu~ diuen
que hi Va deixar la gent del tsar, i que de 'passada s'8mpçrtarien
tots els que hi t-enla el m6n,. seria el millor atac que haurom fet contra el capital mundia1 ••• Sémbla que' el serltó ••• ·
-

.

- Jo de la cosa que tinc por és d" aquest vailet'et que ,a cap edat els
negoci s el tenen danina t. Mira

que- vendre J à

le s

s-ab ats A '!

- Potser farà un canvi, SarS,. Amb el creixent Sè'n solen :t'er•••
- Ton pare el va fer un canvi" però recorc1a't

a l'edat que :el Va fer!

- Per afecció qué ~ingui als negocié, si troba una n<?~a com tu••• Pots
estar segura que jo no li presenta'ré cap milionària.com 1e& que el
meu pare em 'Iv a presentar a ,mi•
•

'- l si troba una milionària' gUapa?
- Doncs si és guapa com tu·, que tiri endavant.
'819 estudis del petit Melcior ja f-eien pensar. Zeros en to--tèS les
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a,ssipgna t~~. De
era

•

feliq,.~

a desdir ,en
l

~

tant

'

A~itmètica.
\

l '

El

n~i

'~..

en mig de númér08
...

_

I

l'eseo+8 eom ?fora. Al eaJ"rer·,qua.n veia passar

un cotxe,
en un segon feia la suma dels números de la matricula, i
,
-

la cosa

po~tentosa

era

q~

.pe,:r cotxes que passessin recordava els

números de llutJs matricules dies i. dies•••
.,.. Constantí, mai diries qu. llegeix el noi a la s'eva csnb.ra•••
,

,

, · P '

- Ho ho sé.
La guia telefòn~ca!

El petit. H~lci-or s'aprenia de memòria e1l:J n(me-.r08 de telèfons

abonats del pollà. A.ixò es va

l,à que

8~ n~.

d~scobrir

'8

que repei.ir, adormit, ela

l.oca1itat .. L'bome

una nit .quena Constant! li

deia quel.com quan ja tothom

ntrà a l'habitació del vailet i

v~

iJS

Va
~

_::& a¡ . llit.

L'home

va. adonar que-. no feia altra

~úmer,os

de

t~lèfon .-<;iels

prendre la ,Guia, la

.

v~

obrir

l'ava e1poble,
i va veure, ql.lt dels cinquanta
.
ven el noi no es

dels

abonats de la

al lloc

a~onats

00-

on.

que hi.

f1gu-

fi~l'a-

errar"de
cap.
., .

El noi donava un n(wf9ro a tota cosa que veia,
.
. a la, g'4nt de eaaa, als

condeixebles" ales barques del petit port) i aaabà nt1Ilerant a tota
18

~nt

de lR vila. No era rsr sentir:

- Bon dia, Melcior.

- Bon dia, 97 •
l si a casa se li deia:
-

(~e v~s'

- El pla1J

menj.at' ahir?

número.? - responia

- tTa ho sents

Melcior.

això, Constant·i?

- si .•• potseJ:' no passi d' aq~!~ ••
rb hi passà. Quan 'sort! d'estudi comen98va la. tabola del turisme.
El jove !Talaiar, amb lma caixa i

dQ9S

rodes, t'a la pri'mera parada

mo"ible del pobl.., d'arnsgat qe la t'amilia. A la minúsco1a parada hi
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bavia de mercad&:ria de la collita, petxine's., curculles, caragols ma-

rins i diverses' cues de peix~ a .~c.¡medors d~

son' pare,

retrats de

.

pasaats de la casa arraconats a les golfes, a' esclops de f'ust~ d.' antics sardinalers i ex-vots procedents d'alguna. ermita.

Els

turl~tlits,

que al principi ho compraven tot" foren una g.raDS- cJ.ient s de Melcior.
Al Cl:I> de poè temps Melcior obria la prime1'a botiga p-ro-turiane del
poble.

- si., què hi
~a

vo~s

fer, Sara? Es avi.-cagat. l aquests botiga l'ha ,ober-

amb beneficis prbpis.

:t

- Pas del wt Constant!. El noi s'ha pulit els retrats d'avis

:savis que
!'"

teni~

a les golfes!

Si els turistes segueixen venint a parar

botigues, i

-SÍ

be-

el

ào~t, es posaran altres

·&1 noi no fa calaix haurà d& p);egar •••

•••

Constant! de tant en tant fa

lm

toolb ptt). casin'o. Ja no hi ha

;La

gên·t

VliJl

més l

mudats i pc1"ten la veu cS'ltant éÓn els senyo.rs l'aletes i rlOll);é,. ~

l:"ar-

del temps de son pare discutint canvis de govern. Ara els que

la de fe!' casés pa9s:i el que pa~ssi pel món. Aquêila gent, com qu-e. van
b.é., es foten de tot.
Ja ho sabe,u

q~s'ha

deetituit a Khruschev?

- Veuràs? quiDs conf'ian9a h!,m de, tenir ets
fa intervencions

rUS$08

en un Qelegat que

a la (}JU pfcant d.amunt la taula amb una sab.ata?

- Encar:a tens la boina v.erme.lla,. Tone-t?
- Home, ara no hi surto al earrer, p.erò hi dormO"•••

- Ja has cobrat el xalet, Polinar?

- Si, i amb dineT,9 d' atlara pla9a. Jo no sé pas d'on surten tants di-l \
1

~

ners. F.J.s bitllets de .mil es veuen tan gastats corn els de cent dè temps
endarrera•• Si això dura ~'hauTan

- l si dura., s'arrugaran

COOl

de fer bitllets'més grosso8.

els òe mi1 d'ara!

- S'han d'apujar preus, nois, s'han d'apujar préus.
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Oh, si

apu~em

preus els manobres voldran més quartos I

- si què hi vols -r.,r'?

~an

havies vist que ls manobres fuméss'in I>~

ros pel diari, i que alguns ja vagin a t.l"ebalht' -en cotxe? Qualsevol

•

els hi "treu tot això als manobres!
•••

ha

Me1cior
rrenys i

posat tma cadenà de botigu9s. Fa benefi'cis, eompra

te-

mida que van baixant turistes, els pot vendre a preus as'tro-

li

nÒlnic.a. Aquell jove no te aturador.

Ja ho vaua, COllètanti cpm ens ha sortit..
- Això no durarà sempre. T'm dia o altre pararan &t venir turiste,s. Da

seguir c<>m ara serien més ells que noaaltX"8s"
-

l si s'embolica ma,ssa? AqU8'St noi no en

té mai prou, can son avi.

No hi hauria man.l"a de parar-lo?

- 81', que trobés ma dona com tu.
- No ho sé ••• Les d'ací ja les té vistes, si és que alguna vegada se

les ha mirades. Po-tse!'

\D18

Sara tingt,1é raó, però es

f'orastéra, ara que en venén tantEhu ••

nece$sita!,e~

tres
sueques ,per tel de frenar
,

Melcior i treure-li part dela números que el movien. A la primera
~

10

~

' . - .

I·..·

•

se la mirà '. però trobà que era millor canprar i vendr~ terreny s. La
segona el :reu dubtar, però segui. <fomprant,

ve~ent

i. p?sant. cases de

nit. La tercera devia ser una sueca especial ja que, pensan.t en ella
vengúe

~a

propietat a més

bai~

preu del que li havia costat. Allò el

feu pensar i, a la quinta vegada de vendre amb pèrdua, Va creure

que

potser era millor aquella. sue ca que els nego.cis. Abans la sueca no es
decidi, Melcior 'fue unap:t1a d'operacions amb números vermells ques' ha vist sótl unes males operacions. La

gen~ ~,eia

que no era pas la

"

....

primera vegada que un home no feia comptes per mor d' tma dona. Melcior,
una vegada ensuecat, feia op'racions d& pensament que no 'feien mal a
ningú, amb gran contentament de Sara i Constant!. Acabà posant un
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S11aek-ba'J" ,..er::r,entat per la

, ......J.

8\1"Ql1

la qual 'hi teia molt de goig i sem-

pre es veia ple. !Teleior 11.avorl!
\

9S

dedicava a donar consells

la

8.

parròqt:..ia que volia eomrcr-ar i vendre coses. l donant consells no s'errà mai ••• Sara havia influit

~n ~onstanti..

Aquella sueca :reu :fer un

capgirell de dona a unes 'ConViccions que semblaven imparables. A vegent diu que tira més una dona que \.D'la parella de bous,

gades quan

() q~le la dona fa l'home, té tota la raó •

..".
'emps d' esdevefJim~nts. La ge'nt de lf3s boines a""'on98 4!1 nas
que es dóna

ml

q~an

veu

indult general als considerats culpabl.ea d'un costat

deIa dos de la guerra civil. Ea van, passar 'CO!OJ?tes i a.1gÚ Va veure
que

1

culnsble 8

er~n

olt

,

mes que

l

rquebisbè d& l'altre costat, el senyor
ce ba protesta
que èS al

qtm no n'sre!l; es nC)tDen8 un
G.onza1~z~

i la gent

,51e

la

rquà diu que vol bisbes c-atalana; Issael, que :f ~ poc

mén, es bat i guanye en poca die s a Egipte, Siria i Jordà-

nia; el Nord porta mal nOl"d; a F2"an9a volen fer una aJ.tra

revo~uci6

organitzada pels estudi8l"ls, i. el sanyor De Gaulle ha de :fer aortar
els tancs al

~81"rer. Un

estudiant o qui sigui, no hi té massa coses

a fer davant. d'un tanc; e

rusQOs es fiquen a Praga. i s'acaba

la

primaV8"ra del paí&; els nordamerfc8I18, tips de que els. russos llencin

a l'espai tota mena de satèl.lita, fan un Va-f-tot i porten gent
la Lluna ~ Peu

~~sala

estrena a la ONU

tul

himne a la pau, i els de, 1~

eeba van p~l carrer rient q!1all senten que el M'.stre diu que aci
~il"

Va

el primer Parlament del m6n; els paletes ·segueixen no donéllt

abast; malalt.. ja e-l cap d'Estat, i la gent
q:uisme

8S

Mn~é

FJ"an eo no serà

po~sibl~.

com9n~a

8 dir. que el :fran-

Es :fa cap del govern a Carre.ro

Blanco 1 fa mala :fi. 'S'hi veurà en cor algÚ de ser cap del govern?; ,
Franco empitj?ra i, per una temporada dóna pode!'8 al princep Don Car-·

'les; Nlxon agafa un mal conegut pe!" Watergate t i plega;
una revDltdli6 amb flora als fUMlla; Franco s'acaba i

8

e8

Portugal fan
fa rei a Don
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Joan Carles; al Marroc tan una marxa nova: la ·marxa v&rda;' a~a ~s . "
·diu a la' gent que, si vol., pot fer vaga;do.s rnots8 stan 8 l' ordr. del

dia: :Reforma, Ruptura?;
n català. La eeba

.1 rei va a Barcelona 1 fa part d'un discurs

8' estarruf'a;

hi ha canvi de govern. La gent, per

un moment, penSa que es torna a ¡es cose,B <:l'·abans. Es trobarà

la

quantitat de ministres que hi havia quan els governs mudav4J'l

cada

quinze dies?; .~1 da'M'8l" el¡:) del govern Va dir que tindriem una democràcia" però

tDl8

democràcia a ~'espanyo1li. No. se s8p prou bé quina

mena de democràcia serà aquests;. els diair~s
mú, però e~ veu que no

8

VàD

.plens de Mercat Co-

'hi \0.1 a segons qu~~ Diuen que la democrà·cia

del pals no ~s prou demòcrata.; ara c:leixa J?9cst ,'de ser cOOluni~.ta, i

s' obserlen noves 8lTona98des de nas; el--eccións; .' el rei fa...tomar 18'1
senyor Tèl"rédellas, el qual feia anys que era fora, i el nanena Presidént de la Generalitat. La ceba li :fa llna rebuda memorable, i es

fa f'an6a un crit: "Ja sócaqu!Iu; s'estrena Constitu<:..1.ó; a Sau lJ.a :t'a
tm

...

Estatut; cosa mai no Vista, 'en un t1l1y e·s. veuen

tres Sants Par"Ch ••

'

Tots p~egats ens ·havem fet vells .. Ana'1" a p1S98 i eomprar

m4ts complicat. Tot el m6n s'inna i ací ens- inflem

CèIIl

'8

cada dia

els altres.

La gent sense feina és cada dia més nOOlbrosa. Els qu.e mmen no tro-

ben altra s.oluc!6 qU8 diT que m$r8 o menys tenim els parats que té tothom. Els savi.s diuen que' 'cada dia n'hi haurà més de gent en atur a
mida que les màquines

vagÏIl fen t la :rein a dels hanes. Vindrà un

ment que nanés treballaran les màquines?
treballin les màquines?

T

Cobra~à

m0-

tothom quan només

sí les 1:'1à<1uines no cobren, es· d~clararan

els diners t'o:ra de la llei? Ri hi ha guerres, seran guerres de màqui-

.

nes i els homes per primera vegada en seran espectadors •••
Tenia raó el senyor Helcior quan deia que li agradaria viure 400 anys

o més i pode)'" veu:re el món de llavors? l si fos

tm

món sense diners
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uina TP~na de món SEJria?

Ra tornarà al eanen~ament, i el mót:l serà

una. ean\.mitat de. gent 8IPb fulla s' de parra? Si algú dels que viuen
ara 3!Tiba a 400 anys ho podri a dir i fer comparacions. Si no hi ha
nitlgIÍ

que 8!"ribi a quatre vegades centenari, ho haura'l de fer uns al-

tres i qui sap de quina manera les diran, sí e.1s 1!lB1I'eix la pen a dirlea,. !.Ets coses del món d'aquí a 400 a:nyso ... Ens haurem entès amb
LOAPA? Existiran l'arAN i el Pacte de Varsf>via, o serà. un m6n .e¡9nse
pactes? Hi hau..,.à un govern general socialista, ai ells

diu~n

que no

naciona1it.za"an res, o ja no hi haurà res per a nacionalitzar?

Ea

re-cordarà la gent., d'aquí a 400 anys, dels noms que avui sm'ten al
diaris c·ada dia, o

seguiran omplenant plan es la ·dotz'ena i mftj a de

noms de 11avro8, tal com 1ee
d'aquí. a 400 anys?

anplen~n 81'S?' Hi

hau!"a1'l

anarqui.~~

l si no viu ningú d'aquí. a 400 anys? Si no viu

nins;aí ea pot esd&venir que no hi hagi ge.nt per-ò qUEf ~l m6n $8gueixi·
-

-

l' o'por'tuni tat de tornar a comen98r

vivint. l potser llavors tindri

i pr(l)var si tula neva gent, sortint dEf la fu;t.la de. pa.rra -potse!' el!

russos per a diferenciar-se dels nordf:vnericansn'.anirien sens.. , faria un món distint del que han f~t durant centúri93,

e-&'

home.s d'ara.

Si s'hagués <la tornar a comen,sr amb las misèries de les guell'r$'s9' les
dif-erències de earteffa, de f(tsom:!es, les

env~ges,

les gelosiea, el.s

marits enganyats, les ma:res solteres, la l1.ei del divorci i lea gambes al preu Que ,,"Sn ara, fariem un mal negoci o l si da- tot aiX'ò -en

té la culpa el progrés,

qUft

no es Pl·OgJ.'"eS.8~S, i es deixas que hcm~8

i dones visquéssin de 18 ca~

i de la pesca, sansa menj ades df:t po-

mes cOO1prometedol"9S, sense enades

llit

Amèr:t.ca, sen se raptes d' avions, .

se-nse manifestacions pel ;prime,..s de ma.ig, sense rebuts. de la Telefò-

neia, sense televisió, sense 23 de febrer .••• I~ tul advertiment a qui·
decidis fer les coses de cap i de nou:

que els humans no tingultss1n

cap noticia de lea cosee passades dea dels Faraons i

Fidel Castro.
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Jo

és

demaljs.r massa a qui fea un món nou.

Si s'afluixa amb això tornaran a hav91·-hi Cootpromisos de Casp, Felips
Quints, separatistes, neg!9s esclaus, Napoleons, bombes, cremades de

jueus,cuineB econòmiques, sollevaments, petroli a pre~s de 8enyor~
guapa i Estatuts amb LOAPA. l no valdria pas la pena de ,fe;r. un món

nou i que ens tornéssim a trobar amb totes

aqu9atè~

Bepe,a

tp.~ç
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1982.

