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Bon dia:
Fa anys, vaig dir a un convilatà el qual de témps :feia 'parlar
d'ell en tUla pila de lli,bl'eth que jo n'bavia fet un parell.
- l de què tracten aqlE sts llibre s1
Veurà, com que jo no ~·véig de prous piny'le de· fer-los de les
coses que passen, :faig treballar la imagim eió i m'embolico amb
gent d'altres lDóns.
'
- Si :fes un llibre parlant de la gent del C8.l"l"er de Caval1.ers, li
p~dr:i.en dónar el premi Nobel.
Pero un no creu massa. Després, se n'ha de saber molt per a fer lm
llibre parlant de la g81t d81 carrer de Cavallers. Aixo ho podia
fer ,el que em donà el consell, no Jo. I, ma vegada més, no vaig
creure. JP agràda parlàr òe cos'es que no se'm pugui eontradir gai:re,
i per ai.xò darrerament be par~t de fantasmes, ,dels déus de l'Olimp,
de gent de l'sJ.tr'e barri i de bruixes on s'hi trobén situacions,
pregunte~ i' resposta s absurdes. l ara ha tocat el tom de presentar uns elemén ta tocats per la' lJ.una i demés associats siderals.
1ma conversa entre la Lluna i 1"inventor Pere Fiscorn és de- mal contradir. Una conver'sa de gent del oarrer de Cavallers podria teni.r
retops i, ultra això podna s,ortir algú que digués que no era veritat.
Que els imaginatius estan de cala baixa? l els pollastres, que no
hi éstan de' cala l:8ixa? l els valsos ~ent8; les dcn9S amb 1>'9
llarga, i les botifarres de perol, que no hi estan tanb6 de cala'
bai,ca? RI,que eal és ~ pol1ast'res, valsos ,Imta, dones i bot.ifarres
de perol siguin de debó, i que ho siguin els imaginatius. Heua-ac1
el problema.' El qu& cal 4s fex-ho bé, ten-t S6 Val conta!' un mercat
a La Bisbal" una pos_t~ de sol, una caiguda d'ulls d'una noia de'
Vint enys o la ,presentlre1ó d$ la senyoreta Venus en '.Dl eoncura de
bellesa en el qual obt.tllgu6. ~ setè lloc. Ja m'agradaria, ~ de
fer-ho bé, no lm bé lloat ,per faniliars, 'sinó un bé que sgr
algÚ allunyat de', la parentela, però' J.es bones places ja e6n denades 'i e1 meu bé, no fa altra cC,sa qtm fe~ .sobresortir els que ho fan
b\ sense t.r~a. Segur': ,que s'erà el cas de "UNA MICA DE POR SI US
PlAU". Ara ~, Jo m'ho p~s80 bomba :fent llibris, ja ho tinc dit.
Els meus llibres és com un cuiner que ea, cuini, Fer a ell. sl, els
faig per a mi. I, si deixo de fe;p..ne sera perque una constitució
ho prohibeixi. i avui" senyores i senyora, DO s'hi pot. anar cm'tra
la constitució. N'hi ha oue s'ent'aden. Potser s1 segens a on s. sabés que tinc al. rebost: PAIAFRUCELL~ARADA l FCNIlI\, MIRATGE GROC,
L'A'l'LANTIDA DEL DOCTOR PETI'!, PAlA~·.f:(u<EI.L-CASTUERA-PAlAFRUGELL
CORREU D~ UN AU'RE MON, JUSTINETA DEL MAS GRAN!., NARaACIONS DE MASFULIEDA,_ELS ERMO'fS, M:.BJ¿ORIES 'D'UN 'CAMIÓ, EL 1~TASMA rovAs, ZEUS
PERDIA PER 6 A 0, PASSEM+H() HS~, tRiA VOLXA A 'U( MUBAl;.J.A, EL PQBLE
DE LES SET TORRES, mA Vn.A ! SENYORS lE RES, LA HISTORIA ES Dr.JERTEIX, GABRIELETa O L' FJriULET, Df,~LLOBA" UN l3ARRI l lJN ALT:EE BARRI,
AVENTUW~ DE OONAT1U MERCANTIL, IA CASA DE LES BRUIXES, i ara
UNA AnCA ~ ,POR,~I U~ PIAU, la .oons't1tllc+6 ho p!'oh1bir:f.a. Però

.I:ES

m"ntl"e la oonst1tuc10 no ho pròh1beixi. o • • ,

Bepee.

,
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Hi ha '\IDa gran varietat d'esdeveniments els

quals tenen una

marcada influència damunt els moradcr s del planeta més conegut d'aquesta cosa inavabable que' se'n diu Uhivers. Uhs, els tenim.a ~ocar:
pluges, neus, ventades, males digestions, lectura de diaris, camises
de dona, discursos, envege.e,. lloguers, lletres de canvi, paletes,
televisions i disgustos, entre al tres. Però, segons semb:ka, B'h~~ ha
d'altres, de molt mes lluny, que determinen humors,
ranpells i actua.
.

'

~.

cion s, els quals no es poden tocar, eliminar ni modificar. A n'a-.
quest món no som sols, i hi ha qui opina que no ens podem sostnJure
d'unes influències que daun.mt nostre ens' tenen sotmesos

l~s r~dia

cions de tot l'univers per apartat que aquest sigui de Nova York,.
Londres o Palafrugell. S'assegura que moltes coses que s'esdevenen
no tenen altra explicació que la de ser ocasionades per la societat
anònima de galaxies que es mou

espai amlmt. La Terra, se'ns diu, és

un astre desprès d'lUl llUCli de mes grandària, moltes setmanes enllà
quan res de sabia de corbates, pactes electorals i mà.quines de rentar. Una estrella, molt abans d'abans d'ahir passà vora el Sol provocant una mena de temporal
quals

fen~ne

desprendre diverses peces

les

amb temps i capgirells es convertiren amb els actuals plane-

tes ceoneguts. Al seu torn, al senyor Sol li succe! la mateixa cosa
que el t'eu desprendre d'un altre carregament pastós mes important i,
anant endarrera ens trobem amb el cop de cap inicial de, dues partlcules, diuen, carregades d'electricitat, aquesta cosa que durant
•

anys de llum de distància era quelcom que se'ns dona.va t'et i a cap
/

preu i que ara, a'li> el progcPes ens costa un ull de la

ca~a.

D'a-

quell primer truc inicial se'n deT'ivaren milions i milions d'estrelles, de Vies Làctees i de sistemes solars. Els astrònoma moderns
no paren de dir, a mida que els telescòpics va'} mes l1lmY: "Encara

2

n'hi ha més!". Tot això no para de volt8r per. l'espai, que deu ser
un gran espai perquè s'hi

I?as~egin

la quantitat d'estris que diuen

els senyors astrònoms. . 1 tot va p1e d'ones electromagnètiques .que
arriben a pertot.
•

~loc,

NosaJ.tres estem electromagnetitzats, en primer

¡ )

•

...

•

• •

•

pel senyor Sol i la senyora Ll\ma., en segon lloc pels se:-

nyors planetes,

element~

que fa, anys que s'acosten i s'allunyen

de casa nostra, en tercer lloc .per

:l' associac~ó

de la t'anosa Via

Làctea, en la qu~l la gent afec~ionada a mirar enlaire de nits assegura que hi hEll,' una més un~ met:tYs, cent milions d'estrelles, i
en quart lloc per l'innuix
de
Vies Làctees
que es
, . de centenars
..
. ..
..
passege~

encara més enllà de la !MS coneguda. l ul.tra aquesta.

pluja radioact.iva., ,ens cau de, debó, . al. damtm~, ~ veritable pluja
de pols còsmica que representa milions de tones si caigués tota
aJ.là mtelx. Sort que és tma

pl~ja

de pols a molts llocs distints ••• !

que té

~eny

i ve caient en fonna

Totes aquestes pluges en

de molt llUIW' i s'han

an~t de~cobrint

anat posseint ulleres

adeq~des,

a mida

q~

ven~

els astrònoms han

i que la fotografia, que sembla

a segons qui que només s'ha qes,cobert per a retratar senyores ben
fomades, ha estat destinaqa també a retratar gaJ.àxies, nebuloses
i cometes. l

to~

passeja pel cel.

allò que han vist i no han vi st els astrònoms es
~s

maldecaps per. a dete;nninar els

deraJ.s han Vingut amb el progrés. Quan els

movim~nts

pr~rs, es

si-

miraren el

cel de nits, passat els primers espants que degueren experimentar
,

.~

•

'I

•

el veure la senyora I.J.un a amb 1a por de que a qualsevol momen tels
podia caure al damunt si no l'aguantava res, no tingueren
passeria

del~

saVis moderns e1!iJ.

qua~s

es, vO,len ficar en

]a

t~t

trai ho vo-

len 88~r tot d'.~n,çà que. e~s Et!"e'~8_van inyenta!" la, ~ometr,l,a, que
deien
que era tma
cosa que, ho .arreglava
tot.
Ells,.
el
d'abans, tma
.
- '
-'
.
. .
-.",

"

vegada p~s8ada la por del comepçam~nt, aviat.. ho tin31eren entès.

3
La Tel'1"a s'aguantava danunt unes columnes ben l'e:rol'~ades per a uns,

per a altres penjava d'unes cadenes o SUl'ava damunt una mar d'aigua especial. l les estrelles, les estrel1es eren de molt bon des-

alt,

criure. Damunt la Tel'I'8 hi havia. un teulat, un'!l mic

és cl~,

i les estrelles eren una mena de fanals que algú amb alguna esc~a

molt llal'ga ~ havia plan'tat~
de

nits~

Com que llavo,rs. es sortia mol t I?o~

passaren anys i anys que la gent

del. teulat i de l'escala, i horna,s 1 dom 8

don~va

com a bo la

~a~Xien,.

vivien,

cos~,

.

festej~

ven, es ,reproduien i morien sense dificultats •. ~erò a mida 9ue.~a
gent va a estudi, com que totes les
..

massa, es comen9a a preocupar de com

cose~ ~rrenals

vagual'ni~

no preocupaven

"

alIo que no toca a

terra, i algú diu ja que la Terra és rodona i gira a lfento'm del
Sol, però

~urt

el senyor Aristòtil i els seus deixebles i declaren

q',1e la Terra és el centre de l'Univers i que

8

l'entom d'ella,.

e~

acte de pleitesia hi volten tots els demés as~re~. Aristòtil era el
savi de moda i durant segl~8 era
.pecat contradir 'les idees del gran
.
. .
filoso.f.
:feia

'$1

lJ.evat d'aquella seVa teoria del gran pap'er que la Terra
l'U1ivers., molt.es altres encara avui tenèn parti~ri~~.~~8-.

Estats enCSl'a avui sóll poques co.ses més que monàrquics, aristocràtics
o republicans, definicions que inventà l'amic Aristòtil fa més de dos
i1 anys. Però ve. el senyor Copèmic i diu que e'l centre de l' lliivers

és el Sol

i que la Terra·1 altres 'planetes li sardanegen al vo~tant

fent llargs i eurts però sense agafar-se de 'man~ 'ni de 'l'ese Per ha•

ver contradit les definicions del senyor Aristòtil el

po~e Çopè~~c

ho passà molt malament. Però al món sempre hi ha hagut gent valenta
i surt el senyor Galileu, que és el primer que es mira el cel amb
una ullel'a adequada, s'ho mira tot. bé, descobreix les taques del Sol,
els :forats de la Lluna, planetes, la Via Lactea i diu que el senyor
Copèmic tenia raó. Ui, l"~S'glésia d'aquell temps s'hi ficà a :fons éàlDb

4

el ,senyor Galileu el. qual fou processat però processat 1 'tot no
~ra

baixà ,d,el burro.

un avis a la gent que mirant-se elce1,

~~

vol-

gués treure consequències çontràries a les de moda aquell procés de

I

l

Galileu, pe:rò allò que dèie'

de la gent valenta, surt el senyor New-

ton, 1 aixtò qOe ,era anglès,

comen~a

~ls

havien penjat a la volta

a despenajr les

estrell~s

que

antics, troba la gravitació universal.

amb l'enissop.i de la poma que ara els savis diuen que no tingué lloc
com si algú pogués contrad:fr
arat la fresca

d~ssota

~orta.nt

una pa

prove s que Newton no

a quan fugint

hagu~s

de la pesta

e~ re~irà

elèct~ics,

a Woo1sthorpe o un lloc semblant, es preocupa de fenòmens

dlu que l'espai és tUla cosa tan immensa que els seus treballs tindria qui el volgués passar.
se'n

f"9U

més cas. A més

8

s clar, un anglès era Un anglès i ja

més, Enric VIII ja havia renyit amb els

Sants Pares i el senyor Newton no sols no fou processat sinó que
se' 1 feu "sir", com a Mister Churchill i al futb.o1ista Mathe\ÍlS. Ja
els planetes tenen nom, la majoria de divinitats romanes, com se'n
van posant a les.

estrel~es

més, brillants a mida que més gent es depacific
dica al fins fa poc ofici de mirar- se el cel amb ulleres~ l ja es

parla amb tota serietat de distàncies eatelars,de l'edat de la
Terra qte sembla que

te, setmana més setmana menys vora cinc mi-

lions d'anys. S'inventa la mida any-llum per a no gastar tants ze'"
TOR

a l'hora de proclamar dtstàncies siderals. L'Univers, diuen

ls que a la seva manera l'han mesu!"at te un radi de més de dos miun
lions d'anys-llum. l aÍnb tmivers tan immens, hi han, declaren, milions de Vies Làctees, :f'enmmenals quantitats de conta1.lsclona i
nebuloses i, cosa molt

importan~,

'

d'estrelles independents que avui

les veiem brillar 1 qui sap els anys que fa que s'han apagat. Per la
pols còsmica i e~s fragmeIt s extr~ terrestres que ens han caigut
,

.

al damunt, els homes de les declaracions diuen que tota ane:n guar-

5

nits més o

nys de la mateixa manera i que tant aci b~ix com

en

els nostres pàrents de les altures hi ha or, plata, coure, alumini,
potasses, etc. etc.
Els esdeveniments de mes lluny no ens afecten tant, naturalm~t,
com les de més a la vora •• No és igual una influència electromagn9/tica
d'una estre::Da que es desv1.a o que esclata anys 'de llum en,
llà que una tramuntanada, o una

~'è:,upció

solar que estrenar

~~s

calces, però, sostenen els cosmòlecs, els, ep,ia.sodis astral~ oCf!1sionen mals o. bons pensameIlts~ energies, indolènc~es, galeS de. jaQre
o d'eliminar semblants. Tot això ens és proporcionat amb més fnt.ensitat pels astres més prop de nosaltres: el senyor Sol i la
senyora Lluna. TU Sol ja :fa anys que ens fa molt :favors i hi ha poca gent que se'l pugui mirar sense ulleres fumades. Durant milenis
ens il.lumina i ens 8scalf'a, i fins

~a

quatre

di~s

no s'ha

desco-

bert que és la base del turisme i la moneda forta. Els amics grecs
ja el trobaven imprescindible i es cansaren de :fer-li temples i
estàtues. El :t'amós Colós de Rodes, una de les Set Meravelles del
ón, no era altra cosa que una demostració de l'afecte que en ~quell
temps se li tenia.

se' 1

presentava tamb6 en fonna d'un

el qual es passejava pel cel delt d'un carro tirat per
valls.

jove galan
quat~

Aquest carro només el podia manar el senyor Helios en

cap~r

sona tinguent en compte la puntuali tat que cada dia se li exigia,

.

i un dia que un :fill seu, tingut amb la Senyora de
gúe conduir d'amagat de son pare, se'n :feu

r'a

l~estella.

Mar, el volSi

110 :fo~

sol s'hauria d'anar sempre amb espelmes i .seria impossible

el

di~osar

de la .quantitat de cera que es necessitaria perquè tothom tingués
.espelma. Només en podrien tenir els rics, ministres i
antics deien que,de nit, el Sol anaVa a :fer

ll~

pal~te8.

Els

als morts. Sempre

se li ha donat molta importància al Sol. Els egipcis, de molt ,abans

6

del senyor

Sada~

~a i

en feien molt cas, li deien

sostenien que

el seu pas pel <?el el feia amb barca. Els' inques, deien que l'or
venia del Sol, 'cosa potser certa,

li dedicaren tota mena de tem-

ples i el senyor CSpac era tingut com a descenden t de l'astre rei.

r els

japonesos, els quals ara treballen a me~~~t de preu, sem-

pre a1havien pensat que

els~eus

emperadors,

pro~edien

durant segles era pecat

mirar-s~

l'emperador.

~ou

del Sol, i

necessa!i

q~

els japonesos :fesstn la tavemaclada d'aliar-se ~b Hitler i q¡~'el
senyor Truman :fes servir bombes atòmiques perquè una part dei, pú:blic en general es podés mirar l'emperador sense por d'enlluam~
se. No fa pas tant que a França ,al rei Lluis XIV

s~'

1

con~~xi

a pel

Rei Sol. I, ja modernament, ultra :fer-lo servir per a torrar eaquenes sueques, es mira d'ermnagatzemar-l0 per questions tèl1Iliques.
No se'n, pot passar sense del Sol. Quan els polítics s'esbarduf'en,
es treuen els drapets al sol. D' Lm cap escalfet, se"n diu que el
Sol li ha ent,rat al cap. ml senyor Josué" que es V$u que hi tez:¡ia
molta in:t"luència, una vegada que anava per feina el t'eu parar una
estona .. Pels que, no tallen cupons, no poden llegir el diari

ni

:fan tots els repassos, el Sol els abriga, és la t'lassada dèla pobre s ••• La I.J.una és la cosa, fora

de la Terra, que tenim més prop..

Deixem ara dist.àncies, per què no cau, per què :fa sempre la mateixa cara, per què la

té gravada com si hagués tingut la verola, i

per què dura tant. La cosa certa és que la Lluna influeix de :foma
t

__

ma~cad18sima
.

.

---

-

dannmt homes, dones, animals', plantes i mars. Si les

mara, que són tan grans, s'allarguen i s'arroncen peT" l'acció del
nostre ,sil~nciós s~tèl.lit,.si ~~ seva ~nf1uència és provada en
les

naix~nees

- LllU1a p1.ena, Lltma de noies,. parts de gener, nart

de mal :fer, quart, creixent muda
de gent, quart minvant, part igua. . . . .
.
lant -,

en els matrimonis -Lluna. de. Mel i Lluna de Fel-, en el

7

ulls de les mules -les mules tenen una malaItia d'ulls que no s'atribueix a res més que a la Lluna:-, en l'agricultura -hi ha coses
que si no es planten en determinades fases de la lluna s'hi fa el
negoci d'En Robert anb les

cabres~.,

en la cacera -hi ha una Uuna

especial, LllIDa l!ussolera., per t.m8r per mussols-, en les matances
del porc, en els udols

d~ls

llops, en els cops de coll dels bous,

en e1 mobiliari -segons la mena de LItUla que fa tallar fusta és
un disbarat-, en la climatologia. ,• • Si la Lluna

t~

aquest

pode~.da-

munt elements tan variats no és res de l'altre món que el tingui
damunt màquines mentals dels humans i de les humanes. Si el té damtmt les mars, és lògic el tingui dammt els que hi naveguen, si
el té damunt milions de metl"es cúbics d'aigua l'ha de tenir dantmt
els peixos els quals 86n consumits, aflXÒ sí cada vegada menys consumits per mor de llurs preus,pels homes, si el té darntUlt
,

~bres,

animals i pedregades, de retruc el tindra danunt els que :fan servir
mobles, sabltes i vestits, i mengen pollastres i magranes. Quan la
Lluna estira l'aigua, estira també l'atmosfera, la Terra i la gent
que hi viu. Passades unes hores, la IJ.w1a deixa les coses tal com es
teven, l'aigua baixa i és més fàcil fer musclos i garoines, però
hi toma i no para. Si aquest fer de la Lluna fos cosa de pocs dies,
es podria cornnrenà re l'actuació de detenninats elements en política,
pintura i amor, però fa milenis que la Lluna actua i com aconsequència 1'a milenis que estem llunatitzats. l els savis, per savis que

..

siguin no les poden privar aquestes f'8ncions de la Lluna. No poden
passar de registraI'-le 8, de prendre' n nota, no les poden parar ni
odifiear._~ ~ent

no pot fer altra cosa que tenir bones o males

llunes .vulgui. o no vulgui. ·Hi ha elements que apa·rentment no hi ha
Lluna ,que hi valgui, però tothom, m moment o altre, actua llunati 1;-

8

zat.

Els menys, tocats porten a cap

els nedis
dan~r

len
d~

,.

4~,

~eti ts ~pissoçlis

difusió, llevat qU!3 ,vagin curts.

gai ,re importància,:

descarrila:r~

posar-~e;

baral:"ar-~e, amb

als quals

d'or~ginal no

hi so-

l R dona, jugar i per-

tma sabata de cada color o canviar-se-

les de peu, apaJ,l;ts.sar un arbitre, de futbol, d.eixsr-se
barba.
Els
,
.
ve,..it8blement topats per la Llupa amb 'OOcade~ esp~cials són., de
tota manera rars, com els brillants, les aurores bor?als o les merles blanques.
El Sol ja hem quedat que ens afecta en gran. Df::t.vegadew, diuen els
home s de telescopi, de la. superficie solar se n'alcen unes protu-

-

.'

beràncies" t.ma mena de :focs a~ificials,de centenars de mile rs de
quilòmetres,! d'aquestes perturba.cions i d'altres produides per
les anomenades taques del

So~, ~s

remolins, que no se sap ben bé

per què surten i que solen Çlurar una dotzena d' snys,se'.n
canVis de temperatura,

abara~ent

~eriven

dels gels dels Pols i resseca-

ment d'escaroles, ultra in.fluir en els serveis i:-elegràf'ics •. Algun
cop es rep un telegrama que no s'ent.on mas$a. No en culpin als serveis telegràfics •. La culpa és tota d' aquelles

ta<l~s

ficials i els pobres telegrafistes en són ben

innoç~nts.

o focs arti-

oltes actuacions en bé o en mal, o incomprensibles, d'un ciutadà
abans de posar-li un ,jou al. d:amnut s'ha de pensar amb la 14una.,
amb el Sol i amb les influències electromagnètiques galaxials, les

.

quals ban desequilibrat cervells. sepse que aquests hi hagin pogut
fer res en absolut.

~i

ha qui sosté que aquests des~quilibris es

poden t'renal' amb unes sessions de bones garrotades, però això seria com

gar~otejar

les f'?r.ces de, la naturalesa, cosa que els sa-

vis són el~, primers d'oposar-s'hi. Moltes coses, done s, de mal com..

•

•

~

'.

~. ~

.~

•

l'Tendre s'han de qarregar en cq:npte l ¡
rrestres que

,-

t1

¡",

•

les influències extra-te-

es porten dites, però sob'·etot, solretot, de la Lluna
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la qual tenim tan a la vora q~e comparada la seva distància: amb
la que ens separa de lJe.strel~a ~és_ propera ~s com si la tingtÍesaim a tombar la cantonada i que roda i l'ad a al, voltant de la Casa
Blanca, el Japó, Moscou i les Illes Medes. Durant ~olts anys ~ls
homes creien que a la Lluna hi bayia gent.. .illl S,enyor Juli Verbe
hi :feu anar uns

ciutada:n~

dins 1ma bala de canó i molta part d

món se'l creié.Són lea desavantatges d'escriure bé. Els antics en
deien selenités dels habitants de la

L1un~"

durant segles ningú no gosava contradir,

i, els greas, aJ.s. gu~s

peJ"soni~icaren la I:J.uns

amb la senyora Selene propietària d'tUl magnif'ic cavall blanc amb

ales anb el qual anaVa on volia. gra, deien els grecs,
saia del Pastor

~dimi

l'amistan-

amb el qual. :festejà abtmdosament i hi

gue 50 filles. Com a premi, llavor. es Veu que ja es

t~n

do!lave~. ~ra

tif'1cac:ions als autors de families nombro3es, '8ndim1 es conservà
sempre més jove., :fort i galan.

També hi ha

qu~

diu que quan Terra.

i I.J.l.ma feien la joventut i estaven juntes tingueren raons per
qnestions politiques, s'ho diguerm tot i la LllUla trencà els 1la~oa

que la unien a la Terra i es declarà independent. Els <¡ne sos-

tenen aquesta opinió diuen que la Llun a, abans del debat, ocupava
un lloe a l'oceà Pacd.f'ic on encara

aSS8glren

hi ha dessota l,'aigua

un :t'orat molt gt"os. La Terra, davant l'aete $aparatista, digué a
la lluna que encara que es declarés independent no

~aria

mai' res

i que mai més es podria des:fer de voltar-li a l'entome S'ha de suposar que la conte ata qe la Lluna t'ou que malgrat que fos cinquanta
ve~des

més petita que la Terra, es convertiria amb la patrona dels

separatistes i dels

poli~i~8

que ho voldrien arreglar tot amb

~uto

nomies
que- .- no . servirien
per
s'entendrien
mai. Si és
.
..
.
. .a. res
... -i. que
.
' no
.
.
cert que la ,Lluna va pronosti_car la vinguda dels politics, la Terra
~

ben segur que hi Va perdre 'qua,.tos en provocar

.-

la questió que Va
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ll~r.

promoure la independència

estat necessari que uns americans anéssin i tornéssin de la
LllD'1a per a convéncer als incrèduls que 'allà dalt no hi havia ningú, que res de mars, pinedes, estatues ni cases de pisos. l res de
senyores selenes ni cavalls alats.

~ls

arnerican 9 van pode:r afir-

mar que d'influències p-ersonals
de selenites no n'hi
havia cap,
.
,

a menys que è:l:-s selenites fossin

1.IDS

~oure,

na endins i que es podéssin

elements que Visquessin Uu-

:festejar

ir.reprodu~l'-se sen~e

necessitat d'aira, anar en cotxe i llegir e?- diari. Ara,

es guar-

daren pla bé de negarin:t"luències lltUlars daunmt republic ans i demòcrates, critics i conservadors, moros i cirstians. Nmngú les pot
negar aquestes influències. l segona
com ens toca la Lluna tenim
.
. .•
~

distingits en canps oposats_:
de serrallonga, Esculapi i
,

Bar~arossa

~a

i Rembrandt, Buda i Joan

Pavlova, Lenin i Ghandi,

Robespi~~re

i Einstein, Wagner i Roca Gu1nard, Virgili i Hitler, Pere el Grudal
i Renata Tebaldi, Neró i Sant Francesc d'Asis, Jack el Dest.irpador·
Gengis Kan i l.I!olière, Luter i Marcial Lala:rñ a, Lancirú

i

Cervantes,

i

Copèrnic, el rei Vamba i Stradiva.rius, Napoleó i Joanot Marto-

rell, .A6-.d-el-Krim i Raquel Meller, el President Wilson i El Xic de
les Barraquetes, el senyor Nobel i el pintc>r PicassD, Felip V 1 al
canonge Claris, Sòcrates i la Greta Garbo, J~aura-Sl i Maura-No •••
Al costat d'aquestes parelles 1 d'altres que es podrien

formar, hi

-

ha una pila de gent que la lJ.una no hi pot. El magnetisme si no tro-

ba bona disposició no

'-9

cap eficàcia. Estan tips de dir-ho hipno-

titzadors de gran cartell. Per això trobem ciutadans senae relleu,
~ense inq~~etu~~

sense

E!lSP~rac.i0t:s~

que no piqu,in, que si plc:>u que
qU&

que si pesca

plo~i, ~

~

no piquen doncs

si fa sol que en faci,

ai- hi han eleccions
que. . .n'hi
hagin,
que per -.a . ballar nécessita
.
-~

~

'.

que toquin, que si escriu omplena paper, que si pinta ho fa com si
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es rentés la cara, al costat dels que si pesquen volen pescar, amb
canys', nance-s o petards, que s'enfaden si plou, que piquen de mans
,

Sl

t'a é:ol, (ple si podessin votarien dos cops en temps d'eleccions,

que ballen sense que en toquin, que pateix E:t~crivint, que pinta
i1.1umina"t ••• Com
sa al

tam~

hi

?a

elements que _agredeixe~ la Morma Li-

touvre, que oanvia banderes per calcea de don,a, que tira

bombes atòmiques, que apu(ja_ el petroli, que j?:r-a,

~avant ~ades

pel pedregal que mai s'havia anat tan bé com ar~ ••,.Es dificil per
segons qui descobrir llunàtics autèntic,s, ja que tant poden millt~ar

en éls dominis de la saviesa com en els camps oposats, en els

de la colltinèncta o en els de les cames ben fetes. S'ha condemnat
a fUoltii gent pe,. actes portats a cap sota l'efecte d'influències
llunara o potser de més lluny. raap, fiscal s'ha volgut entendre
de raons

n el defensor de tom li ha dit si mai s'havia parat

a estudiar les radiaoions

siderals i, encara més, amb les de la

L1tmao aquesta pilota d'extraordinàries

dirñension~

que s'acosta

i se'n va i torna i que encara no ha caigut mai malgrat pesar

una mar de tom s, i que de la mateixa maners que té poders damunt
hOloteS

i marees, pedregades i bolcs, en té damunt màquines mentals

que són molt més petites i de més bon influenoiar que escaroles i
temporals, calabruixons i tartanes. La tossuderia dels senyors fiscals és implacable al
ment només té

tma

DO

Voler reconèixer aquests fets, i possible-

explicació, que aquesta tossuderia sigui d'origen

llunàtic, solar o oòsmic ••• Perquè era en nits de Lluna que el pobre doctor Jakyll es convertia en Mr. F'..ide i yiceversa, era en nits
:r:eoomanades .per ~a, L1l111a. que e~ ~en;vor Baneu anaVa a f'estej er anb
cordes i escales; ~a L1lma especial conte,mplava el pacte de Faust
Mef'istòfil i el,.gt)s; un dels p'~limer~ sol~evan(.mta americans

:fou

aturat pel senyor Colom t'ent actuar un eclipsi de Lluna; Lluna hi
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havia, mil anys abans de Nadal quan als aris es

pl~taren

a la Pe-

ninsula, quan el rai Sargó es mirà malament els jueus, quan Nabucodonosor els portà a Babilònia i ·quan Hitler se'n volgué passar mestre. l Lluna hi havia quan Juli Cèsar t'ou apunyalat, quan els moros pasaaTen per primera
se~ona;

v~gada

l'Estret, i quan la passaren la

quan Pere el Catòlic, engendrà, pensan~-se <;lue qui sap amb

qui ho 1"eia, el rei Jaune snb la seva propia muller;
ren al món el Dant,

~'1a8hington,

Velàzquez, Calví, quan

quan. vingueBè~~ca

..

se separà d'Holanda,quan Lenin arribà a Rússia de capita, general
dels bolxevics, quan Eduard VIII plegà de rei per questions de f'al. dilles, quan Isabel II feu. fer el Pont d'En Casaca, quan a. ~a ONU
s'acordà donar el dret de vet a

tm

dels Cinc Grans que el volgués •••

1 món, que peT raó natural és lm sol, es fraccionà en mons diversos, i si ara fos en la temporada que la Llma s'emancipà de la
Terra tindriem una pila de satàl.lita voltant-nos i amb unes influències desastroses. l succeeix que quanta més gent pobla la Terra
menys ens entenem. Fa an.-;.ys que es va inventar la frase: Tants caps
tants barTets. Es posa cada dia més de moda. S'ha fet una ratlla al
mig d'Europa i ja tenim dues menes d'europeus. Com que la darrera
guerra s'ha guanyat a canonades, cada bàndol

mira de tenir més ca-

nons que l'altre. Un altre bàndol.', veu que ha aTribat la seVa. Disosa de petroli i l'apuja cada setmana. Ja veurem, diu, qui podrà
més, els canons o el petroli. L'Africa, que fina fa poc era una mica
•

de tothom, que ela africans creien i que si no creien se'ls feia
cr~ure

a bufes i s'exportaven negres a tot el món, diu que ja s'ha

acabat d'anar a jomal dels altres i per negres que siguin es converteixen en un mosaic de paisos que volen anar peT a ells, estrenen
nom,. bandera., himne nacional. i s'apunten a la ONU. Hi han altres
bàndols encaTa. ~l bàndol groc el qual ha deixat l'harakiri pel
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treb~llar . ~

i que

preus rebentats i fa més por que el bàndols dels canons

el,d~l

petro¡i.

E1,bàndo~

del.senyor Mao, que diu 9ue són molts

,

,

miliQll s, que vol que el mon f31 ;tingui en compte i que per tal cosa
•

I.

•

I

s'ha tallat la cua, ha renyit amb els russos i s'acosta als ameri,

,

cans, malgrat que aquests mentre no es présentin amb americana no
acaba de fer-ne ,cas. Hi ha encara el
bàndol. de la senyora
Gandi el
.
.
qual sabent que bi havia un país que primava Ja s naixences, ,cada dia
són més esperant que algú els pagui. Tenim encara el bàndol dels
que no dinen ,cada dia i el dels

qu~

.

.'

,

no dinen mai. Aquests no fan

massa por. Els que mengen po,c o gens no n'han feta mai de por. Tenim guerres locals a diversos llocs on timida o obertament els que
s'ho miren de lllmY no e,ls deixen patir en questió d'armament..
els jueus, que n'hi havia ,pertot encara que pocs ja que els aris
se'n puliren a milions, els quals al veure l'acabament de la guerra s'han

~stal.lat

en un pais que diuen que és el séu, però d'al-

tres també bo diuen que és el séu
no va bé, no hi

~ol

i la cosa està que bufa•• El món

anar, o hi ha quelcom que té in te ré s que no hi

vagi. Cada setmana es fan riunions dient que- es volen arreglar
les
.
coses. Tot són estretes de mà, somriures, tocades d'esquena, petonejades, però els acords no venen, no n'hi han. si.; un: tornar-se a
reuni:r. Un sí i un no costen de lligar, i de les reunions de les
abra~ades

en sol sortir el repetit "ni". l la gen t es pregunta -la

que no assisteix a n'aquestes relUllons, és clar- per què aquests ho•

mes no s'entenen? l la gent no ho enten que no s'entenguin. Però
hi ha moltes coses que la gent no enten. l ja ve de lluny de no en-

tendre-les .. Pe:r.ò és que també venen de l1tmy les radiaciens i altres efectes del Sol, la Utma, les estrelles i les galàxies. Per
què" es pr~gunta lUl home mitjanament nonn~l, hi ha d'haver Gayarres
i Carusos i elements que desa~inen, per què hi ha d'haver ciutadans
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que treuen rifes i àltres que no per més que hi posin .••per què hi
ha capellans que arriben a Sants Pares i altres que pengEll els hàbits, per què hi ha gent que troba bolets i altra que no? Per què
n'hi ha Que menja una rascassa en suc i altra que, es droga? - Per
,

què tenim

exemplars que porten dir:'ers als Bancs

treuen sense tenir-n"hi? Per
abundosament

qu~ co~tem

amb

~

altres que en

sen~ore9

qua

par~ixen

i amb altres que promocionen l'avort? Per què exis-

teixen bessons, amb els maldecaps i planxes que ocasionen?

s~, ~

dels dos, o de les dues si són senyores, porta a cap actuacions
compromases, allà són els treballs per a saber quina és la culpable i quina l'innocentl

l els germans siamesos? Com s'ha d'arre-

glar si un es vol que dar a casa i l'altre vol anar a passeig? l
si l'un és misogin i

l~altre

es perd per

les~~aldilles•••

l si

ambdós surten enamoradiss~s i s'enamoren de la mateixa dona, què?
~ls

primer coneguts oficialment, Xang i Eng, ho encertaren. Es

conta que anavEl1 a dormir a la mateixa hora, qUf:' anaven de ventre
al mateix temps, que

turnav~

c1ass~

la mateixa

de tabac, que mai

es bateren l'un amb l'a1tre ••• Sortiren enganxats de costat, el
senyor Xang a la dreta i el senyor Eng a l'esquerra. Només tenien
tUl bra~

cadascun i el senyor Eng havia de ,Sf;Jr esquerrà per força

ja que el braç

dret només era propietat del senyor Xang. La resta

de llurs humRllitata era nomal de toia normalitat i ho prova el fet
de casar-se amb dues angleses a les que :feren tenir una pila de
criatures. D'aquests dos matrimonis se'n
La gent no versada en coses de gemans

va manera com es portaven a cap

p~rlà

molt en el seu temps.

siamE:tso~ com~ntava

de~erminats

a la sa-

actes propis del matri-

moni, i també deia que les dues -angleses, o eren angleses
de molt
.
,bon cor, que n'hi ha moltes, o qu_~ per ~al. de no quedar-se solte~.

res van decidir casar-se de la manera que :fos i que si s'haVia de
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donnir amb cunyats enganxats, doncs s'hi .dormiria. Hi ha gent que·
I . '

pel matrimoni no

~

I

r~pal;"a

,en

:fer~ncia. ~

_'

....

Bac~~:ricis.
C8s~rel:'l,'

Xang i Seng, :festejaren, es
baren a l'edat

.,

La

COS&

~.

.

•

I

certa és" però,

q~e'

foren pares de familia i a,rri-

seixanta-tres anys. Moriren en dues hores
,de .i. .

d~

,

ca8o~

com aques:t. es PQt assegurar que ,la Lluna tant to-

cà als germans siamesos com a les dues angleses. Sempre hi ha ha"

•

I

.

..

1

. , '

•

gut, coses amb el~,tracte,s, d?~a-hoTJ1~. No s~n pes. d'ara les que suc-

ceeixen. Ja hem quedat
que t'a molts
la. I.J..tma al .da.
. anys que tenim
.
munt. Els amics grecs en conten i no acaben. Tothom, o molta
coneix el cas de
la
".

ca~a

~a

senyora

pr~c't1cant

i que

~talant,

filla de rei,

ge~t,

.a:feccio~ada a

la mateixa e9 convertí en una

fenome~al

corredora. No l'atrapava !1ingú. Però a més a més de córrer molt, la
senyora Atala.nt era una grega que e n,¡luern ava , :1 és clar, ela

mus-

Bolejadors eren

que

molts. La noia no s'acabava de decidir i

vei~_

el temps . passava, i va dir que e a .
casaria amb.
qui la guanyés
co'
l'rent, ara, que

mataria a qui no la vencés., Quelcom deu tenir el

matrimoni, sobretot quan hi ha

~a

senyora .ben plantada

p~l

que la gent s'ho jugui tot per a TTlstrimoniej,ar. Més d't.m

mig,

:fer~n

la

:famosa cursa amb Atalant però cap l'.atrapà i, al perdre,se'n t'eren
la pell. Hi havia el jove,HipQrpenes el qual n'ss,tava d'allò

mé~.de

d~'

llunes

la senyora Atalant, però a ,l'home, per ganes que, tingués

de mel, no li :feia gaire gr~cia saber què l'esperava si perq.ia la
•

cursa. JlJll, en secret, ja es preparava perquè el premi era temptador, però es donava compte que per mér;¡s la noia corria
grecs, però, tenien
tors

\.mS

~é~ •. Els

recursos literaris que no, tenen els escrip-

d'ara, ,i el que contà e,l cas de les, ~ses triomfals de la

senyora Atalant, feu intervenir la

~enyorl;l

Afrodita la qual digué

al jove Hipómenes q~ no es. preocupés que tenia la cursa guanyada
,

i, de pas,

aqu~l¡es

,

llunes de mel somniades. El noi, davant aq\Blla
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deelàr.ació, si bé s'atreví a dir: "Vols dir?", àl 'veure com se' 1
mirà la precursora de Sant Valentí, abaixà els ulls i hu~ilment
digué: "D1spensa'm••• "1 Hipómedes, Afrod~ta era Afrodita, feu avisar a dona Atalant que quan·

volgu~s

prova:rien qu1 corria més • Ata-

lant acusà rebut del desafiam~nt avisant al rept~dor el què .li
anava si perdia. L'home t'r'Ontollà, però la senyors Afrodita no li
pe!"l'Ileté altra contesta que aquesta:

"sé el què m'hi va si guanyo!

La que trontollà llavors fou Atalant pensant que potser

11

algun dia

li fallaria la camada, i si aix~ s'esdevingués que, tant per tant,
el vencedor t'os home de bon veure. Hipómedes tingué dubtes, 1 algun en veu al ta. ja que 11 escapà d~, dir: III s~ perdo?", però una

de les facultats dels de l'Olimp era que si volien senti~11 les
J

veus dels mortals per lluny que se' n trobéssin, i A:frodi ta senti
el dubte de l'home, i: "S1 corres espantat val més que et quedis
a casa

tl
,

va dir. "Jo t'be dit que guanyaries i guanyaràs. Jo ja

tinc el programa conjwinat. Ara,'
una cosa,
Atalant és Ulla noia
.
.
.

molt ben formada i sol córrer lleugera de roba. Si de sortida corres al darrera d'ella t'enlluernaràs i no :faràs res. Tu procura
pO'sa:r-te-li al davant de sortida i no torflbis mai el cap endarrera.
Ac! tens tres pomes. No són pomes com les altres. Són panes d'or.
A Atalant li agrada molt córrer, però les coses d'or la tenen boja ••• Tu no temis, carai I , em fas dir. Jo sé el què em faig. Quan
li sentis le,g passes ~ la vora, deixa anar un a poma, però no et
ris quan s'ajupi a collir-la. JUIa tomarà a córrer amb més for~a quan vegi.

que li guan:vis aventatge. Deixa caure la segona po-

ma, i la tercera te la guardes per l'sprint final~ M'has entès o
no m'has entès? ~s que 'Veig que et mires més les pomes que pas
m'escoltes el què n'has de ferl

S!~ són

COS9.8

no.stres aquestes.

Ja n'estava tipa que aquesta noia agafés massa tUms. •• "
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l vingué àl dia de la cursa. Moltissic públic. Es fan apostes i
,

n~gtÍ

"

..

I

Hipómede.~. u~

ho fa a favor del pobre

••

linia!", diu el

jutge de sortida. Ata1ant es posa a la tresca. Hipómedes no vol
mirar parò. de cua d'ull s'adona que no er.s e strany que la noia
fin s ara haR'Ués
:fet. Hinómedes

ortit

nom~s

ven~edora

de totes les

curse~

qpe haVia

es presenta e!1senyant fes cEmles. ja q1..le porta

les pomes a la .pitrenya ,

dessot~, ~a

arr_om~ngada. A~lant

vesta

:fa un petit inventari del, seu competidor i pen sa que si ha de
~:l.

perdre, que ,no ho creu -hi J:la

preatiEP: i .les

apo~tes-, ~el

re-

81.11tat. de J,acursa en pot sort.i~ casada que tampoc estaría mala-

-ment. Hipómedes, per tal de no mirar-se Atalant,

~ira

a tots

,C?&-

t,ats i no sap veure Afiodi ~ per en lloc. Just quan el jutge dóna la senyal de sortida,
deixar anar

~s

sen~

un veu que diu: "Tu corra i pensa

pomes a temps!". l l'home surt disparat.

el deixa sortir. Hi ha temps de tot, pensa. r. enceta
va augmentant cada ve gada.

tUl

~~alant

trot que

pómedes ja sent de la vora les pa'sses

cada vegada més lleugeres de la rival. "Ara I", se li diu de les
altures.
tura

8

l 'home deixa anar la primera poma. Qui és que no S'a-

recollir tma poma, si

és una poma d'or, i. sia afeccionat

a le,s coses daurades com n'era la noia, per
guanyar una cursa?

inte.ré~

que tingui en

Hipómedes 89ntí que la noia s'aturava uns se-

gons, i confià ja plenament anb Afrodita i es posà ~ córrer com
mai havia pensat que ho podé.a .
fer.
Atalanta remprengúe
la cursa
.
" .
.
~

'

amb ganes de veure f'iW'on arribava el delit.. del contrincant,
però
.
.
~

quan de nou s'hi apropa massa, una segona poma daurada li cau al
davant. ta noia ja es dóna, compte que allà hi havia algÚ que feia
tramoa p~rquè de pomes d'or p~~ carrer no se'n troben pas cada
dia, però la recoll! i segui corrent. ~Ta es veu el lloc d'arribada. La gentada anima a crits a Atalant,a, com f'èia sempre, i la
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noia se sent esperonada malgrat vdgi que
tre remei que casar-se que

t~oc

aqu.e~t

és per a

cop no tindrà al-

disgustar-s'~

.massa.

De tota mariera, d~ cara als ~dmiradors fa un darrer esf_9 pe.r

tal d'acostar-se a n'aquell impense:t

velo~ista•.

dir: "Quan t'han costat aquestes P0019S1"
passes, una tercera poma d'or
,

\

la gran campiona, el precís

~

ma~sís atu'r~.

l quan anaVa a

tenia l.'home a. poques
un..

~gon

p~n"què Hipóm~desarribi

la marxa de
vencedor a

la meta •••• L' auto~ del relat no podia ser altre que .un influenciat
per determinada . fase de la .. Lluna.
Com ·ho :fou el fabricant del . dra... .
ma de la senyora Niobe, eE;lposa del rei de Tebes del. qual tingué
set noies i set nois com catorze sols. Nio1?,e, amd tot el dret del
món, deia que de t'illes i :fills com els seus no n'hi havia d'altres.
Tothom li trobava bé, llevat de la senyora Letona de la qual Niobe
no en feia el cas que se n'havia de fer orgullosa oom estava de la
seva maquíssima descendència. Però és clar, ja som. a les entrades
de les altures.

,

Laton~anS:fOrmadaen

guatlla havia tingut Apol.-

,

lo: i Diana, XBrra a n'aquests dos importants.eleDlents que Niobe
quan la veia semblava que no veia ningú. Quins uns els déus perquè
no es fes cas dels seus parentsl l els dos més damunt dits assegetaren mortalment els catorze

fill~. de

Niobe i això que les filles,

sobretot., eren set veritables meravelles. Niobe,- del diSgust, es
cenvert1 en roca. Com n'eren, de tocats Eur~pides., .Sèneca i Col'l?-eille publicant les cosea privades de la senyora.. Medea la qual :fug!
amb Jasó i perquè aquest li :feu el salt li, matà els t'il1s que amb
ell havia tingut i, dClla de bJmo1s,matà al propi J.asó •• Llavors
se'n va i, per
despit, es casa amb &1 rei Egeu.
l no s'acaba
.
.
aqui, vol emm~tzinar Teseu, l'hereu del tron. S'ho veu malament
i :fuig a Fenicis i, ja no venint-li d'aqu1, es casa amb

lm

rei i

d'aquella tmió en surten els coneguts per meàes que no tenen
a veure amb les illes d'aquest nom.

MS
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8 ò:r.ocIe s-

es feu famós i en feu ter a d'altre

amb la tragèdia del
"l

~,

desventurat· 1~dip,
:t'ili de Lai . 1 '. Iocasta,
reis
de Tebt's,
.
'.
, ..
. on n'hi
passaven moltes. A son pare, algú que li volia bé li Va

~ir

'que

son fill el mataria. El rei mai es
- pensà que allò, fos una oosa certa i més aviat pensà que'el con·sultat li tenia tirria per alguna
,

cosa, però pel que
"-

orada a casa el

podés passar
feu anar a Edip a passar
lma
tem':'
. , .. - ..
.
,.
.
~.

r~i

de

Corin~,

-

•.

rai afeccionat a teni r forastera,
-. l

sobretot si eren forasters de se;ng

.

..

.

. '

reial. l tant li plagué Edip

que decidí. adoptar-lo. L' adopc.ió fou tan ben,

:t'et~

que Edip

es pen-

sà que el rei i la seva dema eren els seus pares. Tot hagués
bé fins aqu!,

p~rò

-

ana~

al món hi han el s dubtes que no respectf)n ni _als

fills d~ gent coronada. I Edip un d i a " es presentà

a casa un

oracle d'anomenada del qual es feia molt cas, li contà els sèus

du~

tea, i l'oracle li proncstieà que si torriava a Corint mataria a son
pare i es ficaria al llit amb sa mare coaes, ambdues, molt

ag~ades

p~ls cabelis i sort que el senyor Sò:focles les deia tan ben dite..,.

!idip ja digué a l'oracle qu,!, el respectava per l'edat, però, pel
qu., fos, i segu.'t'ament pe r a.judar al senyor C:;of'ocles. a traged1ar la
cosa, dec1d! no tornar a Corint i tO~lar a Tebes. l andt de esmi
troba a Lai, son pare de debó que ell no sap que ho sigui,. i per
un tres i no res es diuen quatre paraulotes i Edip,.

~al a~adó8

passa de les paraulotes i es passa mestre de son pare.. Ea diu

ell,

qu~

es comoleix la primera part de l'avis de l'oracle. L'oracle, però,
li va dir que mataria a son pare si torné$ a Corint. Es va errar l'oracle? Més tard, l'home és batisser, es bat amb l'EsfiI}l per anna
l'ingeni. Era una Esfinx especial, aquella. Tenia eap 1 pitrera de
noia, les urpes de lleó, el cos d'un gos, la -cua de dragó i 1e
ales de gran ocell. A la gent que s'hi parava li feia preguntes, i
si no les hi contestava bé, la matava. Perxò, en més petit, els mea-
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tres quan a estudi no se sabia la

lli~ó

feien actuar el p't,1Dter i

segons quins una puntada de peu al èul. Ja ve de lluny la cosa de
castigar quan es fan males contestes. QU~ Edip arribà dava1t l'Esfinx, aqueetafeia dies

que preguntava quelcom que no sabia con-

testa!' ningú i havia fet una. pi18 de 'baix~s, ;J..~ premmtà: '.'Quin és
l'animal que al mati canina amb quatre P!3us, amb dos al migdi a i

amb tres a la tarda?"

Edip,elqual segurament a Corint havi~ après

moltes endevinalles, no dubtà ni un moment. "L'home! li Va dir.

lIDer què?", pregtmtà l'Esfinx. "L'home, de menu.t, va de quatre graes, de jove camina com ~o, amb dos peus, i, quan es :fa vell, amb

tres si s' hi compta e 1 bastó! lf •

1,' Esfinx agafà tal disgust que de-

aparegué de mala manera i mai més se'n sabé res. La resposta

d'~

dip a la f'BIl'losa pregunta de 1 ''8sf'inx li valgué el reconei)Çement cacional, el carregaren
d'honors, el- feren fill d'honor de Tebes i . ja
.
en pla de no estar-se de res, el coronarèn rei i li donaren la mà

de Iocasta que ja era vidua i, cern sabem, mare d'Ed1p. El que sa-

bem que no ho sabis. era el nou rei de Tebes. Tant no ho sabia que
t~ amb Iocaste "8teócles, Polinis i Antigona. Quan es fa tragèdia,

s :fa t'ra:~èdia. lm nou orao1e aclareix les coses. La rell18 es penjà i Edip es ve treure els ulls i anà a córrer món en penediment

acompanJrat pe'r

S8

f'illa Antigons compadida de son pare.

s~, enc~ra

hi ha més. ~teòcles convé amb son germà Polinis, ja destronat son
pare, governar un any cadascun, però passa un any i l'hereu es desdiu del tracte. Llavors Polinis, gendre de rei, arriba amb son sogre a Tebes amb ganes de :t'er servir armes, però els dos gerrm.ns,

al veu!'e

Q'19

hi va a haver

un~

lluita entre pobles, per a evitar-la

-to-ts tenim un moment bo en 8l1;f.lesta vida-, convenen batre' s ells
sols. Aquest conveni es respectà, es bateren i moriren anbdós. Antigona vol enterrar- Polinis, Creó, que manava, no ho vol, però la
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noia ho fa i Greó l'empresona, i Antil9 na agafa tal di sguat qu
es lleva lavi~da. Més tragèdia ja no es pot demanar!
Després d'ocupa.r-se de Medea, ~urip1des i Sèneca

s'ocaparEm de

Fedra, junt amb Racine i Unamuno, coneguts tocats. Fadra ers de
casa bona, t'illa del rei de,. Creta.,. i ben posada.

~

:reseu, _al seu

tom també r.ei d'Atenes, quan veié Fedra no tingu.é altra cosa al
cap que raptar-l~" Els :raptes no_~ól1 paa co~~ d'ara, ja ho hem
dit" Anys enllà el senyor ~~utó raptà la senyoreta Core mm tre collia flors, i e;t murri d~. ~eus ~s disfressà.

de bou per a empo~

tar-se la senyoreta Europa" nO~ê de pell blanquíssima i una mica
carregada

dels al ta. l tot fou comen çar. Dona que despuntava ~a

que ea pot dir que si sortia de casa ja havia '!'ebu t. l això ha an at
tinguent lloc des del rap;te de la senyoreta Cora al de Don Joan

Tenorio Això dalt els escenaris. Fora de les taulss els raptes no
s'han acabat mai més.
amO

tota

an,

~eseu

s'emportà Fedra, ja. anaVa pel món

una hist.òria amb dones pel mig a les quals

d-aixsva quan li

passava pel cap o quan 1:J.. feien tma mala contesta. Amb la :reina d
les Ama~ones, Hipòlita, tingué un fUl al qual anomenà Hipòlit. Teseu era enamoradis, se lea mirava totes i si podia feia més que mi-

rar-se-les, i això -recurs dels mes,tres grecs-, desplagué a la senyora Afrodita i més al veure qua ni d,'ella feia cae, potser perquè
l'home pensava que Afrodita era massa Afrodita o potser perquè malgl~at

ser distribuidora de l' &mor algtm dia es presa,ntà davant d

Teseu sense arreglar, qui sap. La cosa és que Afrod~ta, despitada,
encomanà a la pobra Fedra \IDes ganes boges de f'er, dali amb el jov
Hipòlit.. Hipòlit no volgué festejar do cap de les maneres ailb Fe-

dra per més que aque ata l i posés les coses bé" com les caramboles
al rai Fer'J""an VITà. l el noi tot. era di r que no i

qUA

no.

Tan

of"es8 Va restar Fedra davant las negatives d'Hipòlit, que es llevà
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la. vida fent. creUl-e a Teseu que ho feia perquè Hipòlit no la deixava

ert

p.au demanant-li coses compromeses. Amb ~a mort d'un dels

rotagonistes els

ut

stM8 grecs no en tenien

p~u.

Teseu es va creu-

re F-edra,.' f'eu act.uar Posidó., element. de molta ~nu~ncia.,. i aquest
organitzà
l tamb

tà nous

la bolcada del car:t"o

d'H1pò~it del qual m~i més

'es parlàll

cabà malament et mateix Teseu. Ja de la S9f!Ona edat inten!"ap~8,

no se'n sort!, i un rei del feu. estimbar quan es

passejava vora lm penya-se~t ..... l ~esprés V,i~gué. Homer i els Beus
imitadors de.dicant-se a escampar intimitats de 4éus i reis, coses

que de viure elsintaressats, . segu~ que e'ho h~'~sin
pres però
.
que molt malament, llevat pot..CJer d'algun interessat de segona mà

el qual perquè

9S

parlés d'ell hauria passat per

a~t

enganyades de

seny·ora o guanyar batalles amb male a arts.
I ja deixem els

ecs perquè parler d'alls :I. de les ae'W s coses vol-

dria dir no acabAr ela temes

~ai

més. Dels grees

a la dataa'ha Vist

'ben clar que el món, el minúscul món nostre, amb totes les coses
que s'lli mOUfm, s'ha vist més que tocat, ret..o,cat;"

x\".ra terrestres. No
to~ats. Nomé~

ca).

cal llegir

per influÈmcies

fer' una llista dels ben tocats i dels mala
h1stòrie~

i diaris honestos. l si tots,

un moment o alt.re, hem sofert desviacions col.1ectives degudes a
forces siderals, no és estrany que d'una manera o altra fossin experimentades pel senyor Ramon Escac. ElJ.t. ?urant anys; fou

~

ciu-

tadà dels que ea podi~n posar al document d'identitat l'ofici de
l/normaJ, li. No sempre la Lluna es fa sentir des del 'oomen9ament. N.'hi
ha que experi.t:!lEmten els seuS' efectes ja entrats an anys, altres al

fumar o festejar .Del' primera
vegada, llegint el diari, tO'cant el
.

violi, t'ant de banquer, bolcant,

ntint la dona demanar-los-hi

qus:rot.os repetida.l'ltent, per guestions d'herència .•• Les coses que li

ucceiren durant J.a primera edat no les atribu! mai a influències

23

externes. T1n dia saltant un foc de Sant Joan coincidí anb un altre
vai~et

el qual el saltava al mateix temps en sentit invers i tin-

gué lloc una topada al bell mig de la foguera amb resultat d'una
escaldada general d'ambdós topadors. Per què l'havia
ell
- de saltar
.
aquell foc en el precís moment que el saltava

l~altre

noi?

Un de

resposta no pot :rar més que dir que en molta focs de Sant Joan han
tingut lloc tapades com aquella. Ramon es~ac,

ml

mati, a l'escola,

sense haver-se mirat cap llibre digué de raig els noms de tota els
reis visigots, d'Ataulf a Roderic. El mestre mai havia obert els
ulls com aquell dia.
- Alumne Escac, jo, la veritat, ja tenia la bufetada a punt ••• No
ho entenc.
Jo tampoc, senyor sebastià - conte età Raq¡on Escac.
- A veure, a veure alumne Escac, que no ho hagues entès malament jo.
';ls vols tornar a repetir els noms dels reis visigots?
- Amb molt gust, senyor Sebastià ••• Ataulf, Sigeric, Valia, Teodored,
Turismond, Teodoric, Euric, Alaric, Amalaric •••
- Prou, prou, alumne Escac. Ja ho havia entès bé. Però segueixo no
entenent-ho.
Tampoc ho entenc jo, senyor Sebastià.
- Però tu els has estudiat els noms d'aquests reis? Si mai havies
passat de tres •••
- No, senyor sebastià: Jo volia dir els tres de cada vegada i m'ban
sortit tots. Vetiaquí. •••
Per què

tul

dia, ja fora d'estudi, es mirà més que del compte a la

senyoreta Muntaner a la qual se la miraven molts, i tm més que els'
altres?

Al segon dia que se la mir~ la senyoreta Muntan er li digu'

que hi havia perill. El perill eTa el jove Perelló el qual cada vegada que algú se li mirava la senyoreta t~untaner s'ho prenia malí.s-
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simaT!Bnt, i en el cas de Ramon Escac :feu sortir l' amanassa que si
li tornava a mirar la senyoreta Mtmtaner hi hauria garrotades. La
gent normal davant l'arnmci de garrotades deixa de :fer les coses
que comporten aquest perill,_ però Ramon Escac pensà dues coses:
prtmera, que el

~~ve

Muntam r

_po_t~e!,

no

segona, 9ue si la senyore.ta :Muntaner l i
garrotadt¡l no fos.

mo~t

J?~ssa~ia
to~aya

d' amena~ar, i,

les tQirades i la

forta, <;lones. que .es podia, ti;rar

endavant. l

?-i tirà. ~~ j?ve Perelló ja h~via avisat i Ram.o~ Escac es ·vei' ga...
rrotej st de mala manera, sobretot, perquè Perelló

Va

veure que la

senyoreta Muntaner tornava les mirades. El noi passà uns dies de
baixa, pero tingué més ganes que mai de mirar-se la noia. l se la

tomà a mirar. l tomà a rebre. Doncs es cansà primer el jove Perelló que Ramon Escac. La senyoreta Muntaner quan va veure que se
les havia amb un pretendent a prova de

garro~des

desnonà al pega-

dol' Perelló, però llavors fou el pare Escac qui posà el vet al cresteig de Ramon i per tal
a la

tmiv~rsitat,

de, treure-li hores

d~

:festeig l'enrolà

lluny de la noia. No és cap cas pou que

lm

fes-

teig avortat o prohibit encomana més gane,s de :festejar i Ramon Escac en tingué més gane s que mB:!-.
Un dia q~e el professor d'Econòmiques li preguntà per què no estu-

diava, el noi li respongué:
- Perquè \ a casa no volen que festegi.
- senyor Escac, no veú que ~i vostè festeja no podrà estudiar!
- l si estudi9,doctor Tallarin, no podré festej,ar. l no podent :festejar tampoc estudiaréo
D'un estudiant que no estudii se n'hauria de dir un altre nom •
... l d'un :festejador que no :festeg;l, com se n'hauria de dir?
,

- Una equacio plena.
Festeja~

<i'

,

d':~,ilcognites••

o

fou la primera gran afecció de Eamon Escac, amb universi-

25

tato sense universitat. Per què feu' amistat amh l'est6diant Dalmau
el' qual,

a bon

preu li proporcionava notes trucades quan s'examinaLa col.laboració de l'estudiant

va, que sempre les treia dolentes?
,

I

DaJ.mau li permeté, ultra no proporcionar

d~sgustos

a son pare, . te-

nir bones notes sense passar per classe, cosa que si molts estudian
ho sabéssin en :farien

f'9st~ majo~.

l era el que el pare de Ramon deia:
- ~spl'és ·dirEm q~e als :fills no se' ls ha de donar disgustos'! Mireu,
mireu el

d~ c~sa.

Tot :fou privar-li el :festejar ,i portar-lo a la uni-

versitat i mireu, mireu quines notes porta! Aquests pares que 'ni gosen al9ar la veu als :fil¡S per por de que aquests

d~clarin.

als medis

informatius que els pare's no els comprenen, que prenguin exemple i
vagin que una mica de mà dura :fa falta. Val més gue plorin ela :fills
que pas que hagin de plorar els pares •••
El pare de Ramon Escac havia beretat terres a la costa i a la part
cèntrica. de la ciutat. Va vendre bé, quan encara 'la gent que comprava pagava, i hagué'3 volgut que ningIÍ de la :familia hagués tr.ballat
.
,

ja que ell entenia que per una de les coses que 'serfïen els quartos
e1'S

per a no treballar, però aquell :festeig prematur del noi el feu

mudar d'opinió i decidí

porta~lo

a estudiar a la universitat. I, ja

que hi anava, que estudiés t.ma carrera, la que li abellis, la :fes
servir o no.
•

L'estudiant Dalmau, a :fer arribar bones notes a l'amic Escac s'hi atrev1, ara, a lliurar t1tols universitaris Va dir que per a lliurarlos ja es precisaven estudis superiors. Per

t~l,

de festej ar, Ramon

"

Escac costejà aquells estudis superiors i l'hom., es presentà a casa
amb un diploma otorgant-li el titol de llicenciat en Filosofia i
Lletres expedit per una universitat belga. El pare Escac no havia \
passat mai per cap universitat, perb es malfià. Feu unes investiga-
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cions i acabà descobrint la presa de pèl. Tingué lloc

un gran escàn-

dol a casa el domicili Escac, i el noi temé ~a cosa pitjor: Els
quartos. El seu temor fou justificat. El pare, Escac es deseU d'aquella primera de claració dient que no volia que ningú de la

fa-.

milia t.rebal1és
i digué a Ramon que anb els
,
- - seus quartos no hi cOlIlf)tés, i que si volia viur~ a la casa que pagués dispesa. Les dones
.'

' • . 1.

de la t'am:i,1ia intercediren prop
í

•

d~l
-

..

,I..

•

cap de casa
dien t que no era
I:
.'
.
~

normal Que un par~nt de primer grau pagués dispesa,. però el pare
Escac es mostrà inflexible,
I

•

•

•

l

'

- gi aneu a favor. del noi,

n'aauesta casa en pagarà tothom de dis-

pesal - va dir.
Quan un cap de casa té mo1ts quartos i els a1tres compnents del
c1anfamiliar s'h& de refiar. d'.ell, és difíoil batre-s'hi. l tothom callà ~a que per a p&gar dispesa a, qui s'haurien de demanar

els diner.s seria al cap

d~

casa•••

Ramon Escac s~'n sortí com pogué. Ell no havia deixat mai de pensar amb aquell feste.ig pr.oh~b;1.t i quants més inconvenients se 1i

posaven més hi nensava, i sempre que podia fee~java d'amagat. Fou
cobrador de tramvies, vigi.lant, porter d'una, casa de nits, apos, .

tador de canodram, corredor de finque s, marxant d'un a colla de p intors. Encertà llunes bones i podia pagar amb escr~ix la dispesa p'sternal. El

par~

Esqac, al veure que e1 noi se'n sortia sense el seu

suport s'hi reconc'ilià i, quan .feu malves,. ~o~ es trobà amb la
poderosa fortuna de son pare •• Pel que fa a. la l.l0ia

~lla

es

pe~s.ava

que el món era al1ò: :feste~a1J•. Ella volia ':fes,tejar .sempre, i quan
Ramon parlà de casori més aviat hi tirà oosse~. La primera insinuació fou :feta quan el noi. era cobrador de tramvies.
-

VO~~8

dir,

~mon?

La segona la feu quan era porter d'una casa de ni t.

'Z7

_ l com ho fariem~ ~an, si tu passessis, les nits ,fora de, casa?

QuaD

fo{¡ apostador de cenòdrom i feu .bones, la noia argumentà:

- l si perds, Ramon?

Nou intent de l'enamorat Escac quan corri.afinques.
!'"

'~s que la gént. 'oompr~ cases als preu.s q~. c~sten. ~ls paletes.?

o desesperà el noi i 1Pmà a la càr~ega quan. ~ra marxlmt de p~tors.
_ Jo em penso que a les exposicions la gent només hi va ~ mirarse' ls, els 9-uadre's •••
Quan digué a la no.ia que son pa~e havia fet malves deixant-li varie s seque s de dine rs,
. - Ara, si.! - va contestar ella.
Ramon Escac es casà i, seguint 'tIDa primitiva recomanació de ,son par6

no 1íre~llà mai més, aspir~.ció d'una gr~n ~oria encara que

aquesta digui el contrari. A favor' d'aquesta majoria, partidaria
en son

~r

intern de no

tre~ll~r. encara

que ho hagi de fer, s'ha

de dir que quan el món comen9à no hi havia ningú que tréballés. Es
passaren molts anys que -el treballar era desconegut.. F..J.s compagnonnages

:r.ranbe~os

sindicats no

no aparei?Cen fins a l'Edat Mitja, i els ¡:>r;1mers

su~ten

fins a principis del 89gJ.e XIII. Els governs

d'aquell temps se n'espantaren molt dels sindicats i dec1araren
criminal al sindicalisme. Tot sindicalista sabut se'n feia pel
cap baix tres mesos de presó. A Fran9a es feren els pr'imers sindicats amb ca~a i ulls, a la segona meitat del segle XIX i foren
declarats il. legals • Els anarquistes, que t~b.é as poden sindicar,
ja són més vells. ~ls estoics i els cini~s grecs, a la seva mane~a

ja n"'eTen, així com un aJ.exandrl 'que diuen que es deia. Car-

pocratea el qual ja anarquitzava pela voltants' de l'any 1200
quan enCAra. qui sap on eren el
senyor G~dwin i el senyor Prou.
dhon que tingueren l'amabilitat de posar l'anarquia en solfa.

28

Of'icialment hauria de treba.:t1ar tothom, però qui pot, sosté q~e treballin els altres. I és rar que e'ls que treballen s'hi matin treballant. S'ha sentit a dir tant que el progrés ho fiarà tot a les
màquines .i que treballar seria questió' de mimil'ts diaris, que molta gent ,ja s' ho agafa com si lea màquines. j

~ ~o,

fe ssin tot. En se-

gon's quines coses hi ha elements qu~ s'avancén al curs normal dels
eSC18venirnents cientif'ics. nav~nt d',això, del perso1?sl que treballa a poc gas se n'ha de dir personal d'idees avançades.
amon Escac, com que

.

"

podi~,

no :treballava. Ell havia senti.t dir

que sense el treball no es podi a Viure ni satisfer les necessitats
de la vida. Ramon,f sostenia que quan es Van fer aquestes definicions es van descuidar de la gent de quartos. Guanyaràs el pa suant,
deien llibres de compromís. RAmon Escac el tenia guanyat i no suà
mai. I no' vòÍgué que sués ningú de la seVa familia. A més a mlts
l'home deia que la gent que no treballa té sempr9 molta :feina:
aixecar-se tard, parar el sol, fer-s-e llegir diaris (Ranon Escac
per tal de no fer res S9' la feia, llegir els diaris), mirar com trebalJsn els altres, fer":se visitar sovint i per metges distints,
anar cada dia a la. barberia, lloc en eJs quals els que treballen
solen ser els barbers, estrenar roba, avorrir-se, ft.unar, fer-se
comptar els quartos ••• I
importància, començà

lm

dia, una troballa aparentment sense

a mudar-li caràcter i pensamentse Trobà
.
. ....

.

din 9 tma arca de fueta, un retrat de quan anava a. estudi ~
,

en la qual s'hi veia la totalitat de l'alumnat.
el

ca~ll

~folts

anaven amb

tallat al dos, nom amb el qual era coneguda tma màquina

que no arranava tant con la número u i la número zero, prevenció
recomanada per mor de l'higien* ja que com que aquell primer estudi era de quota

ba~atlssima,

tres havien de cobrar poo,

llavors es eonsiderava que els mes-

hi concorrien tota mena d'elements
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i pel bon temps a ~sDudi, s'hi agat'aV~X1 polls. Abn els cabells
~

I

.

.

I

•

arran es tenia més bona defensa contra aquells silerrciosos ~ràsits. RIs nolIs amb un cap amb cabells a la romana dbnaven m.olta t'eina. Aauell retrat l'obsessionà de tal manera que n9 es podia
estar de mirar-se' l de tant en tant. Priner, al troba-r-lo li feu
1ma gran, i1.1u,sió.
dels

qL19

I

Podia f'eure mirant aquellf:ts carones, els t.rets

ara ~e~ien més ,o menys la mltei:x:a edat que e~, i recor-

dava actes i facècies d'aquella boníssima edat

q~e

dura tan poc.

La manera de produir-se d'aquells .menuts del retrat ja delatava
,
,
que serien quan ,campessin pel sell compte anys mes tard ••• Aquest,
/

pensa

"Ramon Escac contemplant les fileres de mainada, és dels ú-

nics que anaVa enclenx:1net. Sabia sempre

l~ lli~ó

i la general no

~l podia v6e massa. Quan hi havia sessió de saltar i posar i el

cap de colla ordenava "espuela i ungla" o "llops en:fonsarits", l'esquena i el cul del primer de la classe so:frien ·\IDa impactes contundent:1ssims. Ara dirigeix un banc. Aquells tre 8 amb calces de vellut eren dels afores, pagesos. Encara en fan i. tenen parades al
mercat. L'àlgebra els t'eu molt poc favor, i el mestre, per a :ferles-hi entrar aerits, cridà en va. Se sabia que els pares del tres
alumnes els primaven quan .s'assabentaven que

~l

mest:r-e els casti-

gava per haver quedat badant la boca davent les combinacions de números

nega~ius

o imaginaris. AauestJ altres sortiren d'estudi amb

l&s quatre regles justeso Un neteja sabates, l'altre és sereno i
el

ter~rés_

el millor jugador de canari del bi rri. Aquest 8:1, a-

QU9stera un gelen minyó ja d'alumne. Temps més tard :feu posar els
ulls en b.lanc a moltes noies, però :feu

ml

bon casori.

se

n'enamo-

rà com una bo.ia. la boti:t'a,.rer.a !'erina i ell ~s ara un gran bofifarrer regent. Aquest es va morir, pobret, ja anant a estudi. Tota
la e!asse era a l'enterrame.nt. Tornant del cementiri l'estudiant
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Artur

Va

veure una serp i la va enllestir a cops de peu ,davant
,

l'astoració dels més menuts de la colla. Ija es va acostant el
gran sotrac. Aque et també va mOM}""" però j a de
bé, i aquest ••• Hi ha hagut una guerra. Aquest

g' an,

~a

i aqua s t tam-

es veu

c~m hav~a

d'acabar. Es a Mèxic. Ja quan anaVa a estudi ho envestia. tot. Bon
element quan hi havien pedregades. No eh va

pe~~re.

mai cap, i tren-

cant bombetes era ma espasa. Quan j a portava calces llargues havia arribat a la eara de tothom· que l i

~nia

;tler:agu.a. Es feu ,ca98-

dol' i quan 811 sortia tota la conillada de les muntanyes del rodal hagués valgut m's que no· s"hagúessin mogut de cau. l quan

vi~

gué la guerra fou dels primers que es feu voluntari. Aquest és botiguer. De gramàtica no va inventar mai res, però ja traficava .amb
"pallassos" i "sants" i era un mestre dels
llarga i sempre té

enc~t.s. ~ra

;La sap molt

quat:re floretes a punt quan
fa quedar . vul.

gui que no tma pe98 de roba a uns clienta o una col.lecció de dr!ps
de cuina. Fou dels primers que tinfSUé 600 del barri. Aquest rebé
infinitat de clatellades.
mestre sortia a

casti~r

~stava

tan acostumat a rebre, que
quan el
.

a bufes a

,

lm

ve! de taula, ell ja es posa-

va les mans al clatell en actitud defensiva i el mestre, de pas,
li deixava anar un parell de 'plantofades àl\ veure'l tan ben disposat encura que no hagUés fet res. Amb la draposa ja hi feia meravelles i anys més tard molta' gent l'aplaudí fent fer tota m·ena de
dibuixos a una pilota de "reglament". D'alguns no sap què se n'ha
fet. Aquest de'butà en tota mena d'oficis, però no passava de debutar. El cansava fer sempre el:rm teix. Tingué, quan en fou temp s, dificultats femenines ocasionaant alguna mare soltera. Per a desferse- d'una que protestava més que d'el compte" li envià una esquela.
amb la seva propia defunció. Ara viu a esquenes d'una dona de

te~

ee!'a mà. l diu que se n'han de provar molte,s fins a trobar J.a de
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debó. Gairebé tot un rest eren aprenents de barber. I.J.avors el barri era ple de barberies. Com qua era un ofici majorrJent de dissabtes i ditmlenges se' 1 podia :fer seguir amb els 9ue es :t'eien, si. eren
de pesos lleugers, tota la setmana. Ara, era obligació que el~ pa-

res presentéssin llurs cares al. sacrifici quan es_ :feien

l~a.pri~M

res armes amb la navalla. "Ueuger~. i p~~aI" ·d~ia ~1 mestre ba~

bar quan era ell tamb6 q:ui. pr~sentava la ~lta als ~renEmts~ Actualment la gent se sol afaitar cada dia, però llavora hi

havi~

mol-

ta parròquia setmanal i tallar pèls de set dies volia una gran remullada prèvia "Barba remullada és mig afaitada J"

també 8011a di l'

. el mestre,i bona munyecs, suau però decidida per a segar raonablement aquelles bardisses d~una setmana d'edat. :illa dissabtes de barberia eren concentracions multitudinàries i s'hi arreglava el barri, la ciutat i el món. Com que hi havia pocs espenta.cles, molts
clients hi passaven la nit bo i haven estat servits. Era el temps
de les refilades de bigoti al :foc, de,l "pany i

~oro",

i, el jovent

en ao1ia sortir embriJ.lantinat :t'ins a dalt de tot. Els

mes~r9s .bar-

bers tenien l'obligació de saber tota mena- de
tallades de cabell,
.
i n'inventaren més d'un, entre ells, el tallat a la ferradura qu

consistia en deixar els

care lls

dels polsos llargs i passar la mà-

quina de l'u per la part central del cap. En temps de processons
els mestres bl rbers deixaven constància de l'ofici rinxolant els
cahells de la quitxalla completant l'arrissada amb quat.re volves
•

de vidre vo1&dor. "sembies

lm

àng91, fill meu!" deien les mares

mbabiecades al veure el treball del mestre barber. Quan la primera dona amb monyo es :reu tallar &1s cabells a la barberia masculina, fou un aconteixament. La tallada :fou a la romGlla i la
p~rròquia se'n

feia creus. AlgÚ va deixar anar un IlJa estem ben

:t'l'escos!" expressió que se solia di!" davant casos exoepcionalso
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Aqnesta es feren escrivents. N'hi havia tants com aprenents de
bar1::sr. A la casa gran sempre n'hi havia de sobres. La carta de
rUcomar.aci6 era presenta r una plana de caligrafia amb unes rf:'tllea en "redond:i.lla." per quan s'arribés a la retolaci6 dels grans
¡

llibres de comptabilitat, uns 11ib:r-es de

responsabil~tat ll.limi-

tada presidits pel segell del jutj at del barr:i. 41.\mb aquells .llibres no s'hi podia jugar. i .els que tenien la

~esp,<?nsabil~tat de

retratar-hi la vida de la casa eren gent de tota eonfian9a i havien de treballar en taules espe ciala que se'n deien "past9re.s ll •

No es podi@n

e~rar i~

si mai ho feien, havia

d~

sortir el comp-

table en cap i organitzar Un "contra-assentament" que enamoraVa.
Aquells f1ibres eren molt considerats i cada dia es tancaven dins

la caixa :forta en evitació d'humitats o de foc. U1a vegada aprovada la plana de e aligrafia , la primera feina. que es donava al nou
entrat era anar a portar encàrrecs pel 'ta rri a base de bicicleta •
.a ll

es dominava la bicicleta, ·venien les feines senzilles de des-

patx, copiar cartes per mi'tjà d'una premsa moguda a mà, arxivar,

anar a be!'enar d" amagat ••• fina que a' entrava en el domini de la
comptabilitat si la caligrafia hi ajudava, aob el balanç. Quadrar

un

balan~

al p:r-imer pic era el

el

ba1an~

no quadrava hi havia molt males cares. Devegade s es

p~e8tigi

del bon comptable,. i quan

veien 'Tlitja dotzena de ciutadans :t:emenant papers i planes d'aquells
llibres sagrats passant hores i horea enfeinats perquè a n'el. ba-

.

13119 . hi havia un ral de diferència. Aquella nit, amb aquell ral al
balan9

els

c~ptables

no sopaven i la passaven pensant on dimoni

devia e'star amagat aquell ral comprometedor•••
L'altra

c~ta de

bona :re,comanació era ser parent de l'arno o amic

d'algurlparent d'ell. L'amo e·s veu que no tenia un no qu.atl algú li
proposava

posar nova gent al despatx. Tenir el despatx més poblat
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·del barri,

era el seu orgull, i hi havia tanta gent que. mai.. l'hi

venia d'1m. De tota. maIl·era,
amb
tanta. gent - algtm
n'hi
havia que
.
.
.
',.

es veu que vali~ de debó,~leva~ de.;ta vel~a guà.rdia :rormada p~~

eaorivents doctorat.s que pel j)erri es deia que no s' havien errat
mai.., i

gent que

comon~à

cleta arribà al cap
ren

vene~t

diaris

fent

~es

d'am~~~. co~

pel~

n:rime:r4s

ann~s

a base de bici-

aqu9;tls mil!enaris que

comen~

C?a"'re:rs americans.

Aquest t.reballava a la capi:ta1 i cada anys per la t'esta major del
barri ea -present·ava amb barret de palla, clavell a la solapa i

bastó de beneFltant., ballava un 1')8.rel1 ele sardanes i solia pagar
la

~guda

a la colla entaTs que l'acompanyava a. la taula de .pla9a.

Un altre que s' ha mort.. l tm altre, i un altro en cara ••• Ramon Es-

cac es

comGn~a ~

trobar indisposat.

~erò

segueix mirant el retrat.

Aquest és aquell que teI)ia tanta gena, i que si

~

alumne es POl'-

,va una lla soa de pa per a refor9ar la seva atenció a les regles

:;- 'amati cals per poc que dediqués més atenció a la granàti ca que
a la llesca da pa, ja bavin begut oli. L8 gana subsisteix encara
i :eia noc era un dels vent~e8 més importants del ,?arri. Aquest

era deIa aforeA. Tenia tma

~an

disposició per a

mena d'animals de pes lleuger. Per a t'er-se amb

valia d'una tira de llistó, feia un llaç
caps, l'ensalivava, el posava prop d'on

c~turar

aar~ant~es

e8?Orre~or.
t~~ia

tota

a un

es

de~s

la casa el petit

sauri, i davant d'alIó no hi havia s&rgantana que ho resistís.
Per les granotes tenia un cop de mà. rapidíssim i fatal, i quan
~'amfibi

saltava provocat

p~l

vailat

l'emp~itava ~l

car i obrir d'ulls. La granota havia de

vol en un tan-

reconè~xer .q.ue

la ràpida

ctuació del petit ca~air~ ~~ teni? . rl val!, ~1 m&teix cop de mà el
tenia quan as tractava d'atrapar llagostes i mai n'hi fallà cap.

34

Les llagost~s,. 9~e no diuen mai res conegut" se'n feien creus

.

d'aquelles atrapades. Les antanes
que porten els. . permet detectar
.
.
.

. '

,

~

esdevinimen"ts que tenen ll<?c qui. sap a on" ~. ~'ún.ic consol q~e
tenien era saber que parentes se'(e,s,
saven hortes i blats de

organit~ades

~oJ'()~ .... Totes~es

a

mi~ions

J>E!ces, que c a 9ava

tava al calaix de la seVa tRula a estudi convertit en
Diariam~t

proveia els

~etitB

tUl

arra-

l~s po~

peti. t zoo.

captius amb aigua. i berba fresca.
..
~

Un dia que el mestre va veure que. 'e;t noi ,tenia més atenció a obrir

i tanear eque 11 calaix que

escoltar quins eren e13 rius mhs llargs

d'Espar.yn, va vole,r veure quina cosa provocava
l'Alumna, i

ta

l'obrir el calaix-parc,

tUl

~a

distracció de

batalló de llagostes, es-

pia.-dimonis, g:roanotes, s argan tan os , escarabats, fo:rmiguea ,alades
i papallones invadiren la clasae amb gran

i gauban98 de l' p.1urrmat.
ques, però encara tenia

~sto~ament

del professor

PJoa era un gran venedor d'aus domèstiaD

gàbies especials molts dels animalets

que li dcnaren fama quan anava a estudi ••• Més· ~esaparegut,s. Allò

el va

afect~nt

poderosament més cada vegada

apoderan~se-li de

l'es-

perit una idea fixa., insistent, punsl.UlY. Sense saber per què va posant, 1mB petita creu damunt els <lne ja no hi 9'T'en convertint el retrat

etl

una mera de cementiri.

T~ts

tindrfe,n ara la seVa edat.

"QUS1

em tocarà a mi1"pensa. l malgrat aquesta por no eB pot estar de

mirar-se el retrat cada V9gàda més, sovint.. Més· d'un cop ,se. sent'. em-

.

pè-8 a a19ar-se de nits a contemplar-lo. Quan ve la tardor i . és tula
'

tardor t'reda es veu obligat a afegir noves creus a la fotografia.

Ja hi ha més nois amb creu que sense. Si se n'hi moren gaires més
només

restarà ell sollO- l si es mor primer ell, qteels que~ncara no

s'ban decidit a

t"~r-ho?

S:t, ell és ric, pe,..ò també. ha hagut de posar

creus. d~unt nois que amb el temps tenien bons comp-te&.-corrents.
Els quartos, devegades, no serveixen per a res. L'home es desequili-
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brà

for~a.

l un dia provà com quedaria el rétrat si ell mateix es

posava tma creu al damunt. l la hi posà. -Es feu l'efecte que era
un altre i no ell que se"l mirava. Si fos

~

conegut que ho fes

pensaria d'ell les coses que ell havia recordat dels antics condeixebles: aquell salt d'aquell foc de Sant Joan, el seu

e~ecial

pas per la universitat, les ganes de festejar, els oficis varis
que tingúé, el motiu del "sl" de la. que havia esta.t la seVa dona•••
Desviacions electromagnètiques, sense dubte. Al veure's la

cre~

al

seu darm.mt, torna el retrat a l'arca de fusta, però li resta la
preocupa.ció i ja la majoria de les coses que fa se'n ressenten.
La familia el veu preocupat i se li pregunta què

té.

- Res! - respon.
La

f~ilia

no s'atreveix a insistir. Ramon era encara l'amo dels

uartos i qualsevol insistia. La dona de Ramon, aquella que va dir:
"Af,a s1 t" quan l' home 11 proposà el matrimoni dient-li que j a tenIa diners, doncs com que el casori 11 permetIa

anar mudada a tot

anar, pensava i potser molt ben pen sat, que el seu era un dels mIT
trimonis més ben encertats que es podien fer, i que si per a mantenir-lo en actiu no s'bavia de contradir el marit, doncs no el
contradia en res. D'aquell matrimoni en vingueren dos desce.endents:
Gabriel i :Merceneta. A estudi j a hi anaren, però quan tant l'un
com l'altra

di~eren

a son pare que volien f'ej;

quelcom, l'home,

ja poderosament elect.romagnetitzat,
- A casa no treballa ningú! - va dir-" Per algtID a co sa tenim qu srtos! l ai de qui no em cregui!
Els nois de moment callaren, però tingueren una reunió privada
acordaren

5;,,1'

i

carrera d'amagat. Deien a son pare que anaven a

passeig o que assistien a reunions de gent benestant, i Merceneta
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aprovà

JI"~isteri

i Gabriel Dret. Durant aquells estuàis Rsno:o Es-

cac seguia amb l'obsessió del retrat el qual s'havia de mirar

en

moments determinats obeint un mandat interior, .segons ell, i . exterior en :realitat. Esborrava i tornava a fer la creu al damunt seu,
sense atrevir-se a deixar-la~hi o a suprimir-la-~i. ~ra m~s ~ort
que ell tot. allò. Ja voJJa t'er altres coses, però un moment o altre es posava i e's' treia creus del damunt.
Merceneta obtinmé prestar els seus serveis aUIla escola propera
a casa seva, i Gabriel comen9& defensant algun plet de
de poc capital, però

el Dret se li

plede.j~dors

anà donant bé, com es veurà•

. Ramon Bscac tenia, com se sap, lector de diari privat. El lector
era de Mor9lla i ell sabia que la seva única feina era llegir el
diari a l ' amo el qual, dur.ant les.

~e ctures,

podia domir a seguir

pensant. si s'havia de treure la. creu del retrat o deixar-la-hi.
Quan l'amo dormia, el de Morella podia llegir impunement i, . si conVènia, passar planes per alt, però no dormia sempre Ramon Escac, i
hi havia dies que es :feia rellegir segons quines coses portava el
diari.
- No s' amoini, ja e l pagaré més si ha de llegir dos 'cops un a cosa,
o anirà per les vegades que es pensa que donno i passa planes enteres sense llegir o no llegeix res.
Aquell diR estava pregtmtador.
- A veure, torni'm a llegir les Necrològiques .•• No vagi tan de
•

pressa! Com es diu aquest darrer? •• Ah, Batista Fe:r:rer. No és ningú conegut. Té la mateixa edat meva, veu? Però el que venia a es-

tudi amb mi es deia Pere Ferrer. Pere Ferrer i Castell. Tenia una
cama més curta que l"altre i. salvava el desnivell
amb una sabata
.
.'
de doble sola. Allò no el privava de jugar a futbol i amb aquella
sabata reforçada no perdia cap retruc. Potser també s'ha mort en-
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cara que el diari no ho porti. Es mor molta gent quina defunció
no figura en els diaris, i aquest cada vegada en pln"ta menys,•••
No llegeixi més avui. O si vol llegeixi per a vostè sol. Deixi'm
dormir'. l no dorm! tUm10n ~scac. ~8 tancà d'ulls
i pensà
que
quan
..
.
ell es morís, s~, hi era a temps~ pagaria al diari perquè no portés
que la seva esquela rep~od~ida" ~ :totes les, planes.

res més
;

Ni

','

anuncis de venda de pisos voldria que pDrtés

e~

diari. La seVa es-

quela i prou. I encara pensà més coses, pensà assabentar-se de si
els que encara no tenien creu al retrat vivien o no. Aquest darrer
pansament el tocà més
fort que cap. Tant, que decidí
portar-lo a
,
.
,

la pràçtica. r ¡'hi portà.

Es presentà a l'Ajuntament i no en sort!

satisfet.

,

enyor - se li digult - nosaltre s, tant com la gent no es don gui
de baixa l'hem de considerar viva.

r és obligació donar-se de baixa? També ho és pagar les multes
i hi ha molta gent que no les paga.
- Senyor, segons els llibres de l'Ajuntament,aquests deu ciutadans
són tan vius com vostè o com jo.
Paguen contribució?
Tres l'haurien de pagar, i potser algun dia la paguin. Potser han
desaparegut, però. Hi ha gent que se'n va sense dir res al' Ajuntament •••
No, no quedà conven~mt Ramon Escac. l es dispos~ a fer gestions pel
seu con¡¡be. De l' AjuntarnBtt en va treure les adreces dels cercats.
El resultat de IR recerca augmentà la seva preocupació.
- Viu ací el senyor Pere Ferrer?
- Ai, senyor, què més voldriem nosaltres que hi Visqués •••
s mort?
o. ~s a la presó. Que el coneixia vostè ~

3'8

- Haviem anat a estudi jtmts. PortaVa

lIDa

sabata, llavors, de sola

gruixuda.
- l encara la deu dur, pobret ••• A l'escala hi havia un altre coix.
o

o

•

Jo ja era al llit. L'altre coix es yeu que 8.s va equivoca:r: de pis
i Va entrar a casa. Tots semblen, i~a1s

aq!-1es~ pi80S~

manera àe .caninar del vei em. vaig pensar que

e~a

que entrava. Ccm que, com he dit., aquests, pi~os
l'altre,

,~l

coix foraster es

V1\

Jo,. per la

el meu coix el
són calcats un cB

ficar al 11i't sense encendre cap

llum ••• I quan erem al llit, va ent!ar el meu de coix. l ell Va
encmre el llum ••• l no vulgui sabe.r la que es va armar!

El meu coix

era un coix violent i al veure l'altre coix.al llit amb mi, la pri-'
mera cosa que feu fou treure' 8 aquella sabata doble i a cops de sabata

Va

deixar el coix foraster baldadissim... l l'altre coix es veu

que era dels que manaven, i el meu ,coix ja fa anys que és a la pres6 per haver oeasionat lesions de cinquè

grau a un dels que mana-

ven. Per tal de salvar la meva honorabilitat el meu coix no Va Voler dir les circumg;tàncies

que ocàsionaren les lesiens de cinquè

grau, perquè el meu coix em Va creure quan jo li vaig dir que esta-

va comren9uda que e'l'coix que s'havia ficat al llit amb mi era ell ••.
- El senyorTeodor Vilaret?
- J)ee can 88.

- Ah, donc! ja tornaré un altre dia.
-' Vull' dir que descansa en pau,
De les deu visites, apart de

pob~

Teodor. No cal que torni •••

~'empresonat',

cinc descansaven ·en

p~

a llarg ·termini, i Ramol,) Escac tingué por de fer les quatre que restaven. Quan arribà a casa seva, afegl nou creus
a les
que ja tenia
.- . .
al retrat. Aquell dia esborrà

~a

seva. Ell enca:ra era viu •. Però no

fou mai més el mateix. Per qualsevulga cosa agafava uns' cabrots fenomenals, tms cab!'ots sonors que deixaven la casa en pes espantada.
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L'humor de l'home

~Va

empitjorant, i segons quines diades tenia

la Lluna es reflectien abundosament damunt les bieles mentals de
'Pamon. Com que ell, per questió de diners, es llevava tard, aquell
més que mal humor la parentela l'havien de suportar durant els
repassos. No trobava res _bo i qui

rebi~

mits era la pobra cuinera

la qual ja no sabia ql.È cuinar i com cuinar-ho. l la cosa més perillosa era que quan ell deixava un plat a mig

~enjar

llençan t :foc

pels queixals contra l I. oli, la carn o la sal, no permetia que ningú seguis menjant i obligava a la concurrència a dir, dels cuinats,
les mateixes pestes que en deia ell. No hi havia més opinió
la seVa.

~i

n'hi havien d'altl'es

que

les amenaces eren contundents.

L'únic que no tenia opinió era el seu lector de diari, el qual es
limitava a llegir sense :fer comentaris.
- Dorm, senyor Ramon?
- Tu llegeix i no preguntis. Quan dormi ja t'avisaré.

- Es que ja he arribat a les "Judicials ll ?
- Llegeix, llegeix•••
- Subhasta de terrenys i cases per in compliment de contracte •••
Convocatòria d'acreedors

pe~

suspansió de pagaments ••• Expedient de

domini ••• Dorm, senyor Ramon?
- N'o!

Redempció d'un cens ••• Reclamació d'herència per germans de vincle doble ••• Sentència l'er no haver pagat a un banc un préstec •••
Dorm, senyor Ramon?
Cap contesta.

- Que s'han acabat els judicis?
- Perdoni, havia parat per a no despertar-lo.
- sentir llegir em fa venir son però no domo encara que ho sembli.
Estic encodormit. I..J.egeix, llegeix•••
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- Judièi contra Bartomeu Morral i Uorra1, acusat de violació a
una

m~jor.

Fiscal, senyor

Amat~J.er,

defensor senyor Escac. El.

fiscal ·demana la màxima pena pel violador ja que l'ofesa era una
senyora de totes prendes la qual mai havia tingut tractes

amb

cap home i res sabia d' aques~8 CQses. El senyor. Escac feu una
~

Jo

"

.

'.

•

•

•

gran defensa de l'acusat
adduint '
que .
es tractava
d'una violació
.
'.

involuntària ja que el seu defensat tampoc

h~vi~

tingut mai tracte

amb dona i que tampoc sabia r.es d'aq.uestes coses. Que la cosa
certa fou que l' agraviada , soltera ella i de vO,ra la segon a edat
es volia casar de la manera que fos i s'emportà l'acusat a la
barraca de l'hort del senyor

Barbote~,

i allà, més que ser vio-

lentada, intimidada o amena9ada, es pot dir, i s'ha de dir, que
el violat fou el meu defensat, la qual cosa no és admesa per la

lle~ admet

aquesta mena de

cal. la pena que demana

delicte~, D'on

pel meu defensat?

treu el senyor fisLa intervenció deJ.

senyor Escac fou molt ben rebuda per la Sala, i li augurem una
brillant carrera •••• Dorm, senyor Ramon?
- 'l"he dit que ja t'avisaria!

A veure, repeteix el n6m de ~'ad

vocat defensor •••
- senyor Escac.
-

~scac

i què més?

- No ho sé ••• a veure el oomen~ent•••
Però que no ho llegéixes tot?

Si jo et pago per a llegir no

t'has de saltar cap, ratlla, prescindint de si jo dormo o no.
- Ja ho tinc ••• Fiscal senyor Restitut Amatller i Bofill, defensor
senyor
- Alto.!

Gab~iel

,

gscac i Valent!.

Com es diu el noi de casa?

- Senyor Ramon, .a. mi em paga perquè li llegeixi el diari, no perquè li digui el nom de la gent de casa seVa.
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- "Ss que el meu noi es diu com aque st advocat!
- Pel món hi ha molta gent que es diu e 1.6,

~at.eixos

noms.

~s

coin-

cidèncü,l •••'
- l si no ho fos coincidència?
- Senyor

~amon,

jo cobro pel'" a

lleg1~li

~l

diari i prou•.•

Era molt coincidir que coincidissin nom i cognoms, pensà Ramon
Es~ac,

pel"'ò no pot ser

q~e

sigui el noi. A casà la gent té prohi-

bit treballar. Ja estariem ben frescos I

l els nois, els nois pas-

sen el dia passejant-se i acudint a reunions de gent del seu bra9
i de la seva butxaca. l fa temps, anys, que fan això ••• Però un
dubte el comenqà

a pessigar. l quan un element carregat de diners

comen98 a tenir dubtes els vol resoldre més aviat qua la g~nt que
no en té de diners. l Ramon ~scac volgué sortir de dubtes ràpidament. A la casa tothom es llevava tard, almenys s'hi llevava ell,
l'amo, i bavia, de creure que s'hi llevava tothom. Tenir quartos
i al98T-se aviat era
S'assabentà
. igual que si no se'n tinguéssin.
.
:

pel criat Ignasi que el senyoret sortia soVint a mig mat!, i que
la senyoreta ho feia abans de les nou.
- l per què no m'ho havia dit mai vostè a l'hora que es lleven els
nois?
Perdoni, senyor, vostè mai m'ho havia preguntat.
- l la dona, a quina .hora es lleva la dona?
- t1~stigui tranquil. La senyora es lleva mitja hora abans que vostè.
- Dem~, Ignasi, cridi'm a la mateixa hora que crida al noi.
,

- sl,

.

senyor. La senyoreta és la que es lleva més de mati.

- A quina hora?

..,-

A les vuit.
~ra1,!

ms massa aviat.

On

vol que vagi jo a les vuit?
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Veurà" si vol •••
- De moment cridi'm a l'hora que crida a:l noi. Em trobaria malament
tot el dia jo si m'alcés a les vuit. Per què es pensa que tinc

quartos jo? Doncs pe!' lleva:r..me passat

mi~i8.

Oh, si s'alcés més aviat tindria més temps per
-

Tamb~

8. tenir-n~~

tindria més temps per a gm tar-los I

l l'endemà, d'amagat, es disposà· a seguir Ga1?riel •.. El n,?i prén~é
un taxi. Ell n ~ aga:rà

lm ' . . .

ordenant al xòfer que. seguis, l' al-

tre taxi. El noi s'atura davant l'Audiència. Hi entra. També ho fa
Ramon Escac. Té

lloc un judici i Ramon veu, astorat, que

G~briel

fonna part d' \ma taJ:1la al costat de gent desconeguda. Què haurà
fet, el noi? - pensa l'home. :B)')tra el .senyor jutge i tothom es posa dempeus. El senyor jutge s'asseu i, amb un cop de cap indi ca a
la Sala que l'imiti.
- . Judici per homicidi I - diu mirant-se la taula on hi havia Gabriel.
Ramon Escac sua. Que el noi no treballi, és una ordre que. ell té
donada a la familia, però, carai!, que s' hagi embolicat amb un homicidi ••• l si Gabriel fos el Que dei.a el diari? Per a ell tan pecat seria una

COS8

com l'a1t:ra, encara que davant d'un

assas~inat

p:ref'eriria que fos un advocat defensor si no 'fos el mateix advocat
que l'hagués comès ••• I l'era, el del diariI

Quan

~l

senyor :fiscal

s'atipà de d~manar anys i més anys de rec1ussió perpètua per l' acu~
•

sst, Gabriel s'a19à i son pare veié que anava abillat amb una s,enyora "toga. De moment, no era l'assassi, però, de moment, hav~~ trencat Un a llei familiar, tma llei. patet"na1 qua p'rohibia treb!l11ar a
tothom de la casa. Que com ho havia :ret per a :fer-se advocat? .No ho
sabia, però-

9~

n'havia :fet,. mentlnt, dient que anava a passeig i a

reunir-se amb gent de la bona societat. Ramon Escac mai n'havia tin-
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gut cap da p1et." ja que la gent de quartos, deia ell, amb quartos
ho arregla tot. Ni mai no havia assïstit a

via d' BT,'8r a fer e'll

..

-8

cap judici. QUè hi ha-

n ';"ls judicis? A assabentar-se dels disba-

rats que fa la ge~? Val més no saber-los. Es viu més tranquil. De
tota man~,..a restà a la Sala desitjant a tot desi tj sr que G~briel,
ja que havia. vulnerat el manament. de no treballar, que treballes
malament.
_ Senyores i senyors del jurat - comen~à Gabriel
- -. Una cosa és
,

'

que el senyor fis cal digui que, aqest home que tinc al costat hagi
fet les coses Que el senyor fiscal diu, i l'altra que les hagi,fetes. Es que algÚ de vostès ha sentit mai a
digui que l'acusat és innocent 1

ml

senyor fiscal que

Dic això perquè e~ senyor fiscal

sempre acusa i no s'han de deixar impressionar. Ho fa sempre. l
semp!'e acaba demanant, com el govBrn i les dones. Ell demana anys
de presó pels altres. Ara n'ha demanat quaranta. Aviat són demanats
aquests quaranta anys- Parlem-ne _ Vostès saben que el senyor fisés d'un partit politic, i si no ho sabien ho saben ara, i que

cal

l'acusat és del partit contrari?
1 senyor

fiscal protesta.

- Nom és d'ml partit politic1

sí,

però això no té res a veure amb la mort del senyor

Torr~ella

la qual ha portat aquest home al banquet dels acusats- Si l'acusat
fos del meu matei.x partit

~ja

no hi seria a n'aquest banquet.

- Ho veu!
- Alto, senyor defensor. La gent del meu partit no fa coses que
originin intervencions de fiscal ni advocats defensors.
- Així els que són de partits contraris al de vostè, s11
- Ací en

t'-

la prova.
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Intervé el senyor jutge.
- Si d'aquest judici en fem una questió

polit~ca

no acabarem mai.

La política l'han de fer els ministres i encara pas tots. N'hi ha
que no en. saben. Ac! s'ha d'anar al gra.
- Es que l'acusat no té dret a ser d'lm partit politic?

51,

senyor, però ara no e8 tracta de quin partit P?litic és l'a-

cusat, vostè, el senyor fiscal i ies senyo~es i eenyors del jurat.
No j'utgem a l'acusat per la seva. filiació política, encara que potser ,seria la millor cosa, que· podriem fer, sinó de saber la intervenció que va tenir en la mort del senyor Torroella el qual dóna
·la casualitat que era del partit del s.enyor fi:scal. l el senyor
fiscal té dret a pensar que amb la passada avall del senyor

To-

rroella el partit perd un vot, i en aquest temps que anem tan justos de vots un vot pot tenir una importància deciasiva.
- Doncs no farem politica, s8!1yoria. Anirem al gra .. ~a senyor fiscal diu que el meu defensat matà al senyor Torroella. Es veritat o
no, senyor fiscal?

- s:1.
- Que ho ha di-t o que el va matar?
-

Jo no em desdic de la meva acusació!

- Ho Va veure vostè?

~ ~s que vostè creu que els fiscals hem d'èstar presents a cada delicte que es comet? gs que vostè es pensa que els delinquents abans
•

de delinquir ens ho fan saber perquè presenciem la seVa delinquèn'eia?
- seria una prova definitiva. Quants delictes ha Vist cometre el
senyor :fiscal?
- ,Jo cap.
-

l a quanta gent ha fet condemna!"?

,45

A molta. Jo condempo

am~

proves, amb testimonis •••

Senyor fiscal, on són els t4stimonis presencials de la mort del
senyor Torroella?
-

l

la deducció, senyor defensor, que no la fa servir vostè la de-

ducci6?
Dewlim,.doncs. Acusat, vostè va matar al senyor Torroella?
- No.

Què vol que digui l'acusat t

A vostè els diaris li han lloat in-

te,..vencions, segurament pagades, però aquesta pregunta que acaba de
fer és la d'un defensor que comen98

o d'un defensor dolent .(en

aquest moment se sent un aplaudiment a la Sala. Qui aplaudeix és
Ramon Escac) •••
- Silenci a la Sala o els assistents deixaran de ser-ho. l els
faig saber que al carrer està plovent com feia mesos que no hi
plovia. - diu el senyor jutge.

,

Segueix la intervenció del senyor fiscal.
- ••• Quants acusats han dit que havien canès el crim del qual se'ls
aoo.sa?

On seriem tots plegats si ens escoltessim els acusats?

- No tots els acusats ban sortit condemnats, senyor fiscal. Alguna
vegada se' ls deu ha ver de creure.
- Per· això

an~

tan bé. Per això hi ha tanta gent que va contra la

llei perquè sap que no tothom acaba a la presó, lloc on seria saludable que

estéssi~

els acusats pel sol fer de ser-ho.

- Centrem-nos, senyor fiscal. Si vostè acusa a un ciutadà que no és
culpable és·, com a miniUl, un calunmiador. Moltes vegades
ha sortit

acusat

amb tots els pronunciaments favorables, no? l quantes

vegades l'han agafat a vostè per calumniador?
- danyoria, protesto!
- Pootesti.

tul
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- Doncs protesto. La feina del fiscal és acusar, és el nostre ofici. l ens

han. d'agafar

perQue fem el nostre ofici? On

anir~em

a. pa-

rar si els advocats defensors de la fornada moderna volen capgirar
la llei i diuen que s'han de creure els acusats quan diuen que no
han fet res?
- <1enyor defensor, no es fiqui amb .l(ofici del senyor fiscal. Què
diria vostè si el aenyor fiscal declarés

que en lloc de defensar

el aeu defensat l'acusés? Oh, veurà ans hem d'entendre acil Cadascú
té la seva feina. El senyor fiscal demanar anys de presó per tots
els acusats, i vostè demanar-ne l'absolució. El jurat sospesar
les dues opinions, decidir-se per la que cregui més justa, i a mi
posar la sentència en solfa tant si és contraria al' opinió del senyor fiscal com a la del senyor defensor i a la me'6 •• Ens han entès a no ens hem entès?
- si, senyoria. No creuré a l'acusat encara que digui la veritat.
L'acusació fiscal ea basa en què el meu defensat sorti de casa el
aenyor Torroella a les 9 de la nit, i que quan el porter a les la
entrà a dir bona nit al senyor Torroella, el trobà de còs present.
a veritat o no, senyor fiscal?

- sl.
- l d'on treu vostè que el meu defensat fou l'autor de l'homicidi?
11 Va sortir del pis del senyor Torroella a les 9. No hi Va entJ1ar ningú més, i quan el porter el trobà mort, què s'havia de pensar ell, jo i el jurat?

Que l'autor de la supressió del senyor

Torroella fou portada a cap per ¡'acusat. Això és clar com l'aigua.
- Deixem estar, ara, que l'autor podia haver estat el porter, cosa
que no crec i no vull, per no creure-ho/que vostè hagi de demanar
nous anys de presó a

lm

altre ciutadà. El jurat ha de saber que el

senyor Torroella Wlla un ocr com

lm

pollet.

Ho sabia el senyor
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fiscal?
o. l el trau, el trau que presentava· al cap? Què me'n diu Vostè del tTau?

Hn

trau que pTesentava senyals de pintura verda, p1n.. 1

tura que ven el seu defensat botiguer, que se sap que la prepara ell
i tanbé se, sap que quan es prepara. pintura les mans en queden plenes. Què ha de pensar davant d'això el jurat?

- TTn moment,

1m

moment, vostè cC?rra molt, deu tenir tard ••• i no

.'hi ha d' m'lar barroer a fer deduccions.
Jo
no dedueixo. Proves.
..
.
Que es presenti el metge del senyor Torroella ••• Doctor Marian, com
tenia el cor aquest senyor?
- Per a entendre'ns, es pot dir que no en tenia de cor, de poc que
en tenia.

,

- Senyor doctor, de quin partit és vostè?
- Senyor fiscal, fOOl po1itica o no fem politica? Doctor Marian, el
que vostè sigui d'lm partit determinat i el difunt en fos d'una 81t:re podia haver influit en el cor del selJyor Torroella?
- lThn penso que no. Pdria haver inf'1uit en el meu de cor perquè el

partit m'ha donat molts disgustos, però no en el cor del senyor Tor:roe1la.
s que formar part d'un partit politic pot ocasionar arteriosclerosi ?
- Formar part de segons quins partits pot ocasionar coses pitjors.
Però el cor del senypr Torroella estava al caure per altres coses.
-

~inee?

!.ss tinc de dir, senyoria?
Si sOn per aclarir

con~eptes,

sí, si són questions politiques,no.

Ja n'estic tip jo de sentir a parlar de politica en aquest judici. 'I
}

no se'n parla

m~s.

Tots en som de partits politics i a tots el ser-

ne ens ha portat malsdecap, mals humors i després qui ho han de pa-
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són les dones quan ens demanen quartos. Això comptant que les

dones no siguin de cap de partit politic perquè si aón d'un, que
generalment no és el mateix del qual som nosaltres, a les' cases
,

hi ha Ulla guerra encesa. Però hem quedat que no parlariem de polibica. No sé qui és que ha comen9at a parlar-ne ••• segueiJQ. doctor Marian.
- Doncs del'senyor

Torroe~1.a

se. sap que feia

I?rimera vegada que em va venir a visi tar

~_

~ar

vaig

tres vidues. La
d~r que

sofria es-

gotament físic. Li vaig preguntar quina pida portava i al confessar-me-la li vaig recomanar que si es volia posar bé que hi posés
pa •••
La Sala riu. El senyor jutge diu que si no es guarda silenci farà

treure ia gent. l afegeix:
- A més del respecte que mereix el tribunal, els assistents, per

si algtm es troba amb extraordinaris com els que sembla que feia el
senyor Torroella, li poden servir de llisó les paraules del doctor.
Segeuixi, doctor Marian. Es feu visi tar algum vegada més?

- sl.

Jo a cada visi ta Que em feia li deia que se la jugava i qts

per bon cor que tingués vindria un moment que el cor no li serviria
de res. La darrera vegada que em va venir a veure li vaig dir que
ja no hi havia

~es

a fer. "Encara que deixi les vidues?". recordo que

em va contestar. Encara que deixi les vidu&s, li vaig haver de dir
•

jo. l ell va contestar, conformat i olimpic: "Tant per tant, les
seguiré utilitzant"
-

-r1~s

tot, doctor. Gràcies. Si vol, li deixo el testimoni, senyor

:fiscal.
- Doctor MarÏiJtl"

vostè està segur que, ultra les tres vidues no hi

pot haver intervingut algÚ més en la mala fi del senyor Torroella?
- Jo això no ho sé. Jo només sé que les relacions d'aquelles tres
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vidues

amb el meu perdut c:tient foren, per a ell, fatals de tota

fatalitat. l sé més cose's. sé que els marits de les tres feren

ma-

la fi degut a les ganes de festejar al' engros que tenien les. tres
vidues. l si separadament feren cadascuna una baixa, calculi

v~tè

les consequències de festejar les
·tres a la vegada la un mateix cïu.
.

tadà! Clinicament el senyor Torroella havia de fer 1.a fi que feu.

ArR, si vostè em pregunta 8i aquesta fi havia de.ser a les 9 ó a les
1.0 de la nit, això ja no ho puc
s'havia
l'a~ta

88aba~

af~rmar.

Jo vaig. certificar que

perquè el cor li havia dit prou. No vaig posar a

les causes de la parada decor perquè

era molt considerat al barri, i era

e~

precis~ent

senyor Torroella
delegat del partit! ••

- Politica, no! - exclama el senyor jutge.
- Doncs po1itica no.

Acabe~ho

dient que era molt considerat al

barri.
- Demano la presència del porte,.. de la casa del senyor Torroella•••
Vostè coneix l'acusat?

- sl,

senyor. Es el botiguer del barri.

Vostè ereu que és capa9

de matar un home?

Protesto!
- Protesti.
- Això és voler influir damunt el jurat. El que cregui aquest home
no té cap importància.
Canviaré

la pregunta. Vostè creu que no és capa~ de matar un home?

"eurà, jo crec que pot fer martingala amb el pes, i ara que hi
ha aquestes màquines posar-hi alguna cosa que no ha servit, ara,
matar un client ••• perquè el senyor Torroella era un bon client del
botiguer, no m'atreveixo a dir-ho'.
- Renyor porter....
- Joan Panorama, senyor fiseal.
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- SenyOT

PanorS3llla s'atTeveixi a di.r-ho. A vostè no li ha de

JOa'1

passar res. Els anys de presó es concediran tots a l'acusat.
Vostè
.
.

,

'

va tfiobir el. senyor Torroella
- mort després d'have:r-ne sortit
pis del di1\mt aquest senyor del bmquet I
'

"

del

- Perd6, senyor t'iscal, vostè senyala l'advocat defensor •••
-

~s

igual, tan culpable és l'acusat com e 1 que li va a t'avor.

-msenyoria •••
- No acabi. Ja havia anotat la protesta abans de fer-la.
- Rètiro la culpabilitat bilateral. M'he errat d'lm pam" ho reconec, al senyalar qui era el culpable. Deia,
que

s~nyor

Joan Pano!ama,

vostè trobà el senyor. Tor~oella mort després d'haver sortit

del pis del difunt, l'acusat. l ara el senyalo bé. l què pensà Vostè?
- -qgs.

- Què vol dir, res?
-

~s.

-

Que no pensa vostè?

-

~o

pas sempre. l menys davant d'un home mort.

- Vostè per què té el cervell si no és per a fer-lo servir?
- Tinc de dir que tant el ee:r-vell com els ulls i. els ronyons els
tinc compromesos quan me'n vagi a

troa

.entitat que

Va

curta de pe-

ces de Te canvi •
l mentre tant no els fa servir?
Tan poc com puc.
- Senyor defensor, l'hi deixo!
- Senyor Joan Panorama, quan f'a que actua de porter a la casa on
vivia el senyor Torroella?
- Deu anys. l per cert fins fa poc molt mal pagat. Les coses s'han

arreglat una mi ca d'en9à que em vaig :rel' del partit •••
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.

- Senyor testimoni,
- Ni pe::-

.~

politi~a

noI -

d~u e~

senyor jutge.

d5.r que .el pf1r'"tit ha fet apuj sr. el sou èiels porters?

.s limiti a contestar les pregtmtes qt1e

S8.

li fan.

•

O

si no, calli.
I

senyor Joan Panorana, l'havia vist entra'r mol,tes vegades al meu
det'ensat al pis del senyer
Puc preglmtar una cO$a,

T~rroella.?
sen~or

jutge?

Si no és cosa politica, pregunti.
- Per què d'aquests dos senyors que em fan

preguntes, Un parla de

l'acusat i l'altre del defensat?
- Són coses de la jurisprudència aquestes.
- Ah ••• !

- Contesti al senyor defensor.
- Ui, moa»tes vegades! Algun cop em deixava els paquetS a la porteria, però quan venia amb ampolles les pujava dir~c:tament al pis.
l dia d'autos pujà al pis del senyor Torroella alguna ampolla
el meu defensat?
- Si.
l darrera d'ell, està segur que no pujà ningú m.és al pis?
- Veurà ••• jo al senyor Torroella l'apreciava molt i em donava bones
propines per a restar callat, jo •••
- Pensi que el seny.or Torroella ja no hi és 1 que de la seVa declarac16 en .pot sortir l' bbsolució d'lm botiguer el qual s'ha passat
una vida venent cosea al

barri.,.

- Uha mica cares, sap, de tota manera?
- "Recordi les coses que succeiren aquella nit. l ja que hi és no
hi planyi detaJ.la. Devegades el detall més insignificant pot tenir
un a

g'

en importància.

- Miri, si ho tinc de dir ho diré. Tampoc vòldría que per a ca11a1"•• c_ ,

me algunA cosa el barri quedés' sense botiguer.••• El s!:myor Torroella
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sempre es ficava a 1" ascensor a les fosques per tal de passar desapercebut. Aquell dia, després d'haver baixat el botiguer, algú
t'eu ser!ir l'ascensor abans de t'er-ho. el senyor Torroella. Jo vajg

.. ,

sortir de la porteria al sentir un soroll anormal. El Sefjyor Tol"roella, a les fosques, aquell dia no devia tenir el cap ben clar,
e

¡

...

havia donat

tUl

•

~

gran cop de front a les busties de la casa. "Ai, Joan,

que em piJnso que no arin.baré al pi,s'.' Va dir. "Oh, ~a s'ha t'et

lm

gran bonYt ja••• "~· "No és pas pel b~nyt Joan .... i justament avui •••
Ha vingut e1 botiguer?".

"si,

senror, :fa ~a estona. M'ha dit que

li digués que trobarà allò al davant la porta ••• "

- \llan vostè va entrar al pis del senyor Torroella per a dir-li bo-

na nit, què va veure?
- Ni

mai

hi hagués entrat 1 Però ell :feia dies que em deia que abans

d" anar-me'n a dormir entrés a dir-li bona nit par si li convingués
quelcom ••• Doncs vaig veure el senyor

Torroell~

amb poca

rob~"

una

ampolla de Pep&rmint damtmt tUla taula, vaig sentir tUl fort olor de
vidua i, damunt d'tUla cadira vaig veure un diari obert que deia mal
del govern.
- No pregunto més. Li deixo el testimoni, senyor fiscal.
- què vol que en faci jo d'aquest testimoni? D'un testimoni el qual
,

d'tUla de les coses que testifica éa que Va veure un diari· que deia

mal del govern, jo en dic un mal testimoni.
- Oh veurà, senyor :t1. scal, tots els diaris en dtuen mal del govern.
- Pas eis meus!
-

La gent no els llegeix els que ll.egeix vostè.

- senyors, estemaot per a descobrir qui va matar al senyor Torroella, o per a discutir la classe de diaris que s'han de llegir? Ja

veuran, qui va matar al senyor Torroella?
- El senyor fiscal •••
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- Jo? Protesto!
- No vagi barroer, senyor t'iad. Jo anaVa a dir que a1. senyor t'is'cal dei.a que ho sab1a.

-- Jo d'ací tinc de treure un culpable i un eondettmat. l si vol
que l'acusi a vostè, l'acusaré.
Fa est.ona que., com es veu,

~"'e1.ectromagnetisme sideral.

ea deixa

sentir damunt determinats actors d'aquest judiei.
- Vostè, 'no se'n desdigui, ha acusat al meu defensat. Doncs 'bé,

'

senyores i senyors del jurat, e1.s fets que rebutgen les e;xposicions,
,
,
molt exposades, per cert." del senyor fiscaJ., son els siguents:
;.

Bony del sByor Torroella. Testimoni autèntic del fet és el porter
senyor Joan Panorama. Aquest senyor Va contemplar com el senyor Torroella envestia, degut a la manca de llum, la col.lecció de bústies de l'edifici.. Conseql:lentment, rés del suposat cop de gràcia
-ací no hi ha més que un cop de cap- ,que segons el senyor fiscal
el meu defensat va: donar al senyor Torroella, possiblement, segons
el senyor :fiscal, perquè llegia

tro

diari despotricant. del partit

al qual està afiliat el meu defensat. El motiu de la visita del
meu defensat al pis del senyor Torroella :fou proveir a l'home el
qual hd promogut tot aquest rebombori) d'ml eventual estimulant
de cara a la visi ta d'tma de les vidues amb les quals

te~ia

rela-

cionfprivades el senyor Torroella. Com poden veure una Visita purament comercial.

Tots' vostès recordaran

~a

declaració del doctor

Marian ••• volen 'far el favor de despertar a n'aquell membre del
jurat, Que dom ••• s1, .el qu~ fa tl'"es, aquest senyor de l'americana
de quadres ••• gràcies. Segons ha dit, doncs, el doctor Marian, el
:finat sostenia relacions excessives amb tres vidues per la qual
cosa feia temps estava pràcticament condemnat a la darrera pena
i no per intervenci6 de cap senyor 'fiscal. I quan el porter senyor
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va entrar al pia del senyor Torroella, hi senti un ffi'6rt

olor de perfum de vidua. ~Sl que ,v?stèa poden creure que un botiguer, i és noasible que entJ'e el jurat n'hi hagi algun, es juga un
bon parroquià així com ai~i?
defensat és cUlpable o

no~

~'hi p~ns1n,a

l'hora de dir si el meu

Recordin que una vegada hagin dit. que

si jo no poden dir que no. l oue un jurat no pot dir altra cosa
que

que no~ A l'acusat nomé,s l' acusa e'~,seny'or fiscal. l un

81. '0

jurat, senyores i senyors del jura~_" no és cap fiscal.
- Amb ;la vènia - diu el .senyor riscal -. Torno ademanar que declari
~1

senyor Harian, e;I. doc-:tor. Seria la.

r~a

prim~:c:a.

vegada que no acaba-

la meva fèina sense que so~tís un acusat amb anys 'de preaó ~

damunt~. "Doctor H~rian,

vostè com a, metg9, creu que les tres vidues

portaran al senyor Torroella a l'altre costat?
-, Sense cap mena de dubte. Les tr.es vidues l'acabaren. Naturalment
només amb nocturnitat, aerise, sembla.! emprant metzines, gas ciutat,
,

sabres, pistoles ni lla90s fets amb mitges de seda.
LJ.avo~s

elles són les culpables I

to, senyor fiscal I Veurà, vostè no hi ha tingut mai tractes
amb

c~

vidua?

.

l vostè què n'ha de feT?I
-

La rFt8posta és essencial per a trobar el culpable o si no hau-

rem de plegar, senyoria.

Què carai de plegart Contesti, senyor
- ·Jo,

pots~""

~scal!

abans de seT fiscal ••• 8I"nb tres potser no, però •••

Acabi, seabi !
- Jo vaig fer coneixensm amb um vidua i ai no trenoo les relalacions

8

temps m'hagués trobat com el senyor Torroella•••

- Doncs ja té el culpable I La culpa no its de cap vidua ni del meu
defensat. La

~¡

del senyor Torroella no és altra cosa que un
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suicidi. Un suicidi distint de tirar-se al pas d'lm tren,
se,

emmet~1nar-se,

disparar-se \1Il tret

alp~laòar,

nedal'

~b ~a

pedra al coll, fer-se mossegar per un escor,ó, eala:r-se foe, apunyalar-se, tira:r-se d'un quinzè pis o menjar boq¡be:tes massa dies"
No Its tan dolorós com cap d'aquesta, ans al. contrari, però 6s
8uieidi a la fil
~

Sala, el (jurat i el jutge aplaudeixen sorollosament la inter-

venei6 de Gabriel Escac. Ramon

F.sm~c.

dubta uns momen ta, però acaba

aplaudint com els altres. Ea dóna c.ompte del què ha :fet, i
El

enutjar

6S

toma

com quan descobrí que son :fill .treballava desobeint lma

disposi ci ó paternal.
l dinar, aquell dia, fou un mal din '2l'.

-

~o t~ia

nTohibit treballar a la g&nt de casa, i lA gent de casa

s'ha rigut de mi. Per tant, a mi no em dirigiu més Il'. paraula. Si

m'haveu de dir alguna cosa i jo us haig de contestar ho farem a
trav~8

de la vostra mare. l això, de moment, va per

Aquell primer diàleg entre pa

Gabriel.

i fill a través de la senyora de

la casa fou aque st :

l un dels culpables, és el botiguer, per haver portat afrodisiacs al senyor Torroella.
- No hi ha cap llei que prohibeixi que un botiguer vengui menta

a

lm

client.

- I les altres culpables :foren lea tres vidues. Elles havien de
•

veure que el senyor Torroella anava perdent punts.

- No, senyor. El cas del senyor Torroella és un autèntic cas de
su1cidi. r¿uan les vidues li dien: u::Tornaràs, demà?, ell podia ha-

ver dit: l'Ja t' arregl~ràs!u.
Silenci en el camp de Ramon Escac. Li restava encara l' a:fer de la
noia. S'hauria d'al9ar a les vuit, però ell sabria on anava la
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noia cada dia a n"'aquella hora.

IV:erceneta gaire"6e ni esmorzà, i Ramon Escac veu que surt apressadament" Li obra la porta la. minyona maj or i l' home veu que -la noia,

al passar li posa ràpidament queloom a la mh. Ramon pensa qu
es

tra~ta

d' tme. propina per' a comprar el

ailen~~de.

la minyona i

que ell, ~oblant la gratificació sabrà on Va '''erceneta però si perd
temps no podrà seguir la noia d'una ma:nera profitosa. Tot passant,

però, ,es mira la minyona
,o

~jor, i

li diu:

sabré igual i no em oostarà res 1

Uercene tà ha. entrar. a

tm a

ca sa a mig carrer d'on la familia Esoac

vi via. 'Ramon pensa que per allà hi deu viure el paleta Moranxin c.
1 paleta Ho:ranxino tenia un noi de l'edat di

Merceneta. Potser

hi va a festejar, encara que troba estrany que a Iee vuit del mati
sigui una bora adequada per EL festejar. Ell he sentit EL dir que la
joventut d'ara és diferent de quan ell era jove. Potser s1 que ls
joventut moderna comença a festejar a les "vu.it dol matí. Ell, a la
que avui és la seva dona la solia

~estejar

a lea vuit, però de la

tarda, que és Wle. hora molt raonable sobretot als banca de la Plaça

de lea Orenetes en la qual hi havia uns erbres molt estimats pels
festejadors, quins arbres deixaven els bancs a mit.ja claror que és

una o1aror ideal per a :festejar •.• p~rò no, no hi ha anat a featejar
'!arceneta a casa el paleta Moranxine .. En surt portant de la mà un3menuda qu. no passa dels deu anys, la qual es mire Merceneta samri&nt i la segueix a petits salts com un ocell. Dues portes méa

avall tma nova menuda, si fa no fa com

aa

de cal paleta, s'agafa

també somrient a la mà lliure de la noia. "Aquesta porta noies a
passeig" pensa Flamon Escac. Ara travessen el ea:r:re:r. La mateixa

operació es repeteix en diverses cases. Ja són sis les menudes
qUB s'apleguen al voltant de llerceneta. Totes, es veu, li diuen
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coses a cop, i alguna vegada. la peti,ta comitiva A'ba d'aturar peruè una menooa s.'ha ' t.:lClrat davant Hercene~a preguntant-li qu.elcom.

De sobte, la :t:l0ia diu:
- Va,

8

veura qui hi arriba

p~i~er.1

l el diminut aDIe c es posa a córrer rient i xisclant en direcció

a l'edifici de les Escoles Casablanca••
'JS

al bon temDs i les :fin~stres de les Esco1es són obertes. Ramon

:..8ooc pensa que potser sí que la noia va anar poc temps a est1,.ldi
i ara ho aprofita. Ell també
ses

nom~s

h~

va anar poc temps hi

va començar a apre!ldre-le.8" entre

aconseg1li. que la cosa dibuixada

8' assemblés

~11e8.,

moltes co-

dibuix. Mai

a l'original. Un dia

recorda q1l8el mestre li va dir:. "Vostè creu, alumne Escac, que la
ca.ra que vostè

ha dibuixat s'assembla a la de la senyora de l,To-

rigi.nal?". l ell havia contestat:" Sen~or mestre, al món tots som
diferents. l OO1b algú es deu assemblar la senyora que jo be ±"et ••• "
Clar que l i faltaven molttè coses Del' a saber. Després de l'escola
,
,

primària va venir la universitat i l'afer de l'estudiant Dalmau
el qual li proporcionaVa bones notes estudiés o no estudiés .•• De
la finestra oh9rta sent la veu de M:erceneta,
- Vgieu?

Això és la. Ter:r's. Es :rodona i una mica aixafada als pols.

Nena Porta, què hi ha als pols?
- Ossos ••• f'oque& •••.
'"
'
- Bs,
pero
que- mes?

- t'.squimals.

- què més?
- Peixos congelats.
- l què més? Pa,hSla, pensa una estona més.
- No ho sé.

- qi, que ho sans.
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- No, que no ho sé ••• Russos?
- No ••• Perquè hi hagi esquimals en un lloc, què és necessita?
-

~e

tinguin ganes d'estar-s'hi.

- No, nena Porta. ~ls esquimals vi!J.QJn en llocs Que hi :ra molt fred.
Quina cosa

as

que :fa el fred"?

No tenir :foc a l'hivern.
'aco~d, però perquè s'hagi de :fer foc ha de :fer fred, molt fred.

Has parlat de peix congelat. Què hi ha don es als pols '?
- 0911
J~s

vist com ho sabies?

Nena Ribes, qui era' Copèrnic?

Jn socialista!

- un

socialista? Per què?

- .:.:.;1 pare diu que tota els que han :fet coses importants ho són, i
si no ho són ho hal1rien de ser.
0,

Copèrnic era ••• quan tu mires al cel de nits, què hi vetls?

~ra tm

Dlaneta!

Tofo, nena Ribes. Copèrnic era un astro •• '.
UI" es t:ronau tal

- No ••• un astro ••• un astro •••

Un astrolabi!
- Ja. t"hi afines. No hi ha gaire mots que comencin aix1 •••

- Un astrònom! - crida Ramon Escac del èefora desapareixent répi-

dAment.
A 'J!erceneta

.jR

li semblà que aquella veu era la veu de

SOll

pare,

però pensà que aon pare a n'aquella hora portava a cap el tercer
son els quals eJ.s solia fer de quatre hores cadascun..
Hi tornen a
,

have~

problemes

l'hora del dinar.

~amon

Escac a tra-

vés de la seva dona diu:
-De manera que Gabriel treballa d'advocat i M:erceneta de mestra.
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Ara ja ho saps. Ambdós m'1'..an desobeit. l
ai dones aquestes ajudea als alumnes

aix~

no ho tolero. l tu,

ma¡[ arribaran a pensar re

per ells mateixos. ,

- Abans quan no sabien un~ cosa els mest!'8S feien córrer el punte" i els fÚ.urnnes 'feien les contestes espantats i, molt cops, per
por de rebre no contestaven res. S'hi guanya molt més ajudant-los.
-

Digues~li

que si no a:rribo a ser jo la nena "ttlbes s'hauria casat

i ence:ra no sabirem quin ofici tenia Copèrnic.
- Ja s'hi anava afinant.
- De paraules que ccmencin anb astro, a casa tinc diccionaris que

me'ls miro en casos com E:quest, n'hi ha una pila ••• astrògraf, as-'
t~rolit,

astrolatra, astrometre, astrologic, astrob1ast, astrocl-

,

nèt.ic', ast:rooit, astrodiete, astrot'11ita, 8strofobia,

,
astrofotometric, 8strognosic, astrog'!"af'ic,
.

..

,

astr~:for,

astronomia, astropec-

tinie, astrolesia, astrost~tie, aatròs, astroscòpie, astrogot •••
- Digues-li., mare, que no és astro!ft sinó ostr.ogot, que eren e1ements aue es

vn~~~javen

per Itàlia i que disposaven d'un, que es

coneixia per Teodoat el qual tenia donof'obia i feia matar 1e.s dom s
de la :familia.
- Digue'.s a la teva filla que quan ells no treballaven, a casa jo
era sempre 61 darrer de tenir la paraula •••

El eOrr!portamP.nt de Ramon l'Jsca.c es va agreujant. No n'hi havi a per
•

a :.}.(!8.:far-s'ho tan malament, que perquè ell tenia quartes els nois
s' haguóssin posat a tré-bal1a.r, però ell se li prengué malament.
l es

v~u

que estava de ple dins els dominis de l'electromagnetis-

me perquò estava conven9ut que el disgust que- agafà el mataria.
Là mort altra vegada. De nou no pot passar massa estona sense

rar-se el retrat de quan anava a estudi. El desordre mental

i,
e

60
not.able i ja té creus posades a tot el personal
del retrat". però
'''.
ara no se la vol posar damunt d'ell. De cap mane~a. !-fo es vol mo"

rir. Ni parlar-ne •. Ni pensar-hi. No en parla, p~rò no es pot controlar els pensament 8. Es debades

que es faci llegi r repetidamen t

orella. Ea una mena de follia cir<W.lar

el diari pel llsg1dor d

ug. li va donant voltes pel cervell i com que. el cervell és una
massa nerviosa taT} petita cada pocs segons sent la mateixa 'cosa:
"Al retrat hi falta la teva creuI". L'home passa

hores

senge sortir de la seva cambra mi ran 1i-se el retrat.

seguides

Aprof'~tant

el petit parioda de la t'ollia circular penea: " La hi poso o no
·la hi poso?". l estableix una gran lluita entre dues follies,· la
circular i la !'Sr.1onadora. Mentalment sap que ha de posar-se la
creu al retrat, però fisicament s'hi resiste·ix. Menja poc, i, doI'mir, per tard que s'alci,
va perdent

~s

un misteri. La fanilia veu que l'home

sansa solució de continuitat .. Ha arribat a prohibir

que ningú li digui mot, fa mudar de cuinera cada setmana, canta a
taula i xiula aJ. llit, ha renyit amb el barber ••• Un dia que prf!nia
un plat de sopa amb t'orquilla, la senyora Escac trenoant la prohibioi6,
Ranon, què fas?
- Jo la sopa la menjo de la menera que vull!
- Però què et passa, ~on?
- No em vull morir!
- l et penses que men.jant la sopa amb t'orquilla t·, anirà b6?
- No allarguis la conversa que ja sabeu que no em podeu dir

190.

- Ramon, és que jo t'he sentit xiular al llit•••
- w.s qu

o

rmo. l com que no dormo, xiulo.

- Ramon ara hi ha unes pastilles que t'an donnir. Ves al metge •••
S'esperava

lm

exabru:J»

•

erò,

110.

L'al.lusió a poder dormir e.L no~
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malitzà una mica. Ell havia sentit a dir que modernament els metges
.

.

disposavèn de pastilles V&~iadi.ssim99 contra tota mena de mals. Cone.
ix1a la veiria 'Constància la qual s'havia casat amb l'ebenista Lloren.;

i

durant un temps s' havien casat en va. De tant en tant la

llevadora, la senyora Earieta, es presentava al domicili del matri-

moni lJ.orenC;-Constància i

8

la seca pregunta de flQuà, no hi ha pas

res de nou?", el matrimoni no podi~ fer altra cosa que contestar:
llUO.

Vagi passant ••• ". l la senyora rJIari~ta perdía el temps

tant aquell oatr.imoni. Fins que aquest, al
90S llO

VaUI'8

visi-

que llurs esfoX'-

es traduüm en donar contestes fav<)!"ables a la senyora Ma-

. rieta per més qua hi posessin el coll, decidiren visitar

tul

doc-

tor el qual amb l:1itj a dotzena de paSíllaa deixà el matrimoni al

punt i contentisRima a la senyora Marieta la qual. gair.ebé cada

any presentava

8

bateig una nova criatura de propi.etat absoluta

del m~trimoni L1oren9-Constància. l recordaVa també el Cas del
municipal

Pérez ol qual havia perdut. la memòria i no n'encertava

cap. l ara, amb un tractament de past.:i.lles, s'ha convertit amb
l'home .de cont'.iEmçEl de l'a.lcald
del h rri. r el del serraller
ira11 , home de quartos llarga. Quan la gent li deia que "ell rau' 11 ,

~":r."'all

contestavEl: "Si jo anéR de ventre bé ••• '''. Se sabia que e
serralle:r' Mirall quan els gi tancs t'eien t.9111p or ad a. al barri, els

seguia fins als af"ores ja que es deia qJe els gitanos anaVen de

ventre <]u& enamoraVa. l

.llir~ll comprovà que

ara cer-t. l un tracta.

ment pastillar el deixà com nou. N'estava ten contents el serraller Mirall de com havia quedat, que un dia actuà

al costat d'Ull

gitano i, en havent acabat,li di.gué satisfet: "Què l i sembla?' 11
l

anà

al metil". Mai havia tirlgut tractes amb doctors ni :farmacèu-

ties, i ~ls dp.ls ba~ri_ pensant que es feia visitar per altres
metges i adquiria medecines
un altre sector, quan el Veien li

62
feien més aviat mala cara. Els metges, ja que han passat una pila

d'anys estudiant la
malalts- s'hauries

m~e'!'a

de guarir- malaIties, si no hi heguéssin

basquejat inutilment. l

lm

farmacèutic que no

despatxés -medicaments haul"'ia de canviar d'ofici o ap\mtatt-:'se en
els que cobren sense treballar. Era. lògi.c, do~<?a, que metges i
:farmacèutics fs miressin ~aJ.ament a IU;¡non Escac, i més malament

se l'haguéssin mira.t encara si haguéssin sabut qne, ultra no deixar' guanyar lri vida a n'ells no

~

<:>,,gs. Es la posició de tot element
~ar

amb una

deixava guanyar a.ls seus col.18q'.!e

pe!' a viure De cessi tEiU comp-

client~la.

El metge al qual visi tà Ramon pensà., al veure l' aspe eta me.rcadamer!t

fotut qu~ presentava, que aquell home

metges

bavia

corregut lIDa pila de

els quals el devien haver desnonat, i ara tocava a n'ell

d'haver-se-les amb un cas de no haver-hi

1·e8

a fer dols qu~a els

natges en geneT'al en Bolen fugir i r9comanen als malalts que vagin
l'especialista.
ensava

~l

11

Aré. , a quin especialist8s l'haig d'enviar?"

mt.tge a mida que s' anaVa

contelilpl~t

el

l'lOU

entrat. Se-

ria, seguT, traspassar els maldecaps a un col.lega i això tampoc
stava massa. bé, la ver~tat. Potser no era un male~t, però, pensava salvadora.mant el senyor metge. Potsel' aquell home el Visitava
per a contribuir a mla subsc:rincié o per a fer-se d'una assegurana de vida. Si. ara aix! se' l podria treure del davant fent una apor-

tació mòdica

;:¡

la subscr,i.pció :o assegnra:n~se

El

lfi prima més redui-

da. El metae provà:

è

S~ l i :of'ar'~lx,

s~nvor?

- Jo no dormo.

alament!
-

l tant!
'erè si només no domis rai ••• l per què no dO!ln?
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"Ja hi estem anant!", pensà el metge. l comentà:
- I, a més de no dormir, no va a la barberia.

- Això mateix, ni dormo, ni vaig a la barberia.

- Bé, i per Què?
- perquè tinc por de morir-me.
-

~s

renyit amb el barber?

- No. Bra el meu barber de tota la vida.
- l s"ha mort?
- No. RI Que s'ha de morir sóc jo.
- l per això va al metge? Nosaltres si mai matBm a algú és sense
voler, nosaltres •••
o ens entenem, doctor. tTo no el vinc a veure perquè em mati. Jo
el vinc a veure perquè tinc por de morir-me.
- Fill, d'en9à

que el món és món que la gent es mor. Vostè haurà

sentit a dir, haurà sentit a parlar del Pare Adam, del senyor Sèneca, de Cèsar, del Papa Lluna, de Napole6, de Marx ••• quants n'hi ha
de vius? No cap. Trii l'ofici que vulgui, i no de gent massa allunyada, no passi d'un centenar d'anys, reis, papes, filosofs, pintors,
periodisli,e~

escombriaires, tots són endre9ats. Què vol dir això? QUe

els metges no hi podem fer res. l els metges també ens morim. D'Eu&culapi al doctor Robe:rt passant per Xarcot i el doctor Negrin, tothom
ha de fer el mateix caní. Vostè creu que si hi hagués alguna cosa a

fer s'haurien mort els n:etges que s'han mort? Si la gent no es moris ac! no hi cabriem. Ens queixem que els carrers van massa plens,
doncs calculi que d'en9à que es va fer Londres no s'hagués mort ningú. Sap el maremagnum que seria awi Londres?
de morir. A vostè li

~a

el bacallà?

Tot allò que neix s'ha

Si no s'hagués pescat el

que s'ha pescat la mar seria una ma:r embacal1anada. Es podria anar
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de Lisboa a l' Havana a peu.
I

- l amb quartos no es podria a:rreglar això? A mi me'n sobren.

Home •••veurà, jo, amb qUartos, el puc aêloba:r, i potser si fins i
tot allargar-lo tma mica, però

vostè s'acabal'à com, per ara', s'ha

•

acabat -oothom.
- Però tan sols allargar com lD'les oliveres mallorquines que es diu
que tenen dos mil anys i encara wm fent.
- Vindrà que no faran per oliveres que siguin. Després, vostè sap
quina Vida porten les oliveres?
tenen disgustos. A quantes

Fan els anys que fan perquè

oiive~es

no

ha vist pagar contribucions,

anar a pla9a, al sastre, no pagar lletres de canvi, estar més de
trenta anys anant al llit a la una, llegir I diaris, fer sollevaments, divorciar-se •••
- Però •••

- sl,

vostè pensa que potser qui s'hauria de fer visitar seria

jo, però qui ha tret el cas de les oliveres ha estat

vostè. I,

,ja dic, maigrat la longevitat de les olive!'9S vindrà un moment
que no faran mai més olives. Des1l'I'és, què en vol fer vostè de viure dos mil anys ••• Quin món es pensaq,,-ue trobaria l'any 3.930? Vostè es pensa que amb els 1.950 anys que

falten per arribar-hi nin-

gú no haurà fet servir cap diaquestes bombes tmiversals Que hi ha
emmagatzemades, universals en Quant a destrucció, ja m'en ten, no?
.

,

.

,

i que amb un parell, una per bandol, que se 'n tires no quedaria
nil. '" v·ostè?
cotxe?
bienes'?

"
Es pensa que ~ duran.t tot aquest temps encara s'anira
em

Què li sembla/ saber que a Amèrica hi haurà més negres que

Es pensa que s'hauran donat totes les autonomies que

la gent vol l'any 3.930?
i pastilles?

Sap com seran les generacions de drogues

Sap on aniran els japonesos quan vessin de le"8 se-

ves illes'? l els xinesos i els indis, que també vessaran?

Sap
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com es menjarà i què, l'any 3.930, i molt abms, si els pagesos
segU€,ixen deixant el canp i anant a fer de manobre? Vostè es pensa que els jubilats cobraran sempre més?
d' idees
edat?

avan~ades

Qui li diu que un govern

no es decideixi a supr.imir gent de la tercera

Vostè sap com seran les dones pujades a base de pastilles

sense roba possible que pugui fer ressaltar encants ineXistents?
Una dona de trenta -anYs, a~ies pot presentar on sigui i fa bon

paper vestida, mig vestida o sense. Aquesta dona porta menjats
uns tre s mil plats d'arròs, a 'dos per setmana,

\IDS

cinc mil li-

tre s de llet. per esmorzar, uns deu
mil plats var.iats
i uns mil
.
'..
~

cinc-cents tortells, ultra uns cintmil litres de begudes diverses. Quan mengi una pastilla diaria, només per a sUBàistir, no
passarà del mig metre, serà una massa de nervis de ,molt mal veure i s'haurà acabat fer disbarats per a ellesI I si les dones no
serveixen per a fer-nos ensalivar i per a tenir el món engalanat,
ja em dirà què farà el món dels anys 'tres mil.

Un món en el qual

tot serà mecanitzat, pluges, festeigs, tempòrals, quadres, ministI'e$
dides, tribunals., agutzils, hotels, historiadors, pensaments,

es-

peritistes, samfaines, nits de nuvis, ajuntaments i diputats .••
- Es igual, jo tinc por, continuo tinguent por de morir-me per
negre que m'hagi pintat el món que veuran les oliveres de Mallorca que s'estiguin plantant en aquest moment.
- Tots en tenim de por d~ morir-nos i aixa que tots sabem que ens
havem de morir.
-

I no hi ha ningú que protesti?

Veu, amb això ja el puc ajudar. Tinc alguns casos de gent que ha
vingut a casa a fer aquesta protesta. Miri, li puc dir els noms•••
I

~amon Escac orgabitzà, pÚblicament, aquella protesta. Pancarta

única: "Mori la mort!". La manifestació

T10

passà a la història.
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L'home, per tal d'assegurar una assistència que se'n fes cas, llogà un quintet del barri, al qual recomanà ql:le eXE!cutés música alegre que encomanés gane s de viure. A la manifestació, ultra set

im)-

dicats pel metge pel qual es :feu visi tar Remon Escac, s'hi afegiren els que sempre estan a punt de :formar part de manifestacions
li

facin per la cosa que es faoin. 8obretot s'hi aptmtaren els

que van veure un "mori" a la 'pancarta. l resultà. que, can que es
,

fan poques marxes acompanyades ~'orquestra, el j~vent ñ.o aprofità

orga:ni tzant balls de

(8

rrer cada vegada que els músics actuaven.

E1 jovent ni l'havia vista 1a pancarta. Sentien

to5~ar

semifus.8s ale-

gres, es posaven a ballar, i deien que totes les manifestacions

haurien de ser com aquella. No, no fou la m-anifesta'ció que havien
previst els protestataris, aquella. Un d'aquests ja ho digué a Ra-mon Eseac:
- A mi em sembla que l'orquestra ho ha fotut tot a rodar•••

"amon F:scac seguí. estant sota els efectes de tenir la Lluna a
384.000 quilòmetres al damuut seu. La por de morir no e1 peixava
i aquest espant es convertí. en un espantament general. L'e'spantava tot: el t-imbre de la porta, el del telèfon,' el del despertador ••• tots' aqus sta timbres podien anunciar ana visita temuda, la
que ell ea pensava que se l'havia d'emportar. S'espantava del vent
i, sobretot, quan trona"a. Els trons el tenien .ea<!garrinat, tant,
que es feu c-.Dstruir una caixa amb material isolant a 1 ~ interior
on s'hi tancava cada vegada q1:le l'Home del Temps 8mmciava l'entrada de borrasques atlàntiques. No se'l veié mai més pujar a
cotxe, avió, o vapor. Abans de :ricar-se al ilit mirava una pila de
vegades si hi havia algú amagat al dessota. Passava més estona
:rent aquesta operació que dormint, i la que passava al llit ho feia
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amb ma espasa dessota el coixí. Els pocs dies que, sort.ia al carrer, si v'eia algú desconegut que se'l mirava, ,~orria esverat a
tancar-se a case. Si s'hi t.robava quan t~ucava ~gÚ s'anava a refugiar tremolant a la seva habitació pr!vada. Arrib~, a prohibir
que ningÚ visités el domicili, fos qui fos.~edar-se a les fosques el :feia p1or'ar com unA criatura
i, de nits,
..
.. - tenia ~a casa
.

-'

plena de ciriS,encesos. Acabà ~int por,de fam~l~ars i servents,
d'ocells i plantes. Mai ningú, sabut, ~vi~ .tingut la por

QUi

tenia aquell home. L'esporuguiment el dominà ten-t, que es feu
blind~ l'habitació i s'hi tancà a dins •••
Qutm

8Mb la col.1aboració d'un professionaJ. d'obrit' caixes fortes

s'aconseguí entrar a la c~mbra, cuirassaà"

se-" 1 trobà fent els-

darrers oodalls. A la mà hi tenia el retrat de qu8'l anava a estudi i s'havia

~et

definit!

Si algú hagués portat

In t la creu al damunt seu.

.cap els estudis adequats, hagués vist que

1.IDa de las, grans intencions de la Lluna quan es feu separatista
e~a
.~

la rde

festejar.

~er

santir tot el seu poder persuatiu
damunt l'art de
'

Ella considerava que un món ple d'bomes i de dones,

ja que quan ella s'emancipà de la Terra no tingué la sort de poder comptar amb aquests dos elements a casa ,seva,. no hi havia de
p~ivar

altl"B. cosa que .passar el temps tirant-se floretes o di.ent-

se coses a l'orella. Si realment aquest era el propòsit de 12;1 Lluna, no hi ha cap dubte que era un gran propòsit. Era valorar les
festejades tal com el festeig es mer~ix. Era que el món deiXt\s
tota altT8 activitat que no fo& yeure parelles passejant-se de
,

braceà amb els u218 en blanc. Què

'

es podria demanar més?
l

La se'

nyora Lltma ja ha, t'et tot allò que ha pogut, ja ba protegit fes-
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.

teigs amb festejador$ de diferent fortuna,

creenç~

o noblesa. Quan

u~ fes~eig d'aque~ts tenia lloc els, que no. l!entenlen no hi,pen-

saven que el"8 cosa de la, Lluna.

Aquesta hi ha ac:tuat sempre da-

m<met la fàbrica de per.saments .dels. humans, per~ els humans, amb
el progrés .se li. han esc~pat de
, les maIl s. A mida que el món es
feu gran els caps a lligar ere~ molts i els desigs de la L1tma
~.'

¡

anaven perdent
~,

p~ts.

•

Això l'ha ofesa cosa óe.no, dir,i, despita-

molts .coPf3 ha :ret fer

co~Uts

a hqmes i .dones· que no són altra

cosa que càstigs per
a no v9le.!' fe.stej sr en pau. La . IJ.tma s' es,
vara quan veu que hi ha homes que es guanyen la vii a fabricant
c'anono. gls canos la tenen preocupada ja que pensa que els homes
despreocupats del :festeig que ella volia, s,ón capa·çoB un dia de
fer-ne un, de can6,que l'arribi a bombardejar a ello.
La IJ.tm a comen 9à

a actuar i bé quan sorgiren homes i dop es que

nOMés feste.iaven i que eren ela priml'Jrs inquilins de la Terra.
El nostre gairebé 9 sempre simpàtic satèJlit es pensà que j a ho tenia tot arreglat. Fou ella la primers que proporcionà 1·' sK.<1gan:
"La Terra serà un naradis, la pàtria de la Humanitat••• "
l la Lluna s'errà, com s'ha errat molta gent exposant teories i
sperances, al creure que

~avia

contribuit a fer un món com una

bassa d'oli. Vingueren els quartos. AlgÚ, els caldeus

po~ser,

els

inventaren, i molta gent comen9à a pensar més anb els quartos
q~e

amb el festejar. La llunA. no ho pa! allò, i sobretot no pa!
•

les coses que anaren po.rtant els quartos. No es podia acabar que
els homes. tingu'ssin un seny tan petit per a preferir els maldecaps que origir;taven els quartos - ~ls quartos són abrics de
pell, peces llargues, apsrtement.s, harène~es, usurers, bembes
atòmiques" pintors bons, ports dftPortius, tiples 11euger~s, gam,

-

bes, calces, declaracions de renda, centrals nuclears, notaris,
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ministres, agull~s de pit, ulleres, paletes •••-als benefi cis de
les festejadeis~ If'ou quan la Lluna passà temporades sen,tint-se
ofesa i no poden:, ~ipular les homes amb empentes~ origLnà

llu-

nàtics de mal pèl als quals feu fer disbarats en gran perquè el
món es à:>nés compte de ~s coses que havi~ d' h~ver :r~t i no les

feu i de les que t'eu sense haver-ie.~ dl''',haver fet. l sovint ha
pagat els plats trencats a~gÚ que no n"he.via trencat mai cap, com
csc. l en tant la gent no s"ho deixi córrer tot i :fes-

Ramon

t9~ i prou, que per això hi ha dones 1 guapes, es tindrà

la

Lluna ofesa amb els perills queaque sta ofensa cOOlporta.

Pere Fiscorn, en

l~oc

d'enamore¡r-se d'1.ID8 dona, o de dues, s'ena-

morà dels invents i de l" ele ctrodinàmi ca. La Uuna li presentà diversos plans, unes benp1antadfss1mee senyores disposades a donar :facilitats, però Pere FisC't'rn hi :feu el sord. l s'ofengueren
les dones i s'ofengué

18 Lltma. Tenir una dona ofesa és perillós.

Tenir-hi la I.J.una n" és molt més encara que sigui tan llurlY' i no digui

mai res malgrat faci dir coses a més gent que no sembla.

"Pere Fiscron no vol :festejar?" va dir la Lluna. :rper a ell farà! tr
l segui dient: "Vol inventar en lloc, de
panyies?

pasaeja~ae

en bones com-

Ja veurem quins invents :far-à••• ! 11

l Pere Fiscorn no :festeJà. Es posà a. estudiar com un boig i tou un
•

pt)rpetu número u en totes les ciències que
881:8

Em'" stí.

Cap branca del

r li proporcionà malde caps, ans al. contrari.
Totes es
.-

Van

ha..

ver de donar davant aquell home que de ciènc.ia no (tn teni a mai prou.
Quan

Va

veure el primer robot no va poder pensar al t:ra Cosa que far-

ne un, però

no

.

,

en foma de caixa metàl.lica, no,

lm

que fos igual

que un ser humà, que s'hi pogués confondre ••• Ja portava fetes di-
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.

verses combinacions les quals :reia moure a distància, i els mecanismes portaven a cap

lm

a gran varietat d' accion s que deixaven pa-'

,

"

rat al mateix Pere Fiscorn. Per a :fer totes aquestes màquines s'ha,

via passat mesos i mesos tancat al

Im S

que la familia tenia a Mont

Formós. La familia era de bona familia i partidària de no contradir les afeccions del seus asm1r es i sobretot de no contradir a
Pere

Fisco~

qual l"e,staven molt poques coses per aprendre. l

quan l'home va dir:

e'n 'Vaig al mas a invent.ar.
Son pare, malgrat tot, digué:
-

l no t' sgradria featej 81'?

- M'agraden més els inventso- r4spongué
l no se'n parlà

Pere Ií'isc"tm.

més.

l Pere Fiscorn s'embarcà

la construcció del seu robot. Tingué

un dubte: faria. un robot-home o un robot-dona? El dubte s' esbandi
al decidir fer-ne un de cada sexe. l el feu. Les carcasses eren
de mat&:ria1s plàstics, trobats per Pere F-.ls'co:rn, que amb una mica

més gai!"ebé podien anar per a ells. L'exterior era f&t d'una matèria rosada molt semblant a la pell

hum~ a.

Però així. com en la ma-

quinaria interior no hi hagué pr-oblemes, aquests es présenteren_
a l'hora de dotar les cares amb cara i ullso Pere

Fisco~

era un

bon invltntor, un gran inventor, però de la (mica cosa que anaVa una
mica coi.x era de dibui. '1 d e cirurgià estètic. :rrengué

oom

a models

estàtues gregues .. De l'home, encara mig se 'n eertí. perquè amb J.a
f'esomia dels homes ningú hi ha anat mai a m:fr ar gaire prim, però
els treballs .foren amb la dona ja que ell, tant per tant, volia
fe'" Ulla dona RUspa. Tenia de model ll.lla reprodunció dI) la famosa

Venus de Milo, 1, per més coses que f-es Pere Fiscl1m, la cara del
robot fallava ..
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~s

igual que la tia Filomena! - hagué d'exclamar Pere Fiscorn una
.-

pila de vegades. Fes les combinacions que f'es la cara sempre sortia
amb lm airé

de la tia i allò no podia ser. Pere Fiscorn era un in-

ventor tossut, i de la mateixa manera que no volgué. f'estej ar per
tal d'inventar, portat per la mateixa tossuderia

en~

stí la cara

del robot. Però fou debades. Al final li sortiren lmes faccions
mig-mig senyora Venus i tia Filomena, i, en honor de la tia, les
deixà per bones.
ls mecanismes d'ambdós robots eren tIDes petites meravelles, i Pere
Fiscorn estava indecís a l'hora de donar més o menys facultats privades a les dues c1"eacions. Davant els dubtes, fou el propi robot
mal3cle, el qual era conegut per pitàgores, qui va preguntar:
-

~,

hi ha autonomia o no hi ha autonomia?

...- Home, Pitàgores, si, però una autonomia condicionad a. Tu pots
anar a passeig i saludar a la gent pel teu compte, comprar-te corbates ••• Si la cosa va bé anirem fent traspassos de serveis. Ara, no
te'n vulguis prednre massa sinó ho podt['es perdre tot, saps?
O sigui, tma au tonomia d'estar per casa, vaj a.
- Tu pots ser ••• robotista , que ja està bé. Jo, en aquest

CBS

repre-

sento l'Estat.
- Pel"o es podrien fer cops d'~stat•••
Pitàgol7es, no fotem. Ja veig que tu et penses coses que no són.
El que tinguis lU1a determinada barda de llibertats, no vol dir que
manis en totum. Tens lU1 petit marge de llibertat enquadrada en un
principi d'autonomia, una autonomia, com t'ho diré jo•••
~1,

descafeinada.

- No t'esquivis, Pitàgores. Tu tens corda programada i obligada per
una pila de coses que la gent se'n farà creus. Per a molts, tu no
serà$ un robot. Tens una bona semblan~a amb el Gran Capità, i en
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les teves combinacions interiors hi tens gravats pensamen ta i di tes
que et sortiran automàticament mogudes per vibració segons les coses que et diguin els amb ela quals tinguis converseso

- Aix1 jo, pràcticament, tinc de creure i prou.
B1n principi

factòriament,

sí. Però si les proyes a portar. a.
s~

~ap

es resolen

t'aniran augmentant les prêrrogatives

ues. Tot depen de la teva con,àueta. S1
Miquela us porteu bé, se us programaran

Vo~.alt~s

nove~

autonòmi-

dos, tant tu com

activitats, telefo-

nar, portar cotxe, assistir a

mani~estacions •••.I

dràs anar a pla98, estrenar

stits, cantar,

\e

satis~

tu, Miquela, po-

r~ure •••

Però també Miquela tenia uns dispositius els quals 11 permetien

rendre dive~aes decisions Que segons veié Pere Fiscorn superaven
la discreta partt de voluntat que e 1 seu invent havia posat a dispo-sió de les dues màquines. La pregunta de Miquela fou, davant l' 8Storació de l'inventor:
-

l festejar?

Festej ar és perdre el temps. Jo no M :festejat mai..
- Ja es veu •••

--

- Bé, }Kiquela, qui mana en vosaltres sóc jo. l aixO poseu-vos-ho
al cap.

~óu

dues proves amb :facultats limi1;.ades i dirigioes per

mi. No fem punyetes.

k.~ò

és un mot, nou!

- Com si no l'hagu4saiu senti t.

C31, però ja l' hem senti t.
'tofo en feu us al davant la gent.
Per què
Perquè jo ho mano.
~stà bé, però què són punyetes? Bé ens has ensenyat el sentit

d'altres coses!
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- Mira. ~ .:fa9tiguej~r-se, pel" exemple, és feT-se la ptmyeta.
tar, empipar, demanar insistentment coses

8

MO;J..98-

altri, és fer-li la

punyeta. Treure' s algú dei davant de mala manera. és

engeg~lo

a

t'er punyete's, i si es Vol Teealcar l' engedada se l'engega més enllà de fer punyetes o a la quinta pt.myeta,
altres. Tota cosa que neguitejat és una

qu~

~tmy

és més

pt.myeta~

Quan

algÚ

p~:retes.

fi o un banc ha de plegar, se n'ha 'anat a :fer

que les

fa

m~l.a

Voler co-

ses de mal obtenir o anar carregat d'orgues a trobar algÚ, és estar carrègat de punyetes. Quan algú es pr4-senta inoportunament
o demana segons quines co.ses:" s'ha de dir -els que ho d1uen- què
pUnyets' vol aquest!

:Entrebanear', segar l"heTba dessota els peus

d'alt.ri, tocar el cornet! a hores privades, és :feT la punyeta.
Un deute petit, no és res,

as

una punyeteria. Una nova inesperada

devegades fa exclamar: Punyeta!. També servei.x p.eT a expressar.
una determinació, amb mneys ver! que altres, quan algú vol impo-

sar el seu criteri damunt els d'uns que considera errats o no

e~s

volt admetN: Què tantes punyetes aei!, es diu picant damunt la
taula. D'un que és viu, murri i net de quisses, se'n diu que és
lm

ptmyetero •••

- Això està bé, senyor Pere. Ara almenys anem \IDa mica orientats.
,

Altrament ens haguéss ifh agl,lt de fer .la punyeta.
.. AJ.to. Vasal tres aou

lIDB

robots ben educatsl O us poso dos' dies

.

seguits cintes de Pestalo'zzi o del .senyor Arnieis •••
qi vol li direm com ensenyava la senyora Montessori •••
A Pere Fiscorn li plavi-en molt aquelles

inte~vencions

robots, però pensava que potser les matèries
-32 havien ultrapassat les pec't;11arietats que

Potser amb el temps

lm a

dosi

qu~

dels dos

ell anomenaVa

el~

tenia pensades.

més forta de P.. 32, convertiria

el~

dos robots :en coses parcialment independents. Aniria provan t pro-
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cu!"ai1t, però, que no li fugissin del seu d,omini}.
El P-32 era .La gran troballa de Pere Fiscorn

i el seu secret pl;'in-

cipa1. itlia proporcionat als dos ingeriis \IDa petita' escala de sensacions, entre elIss, la de ia visió. Els dos robots hi veien. No
hi veien a tot veure, peoò hi veien. En aquest món d'inventol' s

n'és o no se n'és.

l

pere Fiscorn n#era.

- Mira - deia 19 gent veina del mas al veure sortir Pitàgores i
,
Miquela de casa dels constructor.... ~1 senyor PEt.re té forasters. Oh,
'

i són la mar de ben educats. No pesa

mai que no diguin bon di a a

tothom. Ell deu ser de casa bona. té molt bon aire i, per l' aspec-

te, deu tenir militars a la familia. Ella va molt mudada, però si
te la mires bé, no ho sé, té un t.ant de semblan98- amb alguna dona
de casa dp-l senyor Pere •••
l

sí, Pitàgores anava a passeig, saludava als passants, es compra-

Va corbates al poble

~s

proper, i Jli1iquela anava a pla9a, estrena-

va vestits, reia i cantava. 18c08a, però, que tenia anolnat a
Pitàgores, eren els gossos. Trobar un gos i que aquest es posés a
lladrar escandalosament era la mateixa cosa. Els gossos tenen una
arma tan podal'osa amb el nas que s'egur devien flairar que Pitàgores no era com els al tres homes

als quals ells

;taven avesats a

veure i a naimr. Més d'un eop de pal els costà als gossos dels
voltants aquelles bordades a Pitàgores, de part de llurs amos.
- No tingui por, no li farà res! - deien els amos. Parò els gossos no paraven de lladrar .sinó davant les decisòries garrotad&.s
aplicades pels propietaris. Aquests, en arribant a casa so1.ien dir:
- Aquest gos no és el d'abans. D'ençà que l i vam donar aqu-elles
pastilles perquè .no tenia gana q~ no és el mateix gos. Oh, 1 la
.

.

cosa curiosa és que no borda a ningú més que. al foraster del senyor Pere.
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Al principi, tant Pitàgores com Miquela tornaven cada dia a casa més
o menys a l'hora programada per Pere
corda,

r~visava

Fisc~rn. ~quest

els treia la

mecanismes i els deixava a punt per l'endemà. Men-

tres a:rreglava a Miquela, els aparells receptors de Pitàgores registraven els comentaris que feia Pere Fiscorn en Veu alta revisant
,

,

engranatges i distribucions ••• "

iquela potser li haIrem d' apli-

car Ulle mica més ¡de P-32. La veig una mica aturad~••• " l deixà el
flascó, de la famosa composició pre-vital vora la noia. Sent! trucar
i sorti uns moments. Era l'amo d'lm dels gossos el qual havia $Uissat a Pitàgores, que venia a demanar discull?es. Pitàgores, aprofit'ant l'absència de Pere Fiscorn, s'inoculà una bona dosi de P-32
i la matei.xa cosa feu amb Miquela. Pere Fiscorn tort1à, descone ctà
les peces l:Bse dels dos robots, i se n'anà a dormir.
L'endemà feu les proves que feia sempre amb les seves dues obres
mestres. Pitàgores obri i tancà portes, arreglà un rellotge prèviament aturat per Pere Fiscorn, solucionà ma avaria elèctjica••• MiqueIa es pentinà, es mudà de Vestit, feu l'esmorzar"••• Pere Fiscorn
ja observà que totes aquelles coses havien estat :fetes més bé que

d'ordinari, però ell havia const,ruit dos robots amb veleitats que
fossin tan pre-humans com possible.

~ls

dos elamen ts anaven plens

de micro-capces que els permetia saber quina cosa havien de dir
en tot moment en reunions de societat, a un transeunt que perdés
la cartera, a qui els demanava l'hora o el temps que :feia. I, amb
P-S2 es pot dir que eren robots de OOU• .Ambdós aprengueren idio-

mes. Si algú s"hi dirigia en llenffU8. estrangera tenien registrades tota mena de contestes, sistema Ollendor:f el qual diu en el seu
progra:na que si se segueixen les seV9S

regl~s s,,'~r.~ndrà

sense cap

dubte l'idioma a estudiar a menys, que l'alumne no els calci tots.
Fou amb l'afany d'acumular sa'tBr en qls seus robots on s'errà
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Pere Fiscorn. Gravà, pels dos, els am?rs contats desde SaJ.om6 a
'''Qsset passant per

Puschki~,Shakes¡:>eare,prévost,Geothei

Zola.

l'i tàg()res només açumulà coneixements. Miquela, rodaments de cap.
p~eguntà:

Com cada dia, Pere Fiscorn
-

~m

va anar ahir?

Pitàgores

cont~stà:
,

,

I

¡

- Tot va be, pel"o la cosa que no entenc es aquest bordar dels gos. sos quan em veuen. ]s que no faig flaire d'home?
has fet amb nosal tres perquè

flO

Si tantes coses

em perfumes amb aquesta s colònies

que surten a la teJ.evisió que diu que les tb'mben totes?
- Pitàgores, si els gossos, et sentissim massa perfumat es pensarien
que ets dels altres i encara e~ guissarien més.

- Veurà, què és això de ser dels altre s?
- Un robot no ho pot pas saber tot, Pitàgores.

erò un robot com jo, sí.
stàs més preguntador que els altres dies avui •••
-

~s

que no podem ni preguntar, ja? d1s que no es poden fer pregun-

tes amb 1.' autonomia que en 8 ha donat?
- Ditxosa autonomia! Una autonomia és com un compte-corrent. No
~ots

8':' star més diners que els' que hi tena.

- Oh, miri, es tracta de tenir un compt.e-cor:rent ben gros.
- Pitàgores, et veig molt esquivat avui •
•

- Bé, podem saber quina cosa
pot dir

a~gú

i. no

~indrem

as

això de ser dels altres. Ens ho

contesta preparada.

- Si us ho diuen la millor cosa és callar.
- Lla.vo,..s es pensaran que ho som dels altres. Això ho hauriem
d'aclarir. Jo em penso que tinc dret a no voler passar per una cosa que no, sóc, si és que ser dels altres és quelcom mal visto No

7

és pas una qu~stió politica això?
- ,vrira, és com si t.u sortissis al carrer amb els ve stita d

ique-

la.
- Tan greu és això?
Cot d'home! Corn ai t'agradessin ela homes en lloc d'agradar-te
.es dones, si tú i Miquela t'ossiu home i dona de dabó. M'has en,

tès, ara?
-q:s

ser marieta, vaja!

- n'on bo bas

t~et

això?

- D'algun d'aquests milers de registres que m'bas posat a l'inwl'ior.
- Un dia els haurem de revisar ~quests registres •.•

- O posar-los al dia. Jo de les coses que han succeit. darrerament
8.1

pais estic del tot a les fosques. No voldrà que em quedi sen-

se dir res si mai algú em demana l"opinió ••• dic jo.
- fUra, al pais sempre s'ha anat contra el govern •••

- Així jo tinc d'anar contra el govem?
~sp'r.a" t, home-. Parlis amb qui parlis no l 'has d'int.errompr

mai ~ Deixa dir i posa' t sempre a veure venir. Us he :fet gravar
la història d''Rspanya d'en9à que els ibers fUndaren lJllaatret.
Hauràs sentit, quan us l'he feta repassar, que- és dels llocs on
hi ha hagut més governs de'l món. Això vol dir que mai. cap anava
prou bé per a tothom i .la gent es -pensava que el govern s'havia d'anar canviant,
.;.,

;t

fins que

en

sortis

lm

que la gent, digu6s:

"Ara!". Però els go-vems d'aquest pais quan han anat 1>6 per a uns

.'

ban ·anat malament oels altres. Ens han pOl'tatfeuda1s, comte ° ,

,... '.

.

~~ ~
~

.

\

r~is d~l pai~ ,i forastree, republicans, 'revolucionaris, reformis-

,

-·i

'*,

I

i ,,·

,. ~ ~

..

II

\:~s ...
,- !ê'~~ . gent , què?
~~

'\
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l~iiJa,

-

quan hi havia reis, volien repu'l?licana, quan hi havia re-

publiques volien monàrquia, després volgueren revolucionari.s, més

tard, durant quaranta anya •••

- Tot això ja ho sabem. Jo wll saber, si el cas es presenta, can
n~ heM

de manifestar ara..

- Teniu registrada la histèria d'aquests darrers .any·s.
No val. A vostè mateix li he sentit dir qUB és una història que

podia haver estat dedicada.

- ,"dra, Pitàgores, prou.

Veig que potser em vaig accedir amb el

P-32. Tu, ara, i és una ordre que programarem, no et man1:reatís ni
a

~avor

d'lms ni a favor d'altres. Deixa dir. I, segons com es pre-

senti la cosa, pots dir: "Si, però, i si no hi va tal com dius vo&tè1". l segons què contesti l'altre tens una bona resposta:

sé .•• no a' ••• "

tI

No

Són dues bones respo,'3tes tant ai parles amb .favo-

rabIes del govern, que tance n 'hi han, com oi parles amb els que en

són contraris que

ixa' ls anar I
~

_. l davant. d'un: "I vostè Q.uè

,

ria?lt

- Arredo9At al "No sé, no sé ••• m'hi hauria de pensar ••• "
-

l

si se'm demana l'opinió sòbre el preu del peix, de la carn, dels

oua, de la llet i dels torrons de Xixona?
Tu

~ que sempre ha estat dolent menj ar massa.

- l si ve un moment que em diuen que no es pot menjar?
-

Tu respons que això éncara

és més dolent.

- l si se'm planteja la questió de l'Estatut?
sabem res es pot dir. Vostè ha

p~s8at

De tot això no en

anys allunyat de lea qoses

4' •

del món •••

-- '\
r",

;"' ....

-

.-

~empré

has de parar esment amb qui et fa le.s. pregtmtes. Segons

'-qyi
et parli
de l'Estatut, si el menysprea,
la teva con,
. sigui que '
. .
.
.
-.;,;::...

\. -'-

>{'--

tes~i· ha de ser: "Déu n'hi do ••• " Si és algú que vol més Estatut,
..
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tu et limites a

d~r:

- Em diran que són un

"Ja té raó, jaI"
cara-girat.

- Oh, fill, en aquest m6n s'ha de tenir mà dreta •••
- Vostè sempre havia parlat de l'esquerra.

-

eixa'm dirI Tenir mà dreta vol dir contestar d'acord amb el

que tinguis al davant. No dir coses contradictòries a la mateixa
gent.
- Aixç

va per un robot, o ho fa tethom?

- Això ho fa tothom quan le s coses no es veuen clares.
- Aix1 no han de sortir almogàvers ni l'onze de Setembre ••• 1
- Alto, altra vegada, Pitàgores! 'El que tu tingpis una discreta autonom1a!!!
- Una discret1ssima autonomia.
-

~s

igual, el que tu tinguis l' autonom! a que tens no vol di r que

t'hagis de decantar pel separatisme. Tu tens massa P-32, ja ho vei g.
aasa intel.ligèn cia.
- que s6n els intel.ligents els dels almogàvers i l'Onze de setembre?
- P'tou, Pitàgores! Tu nf> pots tenir en segt>ns què idees pròpies. Et
podrien agafar i els treballs que hi haurien! En casos de compro-

mIs tant pots dir: "Allà

:t'oss1m! ", CC?m liLa gent j a no éa ·la d'a-

bans 1" Ho en tens? Avui ea viu molt bll, tothom té cotxe i la gen t
no està per a jugar--se:1a com abans.

- Això ho tinc de dir o és un canentari?
- Es

lm

comentari que jo faig. Les dones s6n molt apreciades i

segons quina gent s'hi pensaria dos cops a passar-ne sense.
- En tot temps n'hi han hagudes de dones, i segons les teves his-

tòries,les que sabem nosaltres, han espatllat moltés coses, Els
grecs, els emperadors romans, els

~i&

d'Aragó, els de Frans:a, Na-
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poleó •••
- '!an fet altre s coses també uI tr~ tenir tracte s amb dones tota

aque sta gen t. No aé per què ho dius tot això.
-

,I:'S

vostè que ha

comen~.at

I

I

•

a parlar de done s.

- Bé, deiJC8-les en pau les dones. El P-32,.'immunit-za contra elles. l s'ha acabat. l ara que

parlem de done's, i tu quir, Miquela?

- rIe Vist homes molt ben plantats, senyor Pere •••
- Res de festejar, eh? Res de festejar!
no en teniu idea. Es una

prohibici~,

Seria un

disbarat com

sentiu? Tu, Pitàgores, et

pots 'mirar donès, i tu, Miquela., llomes, i pT'ou.
..¡.
1..

.

~

.

__. . .

-

l què entreurem de mirar i prou?

- Us penseu que un robot és un Don Joan o la senyora Pompadour? Un
1"obot té unes atribucions limitades i no pot passar d'aqul. Estariem ben fre s cos ••• No sé

C<JD

esteu, avui!

- Miri que passar el temps dient que la minyona del Mas Petit e,s
di u Marce1a, però que demà passat plourà, que el veí té un cavall

blanc, però que la germana de l'alcalde porta monyo, o que no tenim
la ploma del Noi Vidalet, però que tenim tres taronges de l.'hort
del senyor rector ••• Això és Ollendort" pur, senyor Pere!
-

~er

un robot aquestes coses són unes grans coses, i vosa1tr$s no

~

~

sou més que robots. Potser amb el temps, tu, p.;tàgores po~ràs dirigir una simfònica, i tu, Miqtlela una açadèmia de- dansa•• O pot,..
•

ser podreu portar a cap altres activi tats, tu, sense dones: cap
de matader, capata9

de mines o enterra-morts. l tu, sense homes:

~

llevadora, mestra de noies o provadora desost-enidors.
- Així., de t"ê stej al', res.

- Res. En absolut. Prohibit, interdit, vedat.
-

l

si algú me'n parla?

Re'sl 'Una

resposta: A casa no ho Volen.

81
l jo també ho tinc de dir, senyor Pere? - preguntà Pi.tà.gores.
- Tu dius oueha passat de moda festejar.
, ,

t si alguna dona insisteix?
_ Dius Que ja festeges.
- l si malgrat això insisteix?
_ Li dius que no tens cotxe ni

qua~tos.

"
- l si no es dona?
,

- Li dius que ets dels altres.

_ Però per què aquesta tirria contra el festemg?
_ Si jo' hagués festejat no us hagués pogut fer a vosaltres.
- Ah, això si,

V$U •••

Les consequències de la fest8jofòbia de Pere Fiscorn foren unes males consequències. Primer, ell desconegué ela encants del festeig.
Després, privà a una noia o a vàries que el poguéssin festejar a
ell ja que festejar a un inventor per a qualsevulga noia ha de ser
un festeig distint dels altres. Uha noia pot dir que festeja a un
militar, a un carnisser, a un socialista, a un manyà. o a un aptmtador de teatre que són festeigs a l! abast. Ara, festejar a un inventor ja és dels feteigs que passen' S:lts.

Hi

p~rderen

ell, lea noies

i el festeig. Tota la dedicac~ó, ~ota la devoc1ó~ tota la voluntat
i tot l"amo:r que podria )fver dedicat al :festeig,. el plasmsl a ind'e~cepció

els quals

convertit en la fi de la seva vida. Hi. havi a

esmer9at

ventar i, sobretot, a n'aquells dos :robota
8' havien

anys i anys de patir,d'il.1usió, de desig, de son, de dejunis.
s

p~dia

dir que eren fills. seus. Uns fills

~és.

que llegitims o

naturals. llis fills autènticament d'ell, sense intervenció de mare
casada o pe:r a merèixer ni de cap altra mena.• Ell ~ls cOl'ltrul, els
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pul!, els

enseny~

i aconseguí,
..

•

p-.

pe~

a ells, el miracu1ós P-32 la

Pitàgore~

qua1 cosa permeté que tant

cqm !',Üquela poguéssin passar

pel mig la gent sense despe rtar sospites.

Cada cosa nova que por-

taven a cap am,bdós, no :feia res més que engrescar a Pere Fiscorn
a fer noves proves.
mica més, en ma
T Pitàgores,

fi

Miquela es podria convertir, .af'inant-la una

dans~ina

Pitàgores

portentosa o en una cantant il.lustre.

s~' 1

veia alcalde, diputat, ministre

potser. Qui sap si résoldr,e la virolla de prob.lemes que teni a el
pais no estava

les mans d'un rob.ot l

l a mida que anaVa dotant

les dues :fenomenals màquines de noves activit.ata, mai, mai li pas~

.

sà pel cap de posar el festeig entre les assignatures que els hi
ensenyà. No hi pensava ell amb el festeig.

~ll

n'havia passat sen-

se i aiXò, segons ell, li havia perm€ls fabricar aquelles dues meravelles. Ell sostenia que el festejar, d'en9à

que el món és món,

és sempre· igual. Es tracta de fer un pacte amb una dona, en pau si
tot va bé, i en guerra si no hi va.. Hi ha qui festeja seDlpre i qui
ho :fa a temporades. l llevàt del senyor Narcís, el qual s'enamorà
d'ell mateix amb molts mals resultat s, per a festejar és necessari la trobada d'un home i una dona,. d'un home amb diverses dones,
d'una dona amb diferents homes o de varis homes amb plural Ltat de
dones. Així és com més o menys s'ha '\ll nglt fent sempre

en el de-

curs dels segles. Per a Pe·re Fiscorn el festej al' era cosa sabuda,
i èll havia preferit <:tue festeg4ssin els al tres. l fou amb això
al cap que prescindí del festeig quan anà

perfilant els estudis

de Miquela i Pitàgores. Però s'errà •••
Aquell dia, com d'altres,

Mique1~

i Pitàgores sortiren junts a

fer .1 p~sseig matinal 'cam1:del pQble proper.

Com sempre, saluden

somrient a tots els passants. l conversen ambdós.
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- Jo no arribo a entendre aauesta tirria) es diu tirria no?, del
senyor Pere amb ·el festeja):'. l done s totes aquestes coses que en
diuen els grans mestres i que portem

registrad~s?

- Questió de fer-nos forts amb literatura.

fa ha coses

que e.l se-

nyor Pere no ens les diu. Ens :falten moltes respostes que nosaltres
no ens podem fer.
- Doncs ell i nosaltres correm el perill de que aquestes respostes
ens les fem pel nostre compte. Es que jo no comprenc que a mi m' hagi

ves~it

de dona, que la gen t em trobi bufona, es diu bufona, no?,

i que s'hagi d'a~a.r aqui. Per què ens ha fet aprenclre: " ••• I a"questa malaJ.tia que era l'amor de

SWaIl

s' havia multipli cat de tal

"manera, estava t.an estretament mesclada a. totes les se\8 s habituts,
lla tots els seus actes, a la seVa pensa, a la seva salut, al seu

l'dormir, a la seva Vida, fins i tot a allò que desitjava per a .des"prés de la mort, de tal manera que no :feia sinó un amb ell ••• can
"es diu en cirurgia, el seu amor ja no era operable"
- Si, això és de Proust, però é1 senyor Pere és

~urri.

Mira què

fa dir també a Proust: "I veure que he malabaratat anys de la meVa
"vida, que he volgut morir, que he tingut el meu més grS1 amor, per
"una persona que no m'agradava, que no era el meu estil de don alt.
Què et sembla?
- l doncs això altre: " l donar-li mil besos, sense fi ni rèpòs.
"Si les besades maten, morir no em fa por" •
•

- Això és Goethe. Però també ho és: riQui vol ajudar avui al vei?
"Cada dia

volem 8"stalviar i cada dia gastem més! .Ho tenim tot pig-

norat, fins els matalassos, i a taula se'ns hi posa p.a ja menjat
ltamb anticipació!". El senyor Pere. lli posava aqu~stes coses pel
mig de les festejades. Potser ho diu ell que eren 4e Goethe •••
- No Va dir punyetes, l'altre dia?

j)oncs deixa't de punyetes Pi-
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tàgore s. Això sí. que és de

"Goe~he:

"Carlota, vull que m'enterrin

"an:b. el vestit que portI(;) perquè tu l'havies bene!ft

Què vol dir,
-

~egur

al tocar-lo"

ai~ò?

que el senyor Pere ens ho programà

a efectes purament J.i-

tersJ'"is.

- si,

eh? I què me 'n dius d'aquestes ratlles:

11

L'amor crea com per

"encis un Dassat que ens volta i ens d6na la consciència d' haver
IIviscut durant anys amb un ésser que poc abans ens era gairebé es"tr8l)Y"·

- Això és de Constant.
-' I: " ••• sense cap irritació contra l' home que no em prenia res

"tota vegada que no m'havien donat J'"es. Jo reivindicava no obstan t
~t

el dret d"estimar com inseparable del dret de viure ••• "

Consts..nt1
.- No, Frenent in •

Just. Es la història d'aquell ènarnorat de la casada Magdalena,
;no~¡

Però fixa't com ho :fa acabar això el sényor Fromentin, de la

manera que vol el senyor Pere!
-

~apér.a't,

Pitàgar.eea ••• "El cor no té pas d'ésser consultat gai-

"res vegades, per a fer-nos sentir que de tots ela plaers, els més
"dolqos són els de l' anor ••• li
Abat Prevost, clavat!
"Aleshores, m"'eatimes JIlolt?

"Mil vegades més del que et podria

IIdir"., "Així. no m'abandonaràs mai més?

UNo', mai més ••• "

- Para esment, Miquela. La senyoreta Manon no tenia aturador.

I

surten betaIle.s , i anades a Amèrica,. duels i. al. final la senyoreta
Manon es mor ••• Esçol~it pel senyor Pere.
- "'ilnguerra i. amor tot és pe:rmès •••• I sempre se la carrega la més
"bufona. Les lletges estan

més segures que una roca••• Mai no se-

85

ria la muller-qui un cop hagués pecat. ••• 11

- Ah, sí,

Hardy!' Hardy, amb la pobra Teresa a la qual sembla, que

li feren un·fill mentre dormia ••• Si, es casà, el marit li confessà

uns francesilla, la qual cosa no li feu ni empssar-se sal;i.va, i

quàn ella digué

el car. de la dormida el marit. l'abandonà. ¡,. si,

llavors es presenta el de la dormida, el qual per Teresa penja

hàbits. Eltnarit no toma. Hi ha malalties, misèria, Tere,sa s'està
b el de la dormida, i es presenta el marit. I, Teresa mata al de

la dormida i després

la maten a ella ••• Tot pr3vist pel senyor Pe-

re. Tot calculat per a demost!'ar l'da desgràcies qúe

por~

el feste-

jaro
- "De tot amor neixen desigs respec,te a la co-sa estimada, pero aII

quests desigs no són l'amor, sinó al contrari, el suposen perquè

'surten d'ell ••• Uéa que instint, és una c'!'e8ció •••• La dona enamo"rada sol desesperar- se perquè li sémb1a no tenir mai en la seVa

"integritat l'home que estima. Sempre

e~

troba una mica

di8tre~,

IIcom si a l'acudir a la trobada s'hagués deixat escampades pe],. món

"proVíncies de la seva ànima"

Ac! no es mor ningú, Pitàgores.

- Has parlat per boca del senyor Ortega. Aquest senyor era un filo-

sof, i els :fi losofs amb l'amor ,don es hi fan :filosofia!
- "Que jo sé que estic enamoratdel rostre més fonnós que' ha pogut

"f"er la natura, i de la més incomparable honesteta que ara es pot
IIUSat. en t:tl món ••• 11
~

l:ervantes?

- sl.
.,

- Sagur que el senyor Pere només ens el feu registrar
terari.
.

,

- "Havia gairebé dit la veritat quan

Va

a titol li-

.

dir que el seu px-oncipal

"interès en la vida arén les done s. !lo eren moltes dones que li ta-
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"nien el pensament pres, sinó la
"mes·

podi~n

Dona~

No podia entendre com e18 ho-

viure ignorant aquest pre.domi;nant interés•• '. Tota la se-

IIva .existènciA estava suboèrdin~ a. n' $1uest. f;l., vi~ia per això,
tI

trebal·lava pe r això ••• "

l tot això ho diu tot. un personatge de l es

lletres, el senyor Ttlfella.• l quan gent com ell pa!"la aix1 <:1'aquestes coses r
~Gl, p~rò escolta .les .coses· que fa, remarc~r d'':Jl1 altre gran enginy
e~

sanyor

Per~:
"La
. ; ,

natura ua d<Xlà

UDa o~a

i vos.ò~.tres us en feu
f

•

"una altra amb les . potingues
que us hi poseu". Aq\,lesta
frase és
.
' .
de Shakespeare., l aquesta: "3i tens necesfiJitat òe casar-te, casa't

"amb un beneIt r", fa di,. e Hamlet.
-

t).lan

Hamlet va di.r això, ja no lea calçava totes~ Però mira què

dia Salomó: " ~To donno; pe"'ò vetlla, mon cor •• ¡e,Aparta ja de mi tos
"ulls que em maten d'amor ••• Prengueres mon cor en una de tes mira"des ••• Conforteu-me amb panses, i aixoriviu-me amb pomes, que em
"moro d'amor ••• "

Si ho doia Salomó •••
~cJ

,

- Que no/tens als registres tu /tot aixo?
-

'!IS

clar que sí, però tu només et roeco:rdes dels afeccionats al fes-

teig.
-

~ls

que no hi

,-

s~n

no compt

a de ser una cosa molt important'

l festeig quan :rins i tot· el senyor Khayyam, ja veus, ell que, només
passava el temps damanan.t vi., també parla d'asseure' s a qualsevol
lloc apartat a.mb una bella noia amb

galtes de c.olor de tulipa •••

r quin és el color de tulipa?
- Pot ser groc, taronc.iat, entremesclat de blan c i vermell, o blanc
i morat, o blanc i rosat.

que en devia vol&r fer el senyor
lors?

ayyam d'un a noia anb tants

00-

Ja deuria anar unp mica tocat quan les escol11a amb tantes
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colol's:ine s.
l Corneille ~ .no saps què va dir Corneille?
... Una de les coses que jo li

se

és: L'anor fa les igual tats sense

e&-l"ca:r-les.
_ l no et diu res que ho hagi dit Corneille?

- si,

és molt 'l8n di t ...

.;

_ l aquell pel'sonatge de stenp.hal que de~larà: 1~E:m cal un càstig
"per l'excés d'adoració que sento per tu. T'e~timo massaI"

_ Ací més que

tm

person6t.ge del senyor Stendha.l i veig la mà del

senyor Pere.
- l quan el poeta Valery diu: l/Què seràs sense els meus llavis?
"què seré jo sense amor?"

-

~ls

poetes, quan parlen d'amor, la saben rnoltl¡a.rga. Mira que

deia Baudelaire:

11

De fa temps t'estimo, és rogie en efecte, vo1-

"guent cercar la crema del mal, i no estimo que un monstre per11

f'e cte , certament, si, vell mOIlstre, t'estime."

- 1iJs igual.

elcom hi deu

haver~n

el festejar que n'hagi par-

lat la gent que n'ha parlat.
- Però el senyor Pere no ho vol que es festegi.
~ll

no ho voldrà, però jo si.1

a ho saps, niquela, qne dessota, aquesta forma gràcil no hi ha
altra cosa que endolla i rodes, torniols i piles?
- Ea igual. Jo vull featejar!
•

Potser jo porto més P...32 que tu i mig puc saber que si :festejo
una d'aques·tes noies que hi ha pel món hauré d'acabar dien1i-li:
llT)ispensi ll • l què en farà un home de debó, de tu, quan

8131188,

perquè segons sembla els que festegen no s'amaguen res, que no ets
altra. cosa que uns quants quilos de maquinÍlria?
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Hique'1a resta callada•
... Nosa1très· no som pels humans' coneguts. Som allò que en diuen

To,bota. Héà robot.s que els altres robots, 'però robots a la :fi •••
Escolt.a,'Pitàgores ••• I si festegéssim 'nosaltres?

Això éa una altra oosa!
osa!tres ja ho sabènl <:om anem f'ets i fina on podem arribar. Podriem :t'este.jar sempre més.
- l el senyor Pere?
-e L' anor

..

és prima l' que tot 1

ui ho badit això?

- Jo.

O és que no t&agrado prou?

- MiqUèla, 'm' has agradat sempre'. l ·si de debó vols festej sr engego al senyor Pere a. fer punyetes! Va ser ell qui ona Va enSenyar
això què volia dir••• Jo l'altre dia, aprofitant una absència del

se·nyor Pere' em vaig omplenar de P-32 i t&'n vaig donar una bona
toma a tu .•• Jo sé alguns dels

8'9Crets

que ens fan moure. Sé com

desconectar el mecanisme que eris fa esclaus del senyor Pere, e'l
que ens fa ·tornar al seu 'costat quan a n'ell li plau••• Si vols •••
- Vu1l,Pitàgores. Fe.stejarem fins que se'ns acabi la cordal
- Tenim

tUl

aventatge dsnunt els humans. Sense fer cap vaga de fan

podEm passar els dies que volguem sense menjar, ni dormir. Si tu
estàs decidida podem

fe.s~·jar

de dies i de nits :fisn que a' acabi

la••• corda, De de·bó t'hi veus en cQr?

Pensa-ho 'bé.

Ja ho tinc ben pensat. Ara, ai ets tu qui dubr4,•••

iqu91al
- Pitàgores!
- Un moment •••

l Pitàgores desconecta l'aparell. el qual obligava, quan Pere FI)8-
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corn vol:f.a, a t'er tornar a. Miquela a casa seva per l1\my que en

fos.
- Ja el senyor Pere no pot obliga.l'-te a tornar amb ell.

,

- Ara et toca a tu a fer aquesta ope!"aci6. Dubtes •••

-

No~

però

m'p.a~ria

agrdat dir-li "Passí-ho bé ll •

- Pitàgores, si te'n VBS no tornaràsl
iquela,
-

Oh,

~r

mi, al m6n, des d'ara, no hi ha res més que tu.

Pitàgores ••• Que contenta. que estic l_

l el robot Pitàgores t.aIPbé, escolli la llibertat. l es convertiren en dos robots independents. I a' entafo~a.ren bosc endins di s'posats a comen9a.r

tID8

nova etapa, l'etapa del festeig •••

Pere Fiacom està pàl.lid, Pere
P~re

Fiscorn?

Fiscorn està

Ni lUquela ni Pitàgores s'han pr,esentat a

L' home est>e,.a una estona. No vol fer us,

...

trist. QUè tindrà

encara~. de

l'hor~.

:1'acumulador

d'obligat soimletiment dels dos robots. Ell el,s havia pranès una

autonomia progressi va. Esperaria encara. De sobte

te un

pressent,i-

ment. Va al laboratori i es mira el dipòsit del P-32. No s'ho vol
~,cabar

de craul"f), però jur8.!':f.a que no hi ha la ma:teixa quantitat de

la darrera vegada. Ràpidament li venen al

pens~ant

les darreres

converse·s amb les seves dues creacions. Les ganes de festej ar, sobretot

le.s de Miquela. L'hauran desoba~t i s'estaran festejant pel

poble o a l'era d'aIguI} :mas?

Pe'!'

B

Pere Fiscom e~ festeig 6s un

ngany, passa aviat. Això pels homes i dOBa normals. QUè en treuran
de festejar els seus robots si ••• De cap de les maneres,

Va

repetint

Pere Fiscorn. No, no festejaran l . I, nel~iós,
fa us de l'acumulador.
..
.
~

Qés l'aparel1.no dóna senyal de que la crida haeatat ben rebuda.

Pere Fiscorn sua. nA

veur~,

per ell mat.eix a plan a Veu.

Pere, no ens posem nerViosos!" es diu
Toma a pulsar el botó de cridada.
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Cap resposta. Ho prova i ho prova i ho torna a provar, i sempre

anD resultat negatiu. Ara ja sua c8m un condemnat. Obra una finestra per tal de que el toqui l'aire. Veu una IlWla com un cove
i, cosa extraordinària, veu clarissimament que la lluna se'l mira
amb aire de perdona-vides. Se la torna a mi rar per si se l'hagués
mirs:Ia malament. Ara la lltma li fa tm gran llengot. Pere Fiscorn es roef'rega els ulla una pila de vegades. Que ell hagi passat mitja vida inventant i que s'hagi descuidat d'altres coses,
hi passa. Ara, que la lluna li faci llengots!

Tanca la finestra

i la toma a obrir. Ara la lluna li pica l'ullet!

Creu que tot

"allò són visions degut al disgust de la manca d'obediència

de

les màquines dels dos robots. l es torna a mirar la lltma,j a
amb ulls més oberts que del compte. La nit és quieta. Tot dorm o
ho fa veure. Es una nit de calma, sense un soroll, i, oh meravella, sent que la IlWla li diu, per tres vegades: " Pere Fiscom, tu no has volgut festejar, però te'n recordaràs!!'. L'home
pensa que un excés de treball li ha desarticulat alguna cèl.lula
mental. No pot ser que la lluna li piqui l'ullet, qU9 li faci
llengots i molt menys que li digui coses. Això són coses de les
tragèdies gregues, i fa més de dos mil anys que els grecs feien
aquelles tragèdies. Ara hi ha telèfon88, radio i televisió, aVions,
màquines de rentar; computadores, de quines coses els grecs, per
grecs que fossin no en sabien res ••• l ell era un inventor i pels
•

invents no havia festejat mai. Per si tot fos un pesombre, agafà
aire i mirant-se a la lluna per tal de sortir de dubtes, digué:
- Doncs no he festejat, ni festej sré!
- Pere Fiscorn ets un pallús!
l era la lltma que deill8 això. L'home li veu moure els llavis i
observa

que diu ban clar el mot "pallús" allargant els llavis
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al pronunciar la s11.1aba "llús!". Però Pere Fiscorn no s'ho
vol
,

.

,

"

,

creure. Allà hi ha quelcom que :falla., segur el seu cervell. S'apar-

1 ;

te. unes estones de la finestra i bèu un refresc. Quan li sembla

que- s'ha céntrat, es torna a mirar la. lluna.

- Tot això anava per a.mi, o m'ho he pensat? - diu.
- Hi anava, Pere FiscDan, hi anava.
~

Pere no s'acabà de donar.

ell inventant, l i han passat ponser

per alt, moltes coses. Ara, que la lltma parli, ho troba una mica
:f'or'\, la veritat. ~ll bo se 1,'havia mir~i3 mai la lltma, com no
s'havia mirat altres coses. Potser st anaVa errat. l

volgu~

con-

vèncer-se. Ho feu amb una mica de por, però ho :reu.
- l de quant en9à la llma parla català?

Què -et pensaves, que perquè uns americans em van pujar a veure
sense el meu permis, havia de parlar anglès?

Jo puc parlar amb

la llengua que vull, i parlo, quan 't1!onvé, de la tIl8:nera qtl! la gent
ue m' bag i d'entend re m'entengui.
Pere veu clar que la lluna contesta coerentment les seves preguntes. No obstant, una bona part d'incredulitat no es deixa convéncer. Recorda que Perè M1nvit, d'una companyia holandesa, com'.

prà per 24 dolars a uns indis la illa de Manhattan, la q'4al cosa
també f..a de mal creure ••• l mira per la :finestra intentant veure
si aquella conversa la sost' amb algÚ del defora. No hi ve,u ningú.
Potser amb la fi de desfer mals entesos la lluna s'ha :fet
t

U1'Ii

mi-

ca m~s brillant. Pere pensa que pots~r no està del tot en els seus
cabals. l per a provar-ho si hi està o no, fa una noVa pregunta
a la reina de la nit.
- l tu trobes bé dir pallús a un inventor?
S'aguanta el respir esperant. No s'ha d'esperar gaire. De cel amunt
cau aquesta resposta:
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- No sols pallús, sinó gamarús, cap- cigrany i animal I

sl,

era la lluna

qui contestava. l Pere Fiscorn, si les coses ana-

ven d'aauella manera acceptà que hi anéssin.La lluna volia conversa? Doncs ell hi conversaria. Allà la lluna si la lluna parlava.
Està bé. Però quants pallussos han fet tms invents com els meus?
-, Jo no et di c pallús pels invents '. sinó perquè, per a fer-los,
t'has oblidat que ,al món hi ~ una cosa que se'n diu dones. Si
tothom hagués fet

un

com

tu, què ser.ia el món?

món de 'robots.

Uh món de mussols I Qui et va fer a tu? Es que el teu pare era. un
robot?
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quee,ren robots

- Doncs potser

t~pien

91,S

mne!"icans que em van pujar a veu re?

més de robots que d'homes normals. Tu saps

les proves per les que els van fer passar abans de pujar aqui?
- Millor que tu les sé. Les vaig seguir dia per dia. Estava segura que a la t'i. s' ho deixarien córrer. Els van embarcar per una
que,stió polftica, per a venir-me a veure primer que els russos,
ho sabies?

De t.ota

man~ra,

els t.r9S que puja.ren ho reconec, te-

nien unes agalles molt grosS$s, tant, que
russes. Ara, si els que els feren pujar es

arron~aren
p~nsaren

les agalles
que a casa

hi trobarien qui sap què, quedare~ ban fotuts. A casa t'a mol ta anys
que no hi ha res, res que

~~tigui

a la Vista, entenguem-nos. Jo,

als interiors hi tinc, ,en petit., les mateixes coses que hi teniu

.

vosaltres. Tinc or, plata, estany,
urani, petroli, plom, carbó,
.
diamants ••• I ja m'agradà SAber q'-:li. és el guapo que es veu en cor
de venir a prendre-m'ho tot això!
- Qui 1

Un 'equip, de robots I

sitat d'anar proveïts

Uns robots que es mouran sense neces-

d'oxig~n

ni de portar calces d'amiant. Seran

aquests robots els que posaran, amb el temp~, els peus a les més
al1W1yades galàxies, i a. casa teva hi fundaran c:j.utats anb carrers,
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magatzems,

semàf~rs'

i

case~ ~e

nit. l de tot això que dius et dei-

xaran sense res.
- l tu no saps com s'encariran aquestes coses amb el transpo:r:-t?
,.,

- w'ls robots treballen de franc. l dintre poc ja els veuràs apuntats a la Terra en. els oficis de mal t'er.

Ja

no hi haurao homes

'" ni pels carrers tapant,..se el nas
patint a les. mines de carbo,
per a treure'n les escombraries. Ja no hi hauran homes suant en
alts forns, ni bufant-ae els dits pescant a l'hivern ••• Ni foradant.rm.mtapyes, ni fent anar trens de nits, ni .llaurant,
se

malb~

n~

t'ent-

la vista composant aquests rellotges tan petJ.ts qué te-

nim ••• Ja no tindran galtares

els que bufen fent ampolles, ni.

s'hauran de cremar els' apagadors de focs. Hi hauran robots als
bancs, passant models, a la Volta a França, a les . fàbriques,
fent
,.
tortelJs ••• Amb ela robots a n'aquests llocs, els governs es treuran la gran preocupació de veure que no poden soluc1 onar el problema de les vagues i dels que no poden treballar. La gent treballarà noc, molt més poc que

~a,

i la majoria es dedicaran a fer

robots. N'hi haurà de tota mena de robots, de tots preus, segons
l~s

f\mcions a les quals se'ls vulg¡ii dedicar. Hi haurà els robota

barats, d'estar per casa, que substituiran les done So de fe'Y' t'eina
a hores. Els de mig preu que .a.companyaran le$ criatures
i treballaran un hort.

8.

estudi

Hi hauran els robots de fàbriques i mines

encarregats per l'Assocaació d'1<}npresaris, amb els quals, ultra
fer-los .treballar dia i nit, s'es"talviaran les quotes de la

Se-

guretat Social que ja molts no paguen. Hi h8.lrà els robots de gran

...

luxe· guiant submarins 1 avions, fent de croupiers o d'introductors
9'ambaixadors •••
- l qui festejarà, Pere Fiscorn? I
- Hi ha molts savis que no ban festejat mai.
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- Això vol dir qua n'aran gaire de savis.
p~nses

T1l

qui sap el què at

perquè t'has anticipat.i has fet dos robots extraordinaris

si s'ha de dir tot, però

feraq~~sts

dos robots t'ha

cost~t

no sa-

ber apreciar la valor d'unes ,cames ban, fet~s de dones de ,debó .. I,
ul1ira això, aquests teus robots t'han fet pan i pipa.
qui ho 9iu?
- On s6n, don es?

Qua una

pe~a

d"un de.erm:i,nat t!l9canisme fa.lli, no vol dir que fa-

lli l'ingeni. Pitàgores i Mique.lla arribaran arl\, d'aquí a deu minuts" un quart o mitja hora •••
- Roman90s, Pere Fiscorn! Pitàgores i Miquela no tornaran més.
S'han declarat independents. Es el perill d'haver-los :fet tan ben

:fets. T'hi has trobat tu i s'hi trobaran tots els que :faran robots. Quant més a cabets els :facin mé.8 probabtilli tats hi hauran de
e vagin

per ells. l ara Pitàgores i Miquela es dediquen a íJes-

tejar.
- No!

- si.
Amb qui1i

Si serà un disbarat, si a la :fi •••

3118 amb ells.
- Em vaig errar ••• Per a. f'er-Ios forts amb literatura vaig escollir

malament els textos •••
-

(~i te'l~

va fer escollir vaig ser jo, per la teva tossuderia a

:fer el sord al :festejar. l ara festegen ells.
Pere Fiscorn davant la pqssíqi¡itat de perdre Pitàgorés i Miquela,
que veu . que .no. ho
pairà, intenta
trobar sol~cions,
.
. .
- l no .es podria arreglar això?
- Aquestes coses é.a a la Terra que s'arreglen, amb quartos o amb in-
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A mi" qui me la fa. me

~a

paga. EJJ!J homes no volen fes-

tejar, que és una cosa que no mira classes socials, de ra.9a o
de creances? Allà ells! Tindreu guerres, se us acabarà el petroli,
estareu malalts pè'l"què el festejar és una cosa saludable, cada
dia hi haurà m~nys gent que pugui anar a pla~a, _m~s drogats, menys
poetes, més dL--etadors ••• O el món torna a festejar com abans, o al
món no s'hi podrà viure .• ~ls jutges, al veure que no podran donar abast davant la quantitat de disbarats que es faran, plegaran.
Hi baurà tants delinquents, que ningú no estudia:rà per a jutge.. l
em vols dir, Pere Fiscorn, què serà un món sense jutges? serà

l'a-

pocalipsi, que vindrà potser molt abans de com el predi Sant Joan.
- Però si un no té ganes de :feste,j ar, peT qu;' ha de festejar per
for9a?

On

és la democràcia? O és que aqu1 dalt no us diu res la

democràcia?
- Festejar és com menjar o dormir--. Qui és que pot passar sense?
Els

pei~os,

els elefants i els pardals

~l"bi

passen la vida feste-

jant, cosa lò~ca si es té en compte que disposen de peixes, d'elefantes i de pardales. Es que els homes no disposen de dones, per
ventura? O es pensen que les dones al món les hi van posar per a
t'er bonic i prou?
- Oh, n'hi ha que ja les fan servir.;••
- Però no ho fa tothom com ho hauria de t'er.
- Tampoc tothom és comUbista.
- Alto, Pere Fiscorn! Politica, no, perquè si hem de parlar de politica

hau~ia

de treure molts drapets al spl. _Jo vaig comen9ar

fundant un nartit únic: ,el partit del festejar i durant anys i
anys 'f'lU1cionà la mar de bé. La gent,. amb el temps~ no

Va

voler

veure Que aquell meu partit era un gran partit i en prescindí.
Si? l a~a tu ets el pritrer que ho saps, vaig inventar els parti ta
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politics .i els hones no s'entendran mai 'més •• l festejant., la gent
s'hagués entÈ9 sempre.

Ho entens o no ho entens això, Pere Fiscorn?

Per aqueste$ coses és que quan veig que la gent no festej a com jo
voldria em sento

ofesa i surten elemênts que fan coses que 'no hau,

rien de fer. l per això Pitàgores i

i no e ls veuràs

~Tiquela

'

festegen pel ,seu compte

•

- Això ho dius tu!

Jo •••

- Tu pots ser inventor, però et penses que un ,.inventor, per inventor

que sigui, pot

gOS~

contradir la lluna?

no saps l' ascendènci a

que jo tinc daml.U1t la Terra i les coses que
nar marees a donar feina al gremi de
i "Uquela ja

deixar

tm

feste~n

t

mouen? Des d'ocas'io·

S'hil

llev.adores~

pel seu compte. Es el

t'eU

Et dic que Pitàgore.

pecat. I, si has de

missatge a altres fabricants de robots, digues-los-hi que

per ben fets que els facin quan a mi em plagui faran les

que

C08'9S

jo vulgui. l s'ha acabatf
l es veu que Ja lluna donà de debó per acabada la conversa perquè'
un núvol la tapà tota i fou debades que Pere Fiscron intentés 1reure'n res mé&. Per tal. de recobrar Pitàgores i Miquela, feu tota me-

na de pr

t~nces,

que dedica"'iA un templ-e a la senyora Selene

l'era dal Mas Peti 't, que malgrat que ja

pas~ava

I

a

de l'edat :fins

i

tot estava disposat a demanar relacions a la primera dona que trobés, que es presentaria als medis informatius i organitzaria

la

Campanya del Festeig, però que per ~avor, que Miquela i Pitàgores
toméssin a casa .•• No obtingi.Ié cap resposta. Quan el núvol p~ss~

la llUlla feia la mateixa cara de sempre, la que fa anys que l a gent
li veu, la de mirar..:.se les coses de l1W1Y i no mudar d~ cara vegi
les que vegi. ;:m aquell mom~t t"nia una mena d'aureola lluminosa,
i algú que passava dessota la finestra de la cambra de

'ere Fis-

g¡

COT'n, comentà:
- Mira, lluna rogent. Demà plourà!
,

-

O

farà vent! - contestà

una altra veu.

ere Fiscorn sent encara part de la conversa dels dos noctàmbuls.
- Hi creus, tu, amb lea senyals de la lluna?
-- Jo el que sé és que la de casa fa uns dies que corra amb una
m6la lluna que no saps per on agafar-la.

Ui, totes són

iguals.

~s pensen

que les
. has .de. f'?stejal" sempre,

i avui tal com van les coses no s'està per matar el temps fent ca-

l'entomes a la dona.
ere Fiscorn sentí

un"~i 1'1

doble. S'acostà a la finestra i

Va

veure

els dos conversadors ben llargs 'per terra a mig del camí, aquell
cami que ell sabia que no tenia cap entrebanc. l se senti una rialla
que venia de molt amunt. Els dos allal"'gassats també,

:¡.a

sentiren a-

qualla rialla i veient Pere Fiscorn a la :finestra van creure que
era ell el propietari de la rialla.
- Us fa riure veure que dos homes cauen de resultes d'una ensopegada?l

- Però si aquest camí és pIs can la mà!
Doncs encara us hauria de :fer riure menys. Animal I
Un dels dos,

llen9à

seg'Urament el de geni més viu, agaf'à una pedra i la

furient en ple front de Pere

La rialla

Fisco~.

es repetí. ·

- Joel, tampoc és massa normal que un hane rigui d'aquesta manera
despréls d' haveT' rebut un cop de roc al cap •••
- Oh, i encara segueix rient!

l els dos noctàmbuls, pensant malament de. la raó de Pere Fiscorn
fugiren corrents bosc enllà
,

.
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Pere Fiscorn no s'hi avé a perdre Pitàgores i Miquela. Poden haver

so:rert alguna avaria en algtma, connexió important, això S:l, però
tant l'tm com l'altra di sno savI

ò'una bona existència de P-32

la qURI havia d'imduir-los ,9i no havien sentit la crida acostuma-

da, a presentar-se a casa per voluntat pT'opia. També podia have.r-

se 9sdevinroIt que 'llurs

mecanism~s,

per

lm.

petit mal fWlcionament

è' algun 8 elau, potser la -clau 437, haguéssin ~ntès que en lloc d'a-

nar a casa se n'havien d' aparter ••• Quelcom anormal d"lvia haver passat, però amb tot, ell no

~ls

volia

perdre~

Da. feia uns dies ha-

via observat que feien preguntes i respostes no programades, ,i les
fei'9n uel seu compte. l :fou pensant. amb això que anà a comproval"

1" existència de P-32 al laboratori, s'esverà, i ja vingué tot. allò
de la conversa amb la lluna. Segur que aquell P-32

tuts de

l~o

tenia més vir-

ca1cul'\des per ell. Però fos què fos no podia ser que

pel"dlts el dcmini damunt les eeves criatures •. l no podia ser veritat
1 que la lluna ha.via dit que Miquela i Pitàgores estaven festejan t.

La lluna pot tenir influències damunt el temps, la mar, les oo11i\

tes., el oaracter de segona qui i fins i tot pot pr,?vocar guerra s, revolucions i fer

di~

que u

robots qui hi entenia era

'overn aanvie sense canviar,
e11~

erò

en

l els seus tornarien com havien tor-

nat. sempre, o ell els tiobaria l'endemà) de dies, sense la lluna pel

mig. Potser s1. que de nits mana la l1\IDa, però de dies ja se'n parlaria! De nits, de nits .feia po,c que la 11tUls li havia dit que no
sola n.o li tornarien els robots sinó que li :t'es.tejaven. Potser s'ho

pensava tot alIó. PeT'ò i la caiglrla dels dos no.ctàmbuls en un camí sense cap clot vist? l ¡es
t~ai

riaIl~a1

Ell no va. riure, ,ans al con-

quan va rebre un cop de pedra al front ••• l els dos noctàmbuls

van caul.re quan deien mal de fer moxa1nes a les

don~s••• Demà,

demà

s'aclariria tot ..• Pere Fi.acoro prova de dormir, però no do:nn. 1!assa
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la nit blanca pensant i més pensant. Era impossible que

DO

tomes . ,

a veure Miquela i Pitàgores. Eren seus. Havia passat 'més de mitja vi·
~ent-los. se~blants_

da cons'\tt1int-los, ensenyant-Ios i,

sqr aquesta havia estat la seva

f'8~la,

als humans., Pot-

fer-los massa semblants a

la. gent que transitava pels carrers,. i els doa robots, per una
fToancesil:Ia no calet.1lada del P-32

R'

guals que els passants que trobaven

arribaren a pensax' que eTen i~n

lassaves 'sortides i que

t·an enamorats e staven de la S$va, polidesa
bons dies. Un

torn ar-1os- hi el

en disgust es ve apoderant de Pere Fiscorn i, no

t.ats els inventors es disgusten de la mate:f.xa manera, el disgu.st
de l' Bufe Pere es va tornant en desesper, i l'home nerd el control dels nervis principals, els del cap. Pel' coses que ,li hagues
t la 11\ma, si e!'a 9118 oui realment les }:li h9v1adi te·s, ell ,ara,
:Tl1b

u desesper, estava orgullós de no haver festejat mai. l

el

ho diria a la lltma i a qui fos. l si aquesta declaració havia d'ela lluna, que s' enutgéo.

!ltt.jar

11 bavia d

e

s'entu~s

el món en pes si

erdr-e els seus dos robots estima-ta. Si moments abans

havia mig demsnat perd6 i propo'sat posar-se a festejar, ara se 'n
desd~ia.

Allò que val és la dal"rera cosa que es diu, no la primera.

r amb el desesper a coll, slalça del llit, obra la finestra i diri~int-se

a la lluna, xisclant més que c:ridant., digu9:

- l no :reste jaré, i no :fest.eja,..é! l quan trobi Pitàgores i Miquela
ela trauré les ctçcatea. literàries i mai més no sabran res de les
co~es

del festeig! Em sents, lluna?

Per-ò es veu que la lltma .:ia havia dit les coses que havia de dir"
i pres les disposicions que rrevia de prendpe j~ que la lluna només

té une t>8r8ula i un~ cara, o almenys se li veu sempre la mateixa, i
Pere Fiscorn maldà en Va.

L'astre seguïa aparentment silenciós. el

cem! que teia segles seguia, o Pe't'Oe Fiscorn no aconaegui veure cap
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gest, cap ganyota ni cap p.icada d' uil~t a la cara del nostre

con-

sequent satèlit. "'fi quan :f"eu la declaració contra el festeig, ni
quan desbarrant a· tot desbarrar engegà lluna annmt:
- BOg¿ra! Xerraire!

Barjaula I Si tens pebr4?bs baixa!

La lluna o no el sentía, i això que' Pere Fiscorn cJ'ida.v8 te.nt qUi

podia, o no el

vo~i&

sentir. O potser

treballaV~. en

altres llocs.

La cosa certa és que ni 'els inslàt8 ni el desafiament de l'home

obtingueren cap resposta del 8atèl.1it. l que Pere FiscoJ'n passà
per uns moments d'autèntit!a :fo1lla es veié perquè no deixà d'enve stir la lluna amb tota mena de paraulotes :rins

que

l'astre desa-

paragué teulat del Mas Petit enllà, i ell s'arribà a creure que
qui haVia :fet desaparèiDfr aquella perpètua partidariq. del :festeig
havia estat ell di9nt-l~ de tot a ple pulmó.

l si havia :fet

mar-

xar la UlmS, demà trobaria Pitàgores i Miquela •••
o tingué e91'era l' home, i sort! al defora a una hora que la gent
de bé encara dorm ben repapada que és com s'ha de dormir.
- N'o heu pas vist Mique la i Pitàgol:'es? - foren els primers mots que
digué als pocs passants que trobà al sortir del mas.
- No, senyor Pere •••Mai els haviem vist tant de mati •••

l'ntra als masos de vora el cani que mena al poblv.

ingú no sap res

dels dos desapareguts. Torna al Mas par a veuré si han tornat. Al
Has la minyona Aurèlia li di u qu:e a la casa no hi ha anat· ànima vivent. To!'na a nar al laboroatol"i. Fa provas i

s proves amb l'acu-

mulador que els cridava qusn els volia fer tornar a casa. Cap contesta. Redobla la for,a a l'aparell. Silenci.

Passa tres die

sense menjar ni dormir construint un electroimant a quina atraccció
'.

no se li pot resistir T'es que sigui de
.

metall. Per

desesperació

.

del dissortat inventor,a l'era del Mas on tenia instal.lat l'elêctroimant hi aparei:xet1 tota mena d'estris, gàbies de canaris,

~Ol

ple.~lXes, elèctriq.ues, , rellotge,s,. balcons"

parell e:r,a
.AnRUIlióa"

una

arades, tractors ••• L' a-

joia., però ni som~re de M~que;ta i pitàgores•••

se'n va Rl poble. Ve de casa en Casa. En una li diuen que
,

,I"

,

sl, que fa tres dies que .van veure la. par~lla a
,
".

~,.

,r

..

l~ :pla9a • Ell es

veu que, es va anaT' a comprar una corbata perquè se la Va pos.sr sortint de ln boti

del senyor FOTt.lmy.

Ella es va comprar un mo-

cado!' groc a casa 2a senyora F1tancisqueta. l el carter
~aviA. v::tst la

PR:rtllla

Va

dir que

que anava a passeig camí de la Font Clara,

8p,'a.:fatA da la mà •••
A la Font Clara hi ha. les coses de sempre. El doll d'aigua fresca,
1 rec ane se l'

orta Font avall, i aquella col.lecció d'arbres

blancs plens de :t'llles bellugat:J!sses per poc vent que faci. Pere
Fiscorn, entestat en descobrir algun rastre dels perduts, veu unes
I

petjades ••• S-2-0n les de Pitàgores, pensa, i aquests forats a la tel'TaSsa sempre humida de la Font, són dels

Ions alts de

~Iiquella.

semIeix, sdeleyoat, el cami oue marouen les petjades. No poden, creu,

ser gaire lluny, ja que el l'astre és :Cresc .. No diré. rea, no cridarà, par a sorprende' ls i 'fer-los tOJ"I1ar a case dor.Jlinats.
ql1.es del pas de la parella ven

Les mar-

en direcció al pet.i:t bosc de cire-

reTS que hi ha després de ls, Font. Són 1ms cirers de mat.a baixa,
ideals

l' ar.:1a~r-se'h1

o per

festejar..

Les branques penjaven

'fi.ns arran de terra, 1 era ve!"itat que no dei'JC8ven veure el bosc

.

ni, bé, a ningú que 'fes vida, joc de
dels

cj.T'19T8l's ••• Ara

mSlS

o. altres coses a l'empar

'

sent un::'\ l'1al1a de noia. Miquela no soli a riuQ

re mai, però Pe:nt Fiscorn pensa que aquella desaparició de P-32
del laboratori pot obteniT

~iallesd'un

robot potser.

E~a

una mes-

cla de matèries vives••• A pocs cirereTa de distància, entre br~
ques verdes, m~g veu una par~~la. La. noia és Hi,quela, segur. Li sam-

........

'bl'l que porta el m~teix va stit de quan sortí del Mas, i aquell mocasa la senyora Francisqueta ••• ~] ha de ser

~02

PitàgOTéS, encara que l i

s~bla

que va en còs de mànegues que mai

havia vist ana-r si no era en el momen't _d'arreglar-lo per ·s

li

sortit
bl~,

al

entT9

rers no li

de~ora ••• Ara

l~e

ell agafa

un~

cirera i la posa, li sem-

dues boques ••• Aauelles branques baixes dels cir8F

pe~m9ten_de' co~templar

l'escena en detall. L'episao-

di òe la cirera desorienta una mica a Pere Fiscorn j a que ela seus

robots només s 'havien de lubricar de 'tI:u1t en tant per tal de tenir en bon us cilindres i.

embragaments. Segur que allò que esta-

ven fent ho tar\Íen en alguna d'aque.lles capcetes que per mala
í"or tuna all en provai els robots ••• Apartatlt branques, veu que

ell, efectivament, he'). posat la fruita. davant la boca de la noia,
i quS11

uesté\ ini.cia 1

, ell treu la cirera i la noia

Re

troba els llavis del remenador' de cireres.
- :?oca-vergonys .... - diu la noia sense massa. convenciment.
Pere Fiscorn no recorda que hagués

t~gut

necessitat de fer fi-

gu.... ar aquell mot en el vocabulari de les dues màquines. rtAquests

steR'en fil pensa. l' homa. l espera una mica per tal de veure quina
qa 9!'a feste.iar ell
n'haguéasin

,

.pTes.

ci:¡"er8 i Pere .1

ql19

no

via

fe8tej~t

mai, i als dos robots

La parella segueix 1ma estona el joc de la

o sent e

ren abundosAment, en silenci,

més "poca-vergonYA". Llavora
C<m1

'es mi-

si no resp~esain. I, de cop,

ell posa l'all1ericana dessota. el cap de la noia.. Pere Fiscorn qui

.

sap què degué pensar que s'esdevindria perquè apartant lea branques de cirerer ,qu.& tenia entre all i els dos festejadors,
:T. tàgores!

-

~l

- va dir.

teu pare!' - fa 911-. Ja t'ho dia jo que haviem anat poc lluny!

Pere Fiscorn ea dóna compt.e que la parella no és la que ell cercava. Ell és més cepat que el seu Pi tà.gores, i ella, ultra tenir
el cabell d'lm ros panot.xa, té la cara graciosament nlena de llm-
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ties ve!'mel1o'tes.
- Dispènsi'm ••• - diu l'home tot enrojolat-.-M'he errat de parella.
Ja poden anae

fent ••• Però potser si que són ma mica massa a la

vora de la Font •••

, -
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1:.ies ve!'mel1otes.
- T)ispènsi'm ••• - diu l.'home tot enrojolat-. M'he errat de parella.

Ja poden anae

:fent ••• Però potser sl que són ma mica massa a la

vora de la Font •••

On poden baver anat? On poden haver &lat?

S'anava -r.epetint cop i

recop Pere Fiscorn. ¡',,Jírava de recordar-se de les cintes que havia
posat dins les c8pcetesdels robots par

ta~ ~~

descobrir si po-

vers on. e'118vien di:ri c'd. t ... No lligava cap s. Però

dia sabe

cal

tenir ma idea, la que sigui, una idea-base i, seguir-la, qui sap •••
l l'amic Pere la té. No sap p~]'què però li ve a la memòria qua

en lea

micT'o-cinws clels poe1;.es n'hi havia una. que parlava d'tm

tren, que la :t'eu dir a Miquela una pila de vegades. Ja té un oa-

i, es pensa, i se'n va a l'estació de tren
r~ix

~és

cap cosa al mostraT els Tetrats dels dos

pT'?pera. No acla-

~lgitius

a l'home

del darrera la taquilla.
ostè per on vol bitllet
Jo vull saber si ha Vist que n'agaféssin algun R.quests dos joves

del retr3t.
- Noaa1tT'es del darrera d'aquesta taquilla només, !veiem mans i

els quartos que hi porten els que venen a cercar bitllets. l si
no vol bitllet9 deixi lloc

-ro \lfl

altre Q.ue Et1 tren 'tstà per ",sÏTi-

bar!
;lI poeta del treu li havia :fallat. Po!"ò hi havia l'autobús, l' au-

tobus de linia, que més d'un8 vegada Miquela i Pitàgores l'havien
8g'afat per apar al poble. Allà no hi bavia gent que ho podia dir

tot amparada pe!' la defensa de Iu taquilla ••

o••

- 8i, senyor Pere ••• Recordo que :fa tres o qlJ.atre dies que els forasters de casa seVa van prendre bitllets per la capit.al de proVincia.
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Anaven molt contents i s'ho miraven tot •••
Pere Fiscorn es presenta a la capital de provincia. Inútil recerc8l:'-los a cap hotel.

:/~as

robots no menjaven ni dormien. Això da-

,..rer ho podien have!' fet veure. L'home recor'regué totes les cases on nOIDt3S s'hi dormia o s'hi :feia veure •• En una d'aquestes
,

s9.1i donà raó dels cercats.

- Si, si ••• aquests
Aci no de

9m

dOR joV~g

I

de la fotografia

documentAci'

van estar a casa.

venen parelles, sap?

és e

pare de la noia vostè pctser? Se li assembla una mica.

'''1 •

-

J

l vostè no ho sabia q ' le era ací? Ai, senyor, la joventut d'ara
no l'entenem nosaltres. Què s'ha :ret temps 1 La. meva mara em deia
qua quan '311a era jove hsvia de tancar quan es t'eia :t'osc, i ara
.ja ho veu! Passen dies f'ora de casa i ben acompanyades. Çue el coneixia vostè al corrotatxo?

- si ..•
Jo no vull abonar a la noia, però :J':"eien bona parella, senyor. Hi
ha

v&gades que em ve

~nt

que m'estimaria més que no vinguéssin.

No st! com dir-li. Daaellt mal f'êt igual, tant per tant que les pa-

'relle s facin goig. l aquesta coneguda sgva en :t'eia de debó.

l

es veu Que n'anaven molt enna:r:rera de passar estones junta perquè
passaven totals nit dient-se coses. Fins i tot ve:rS09 deien. A
~

mi no m'han agradat mai els varsos. 28 veu

qUE!

els que ell t'an

no

toquen mai a terra del tot. Per a ells tot són flors i violes. Encara no he sabut 'qae U1ai cap poeta hagi parlat, amb les bones paraules que ells f'an sortir sempre, dels preus actuals del peix,
dels de les sabates o dels impostos municipals. "3n canv1., els qu
~~~~

ea deien aquests dos

~~

.

de vostè em plavien de debó. Potser

és que jo no n'havia senti·ta mai de bons de versos, no ho sé. A
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mi dongui'm epissodis de fulleti, amb senyores de bons armaris i

galans de grans bigotis que se les emportin sense compliments.
Amors violents, que si convé facin decidir la cosa a plantofades,
sap? Pel"ò aquellA parella em tenien embabieea.da, en sabien de dirse coses. Algunes vegades no els entenia prou. Parlaven com el
senyor MUller, un alemany que sol venir cada any en viatge de negoci i sempre porta secretaries noves, o com monsieur Jean, un
:francès que oficialment venia a casa a donar
senyoretes que no tenien tempa

~aprende'1

lli~ons

de gavatx a

de dies. A casa hi ve

gent de tota mena. l fins n'hi, ha que hi venen a dormir i prou.
Jo :faig a tothom el mateix preu, dormin o estiguin desperts. M'hi
vaig passar molt temps escoltant la parella del retrat.
- l sempre es deien versos?
La darrera nit,no.Parlaven de marxar i de que tenien pocs quar-

tos. Ell volia veure la mar que no l'havia vista mai, es veu. Ella
era partidària d'anar a muntanya •••
l no sap on van anar?
Va guanyar ella.

~an

es van acomiadar ella tocant la barbeta

del jove vaig sentir que li deia: "A la muntanya, oi, reiet?"
~l

veig
l:S

amb cara de preocupat, senyor •••

que no poden anar sols.

Ja ho crec que hi poden anar! Tots els que venEll a casa hi poden
anar de sols.
- ~lls no, senyora, ells no. Com li ho diré ••• El1s no són com els
altres.

~lls

tenen corda pqr poc temps. l no poden festejar •••

- Carai, senyor, si passar tres nits a casa no és festejar!
-

~s

que ells no poden fer més coses que les que jo els ordeno.

- Això era abans, senyor! La joventut d'ara hi ha renyit amb les
coses d'abans. Si jo portés un registre de les parelles joves que
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han passat per casa quedaria parat. Joves i no joves si s'ha de
dir tot. De l'edat de vostè •••

- Jo no he festejat mai, senyora.
- No em digui I
- 'l'al cern ho sent.

'"" No sap pas el què s'ha perdut.
- Hi he festejat, ni volia que fes"tegessin ells. M'ha costat renyir amb la lluna aquest festeig.
,

.

- La seva dona?

- No, no,1.a lluna d'aquí. daJ.t.

Què vol dir la lluna d'aquí dalt? I
- La 11tma que es veu de nits. Ja li he dit que ells no són com els

altres.
- Perdoni, senyor. Jo em penso que qui no és com els altres és vostè amb aixó que em diu de la lluna. l segur que li ve de no haver
volgut f'estej al'. Però ells?

~lls

són com tots als que han passat

per casa ••• Miri, jo coneixía un senyor, el senyor Bandera, el qual
mai Va estar a casa ni se' 1 veié mai fer manetes- amb cap dona, que
va acabar molt malament. Vostè diu que va renyir amb la lluna, ell
deia que parlava amb els pins, les estatues i les llagostes, i
que li conte staven ••• S'hi miri amb aquestes coses!
- Es que ells, aquests ells que jo cerco són fets meus. l la lluna
em va dir que no els trobaria més perquè no els havia ensenyat a
f'estej~r,

-

no són home i dona ells, són màquines •••

La lluna deu tenir raó, senyor .• • Jo ara tinc feina, però si mai

es decideix
aquines!

B

venir en bona companyia li faré un preu especial.

Tan ben plantats que eren tan l'una com l&:altre. Ho sap
..

l'autoritat que vostè va sol pel món? Màquines i conVerses amb la
lluna!

La que em :faltava saber ••• Ja té raó el senyor Montseny
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quan diu que ens hauran de tancar a tots! l si. torna a parlar amb
.
la llUna li dongui expressions d'una servidora. l bon dia tingui!

A muntanya.

A

quina nnmtanya?

Pere Fiscorn estava segur que

Mi-

quela i Pitàgores no podien haver anat massa luny. No tenien corda per 1:!8ire més de tres dies. ~ll ho sabia això. l també ho'

S8-

bien ells pe-r més P-32 que s' hagués!sin pres... Llo'gà guies i se-

gul camins i muntanyes. Quan els guies s'assabentaren que es tractava de trobar una parella jove la qual havia fugit de casa

per

anar-se'n a. festejar, l'abandonaren tots llevat del guia Climent,
natural de Pedra VernB l'

•

- Jo, si vol, senyor Pere, el portaré on m'emportava la

de casa

quan encara no era la de casa. En deien la Pineda Fosca i de molts
anys s 'ha' reservat com una mena d9 reservat, sao? Només hi anàvem

parelles d'amagat a la Pineda Fosca. l si aquesta parella que vos-

tè vol trobar ha passat per Pedra Vermella i la guia l'afany de
festejar, no falla, serà a la Pineda Fosca. Si no la trobem allà
no sabria pas on anar-la a cercar. Ara en som molt apartats, però
si. vostè vol •••
clar Que vull, Climent!

~s

També pot succEiir que hi hagin anat i ja no hi siguin, veurà. La
gent, encara que festegi ha de menjar i ha de dormir. Almenys quan
jo anava a la Pineda Fosca ho feia seguir tot.
- Ells no dormen ni mèngen.

- si ... jo sé de casos de gent la qual per a f'estej sr ••'.
-"~lls

no dormen ni mengen ·mai. Festegin o no festegin.

, poden

d~jtmar

d'asseure a taula!

més o menys,

e,..ò una vegada o altra s'han

~08

i.

<.}.1emengen drets?
No mengen de cap manera. Aquesta

pare~~a

que cerquem aón màqui-

nes fetes meves •
-

.

l~àquines i

l i han fugit de casa per anar a festejar?

- Si, senyor.
- Però •••
- Fa poc que per aqueat motiu m'he batut amb la ll\ma.
- Amb ••• amb la lluna? Quina lluna?
- Només n'hi ha una de lluna.
- Vol dir la que encomana mal d'ulls a les mules?

- si.
-

l vostè, vostè diu que a'hi ha batut?

- si.
Però què vol dir que s'ha batut amb la lluna ••• Com?
A
j~t

crits. Ella ha comen9at, a despotricar perquè jo no havia festemai •••

- Senyor Pere, que

el bombin!

l el ~ia Climent marxà

t~se e~

cap. Pere Ftbscom restà. sol.

Ea igual, pensà, els cercaré sol. Millor, aixi no hi haurà teatiI

monia ai les coses van malament. l es disposà" febrós, a seguir la
recerca dels seua estimats robots als quals ara ja comen9ava a
odiar, primer per haver-).i fuit i després per mor del festeig. No
. rà fins que arribà. a

Pedra Vermella. Demanà.

a qui primer trobà

per on s'anava a la Pineda Fosca.
- A n'aquesta edat, també ••• - li digué el preguntat mirant-se'l
,

8mb ,un somriure de gat mesquer els quals di.l.En que somriuen de la
manera que ho :feu ~l convilata de Pedra Vermel~-. Però vaja per
a vostè

va el pollastre ••• Tiri a l'esquerra fins que surti del
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poble, trobarà un carn! vO:nVat de xiprers. El segueixi.. Després trobarà el rec del Moli Blau, i el rec el portarà a la Pineda. Que
l'hi eSperan?

- si.
- Llavo:r's oblidi alIó de l'edat que li ha dit. Tothom té dret a
fer el que

vol. Per això tenim democràcia, ara. Passi-ho bé.

L'home l"havia guiat ~. 'T'rob2. el c~i vo~Jat de xiprers, i el
rec del Moli Blau. El moliner era a la porta.
- Vaig bé per anar a la Pineda Fosca?
- Jo diria que va malament. Tota la vida que la Pineda és refugi
de parélles. l on va vostè tot sol?
- Vaig a trobar-n'hi una.
- No ho fàci pas, malaurat! Aquesta. Pineda és, de quan la van fer,
un refugi pela enanorats. Qui s',l'hi presenta amb males intencions

de destorbar-los causa la ruina d'ells i la d'ell mateix. Es una
tradició que mai ningú tel

poble ha gosat trencar. l aCi, senyor,

som tradicionalistes per si no ho sabia. Jo l'aviso perquè veig
que és foraster i no li voldria ocasione.r maldecaps. Però que ja
ho s~ que aquesta parella que cerca és a la Pineda1
"ho ha dit e 1 guia Climent.
- Ah, quin lm! Aque st hi anava de solter i de casat. Es dels que

diu, per a justificar les seve s anades a la Pineda, que quan s' hi
ntra una vegada s'hi he de seguir entrant. Es com l" aigua de
la Font de Canaletes aquesta Pineda Fosca! En fi" qui avisa no és
,
'
traldor. Si vostè va a la Pineda ja sap que s'hi juga•••
- Es que aquest.a parella no

és ~om les altres.

- Totes són iguals les parelles" senyor. Almenys totes les que van
,

a la Pinada.

~a

.. ,

tota d'elles.

malament s'hi va anar

8

]lTome8

.

un cop que l,es coses anaven

amagar l'AjtUltament, i la nova autoritat

110

no l' hi anà a cercar perquè sabia que a la Pineda nQtrlés ,hi anaven
parelles

J'~n'e

8

:festeja~

en tota

~na

de governs.

Fiscorn no :feu cas de l'avís del moliner. Què li podia suc-

ceir a ell si hi trobés Miquela i Pitàgores? Mentre els trotés
no volia saber res més. l a n'ells tampoc els podia passar res.
~o

erB ,ma parella humana. Qt.1è sabia el moliner' d'aquestes coses!

Ja és a la Pineda. Els primers pins són com ,els altres. Després

les copes es van espesseint i el sol ja no

tra~a88a

l'entreteixit

'de brancam. Hi ha un gran silenci, i la claror és una. claror com
si hagués passat par un garbell espès, colada. Una parella 801itàriaes nasseja voltada de

bra~os

la que cerca. Es desvia per

8.

ror passa, de mitja claror a
teja 8t1b eSpelma. S6n
\

tme

i més n'hagués tingut. No és

no tlmbar-s'hi al davalt. La clatUl

quart de claror. Veu que algÚ fes-

fèstejadors que es volen veure la cara'.

Altres festegen cantant a mitja veu. Uns de més enllà xiuxiuejant.
Es impossible saber què es diuen, però no paren de dir-se coses

a l'orella.

~s

gairebé fosc.

P~re

Fiscorn, més que sentir, pressent

que hi ha quelcom viu al seu Voltant. D'aquests no sent ni el xiu.xiuftjar. l per primera vegada sent com unp. r.:lena d'enyor, com

\ID

saber-li greu de no haver festejat mai. Si en aquell moment hagués
trobat Pitàgores i Miquela se'ls hagués emportat en bones paraules.
Es fosc del tot. L'home porta ja envestits diversos pins. Ara
•

només vol sortir d'aquella Pineda la qual està respirant amor,
i

pèl'

Illor de no trepitjar ningú en mig d'aquella fosca absoluta,

intenta trobar cami i encen una pila. Hi ha protestes.
Qui és que gosa encendre llums ací. dins! - diu una veu mes aViat
amoscacla..., Apagueu la llum, que :rastegem!
Pere Fiscorn obeeix i surt com pot d'aquella Pineda embruixada. Si
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s'hi hagués quedat gaire temps més i hagués trobat alguna doDa
lliure l'bi

h8gu~s

demalat relaclons••• Ja la claror era ga1reb6

honesta i fou llavors que feu el gran descobriment. ']ra la veu
d& Pitàgores, esmorte!da, vacil.lant, fosca, però era la veu
d'ell •••
- ••• i si les besades maten, morir no em fa por,- ~ _,
Eren les mic~o-cintes que ell havia posat als' robots!
l sentí que Miquela, ja més de l'altre món que d' aque et, li res-

ponia:
- AJ.o shores , m'estimes molt?

- Hil vegades més del qUf3 et podria dir •••
-

To}n

ca:1

1m

càstig per l'excés d'ador ació que sen to p er tu oT' e s-

'tirno••'. t'est'imo massa •••
- Pi tàgo~esI
La

pa~lla,

Miquela!
amb ulls esmorteits es mira el seu constructor.

- Si, ara és hora ••• - diu Pitàgores a mdtja veu.
- Ens has volgut fer humans, i et vas oblidar del festejar perquè

tu no bevies festejat mai ••• Ja no sereM mai més altres ••• - va
a càrrec de Miquela.
- Però si jo a'l"a

i'l en

'tinc ganes de festejar! No ha passat res •••

Tot es pot arreglar••• Vinc de la Pineda Fosca •••
- Ut robot.. semblant a

a baix, o es

Ull

humà, o s'hi fa 8sssmblan't-a'hi de dalt

~

~

,

a com els altres, de peces me'tà1.liques a la vista de

tothom i només apta per a serveis auxiliars _•• l mira la nostra
contesta, 'senyor Pere Fiscorn!
l davant l'astoració del diss~rtat inventor, pitàgores, armat
d'una clau anglesa deixà Miquela
ell.

despecej~dà i s'anà despecejant

La darrera cosa nue s~nti Pere Fiscorn ~oren unes frases que
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ell. havia :fat gravar en micro-cintes pals dos robots només i purament a ef'ectes l:it,eraris ••• "i s.1 le

I

besades maten, morir no em

f'a por•••

ens P-32 t atúra,' t, jo sóc dels vos-

-Pitàgores amic, si encara
tres ara!
,

. . . ..

Una altra micro-cinta anava dient:

tr • • • i

em Cal.

lm

cà.stig per

l' exc~s d'~ ador_ació q~e ,sento per t,tú ••

Pere Fiscorn encetà

tm

gran plor.

De Miquela i PitàR'ores

en

restava la carcassa en forma humana. Al sòl hi. havia un escampall
de

pece~

que S$ml?laven vives però ja no ho eren, lluint al sol,.

Ules gar.s, que són 'lmes aus molt afeccionades a emportar-se'n

al niu tot all.è que lluu, se n'empar.ren una colla••• Pere Fis-

com intentà segui-r-lea •.
- No tinc ales! No tinc ales!- anaVa repetint el dissortat.
Tremolant es tornà a enfonsar a la Pineda Fosca. Ja no era ell.
Ja no ho seria mai més. Quan arribà al cor de la Pineda, on es
festejava a les :fosques, es posà a cridar:
-

Qui

vol festejar!

Qui vol festejar ••• !

Hi hagué corredissa de parelles aquella nit, però l'home segui amb
el mateix c'T'it, :fins que

l'lO

pogué méa.

molts concorrent e a la Pineda diuen que
senten veus repetint aque 11

11

D'en~à

segon~ ,q~ine.s

epissod~,

nits se

Qui vol :fe ate jar ••• qui vo l fests j atJ••• 11

Són nits que els a:rec"Cionats a mirar la lluna
r .'

d'aquell

~urarien

que l i des-

sobreixen una mena de somriure satis,fet, pet~1.an~, sarcàstic, irò-

nic i :icomprensible

cada dia: vagues,

perquè pel món passen les mateixes coses de

rapt~s,

Bssalts a bancs i.puges del petroli •••

113
missió principal de la I.J.una era encom8Ilar :festej ades al' engròs, però les festejades que ella entenia que s'havien de :fer.
La

l la gent

no li festejava com ella volla, festejava a la seVa

manera. l la senyora Lluna s'anava perterin t.
tot el que podé per tal que se n'hi t'es

<BS.

Malgrat això, feu
Mai s'havien portat

a cap tants concursos de b! llesa com llaVors amb la sola fin alitat
de que el món veiés, per si ho hagués oblidat, com eren les dones.
Les feu 8srtir vestides de gala, perquè el món veiés com eren vestides, i gairebé sense ni but~ques perqué es vei.es com eren sense
.embolicar , i el món, en general, segui oblidant l'existència #amenina almenys de la manera que la Lluna volia que no s'oblidés. Ho
provà tot la Lluna per tal de que el món s'adonés que primer eren
les dones que negocis, invents i guel"rea, politics, e stafadors i
lliure-pensadors.

~eu

enamorar ministres, emperadors, sindicalis-

tes, i la gent no seguia.

Ocasionà :rugides, adulteris, separa-

cions ••• Per tal de posar carni de roses als homes, feu entrar les
dones a les universitats per tal de que a m6s de ban pamets' podessin festejar metgesses, advocades, dentistes, di put ooes , miniatres •••Mai s'havia vist que les dones tinguéssin càrrecs semblants.
Les .done s portaven cotxes, avions, negocis, calces Vistes ••• i ni
així la gent es decidí a tractar les dones com la LllUla creia que
s' havien de tractar. l la I.J.una aga:fà un cabrot de marca maj or i
va jurar que els homes se'n récordarien. Tenir encabrotats la don e,
°

0

un vei o un, :funcionari de l'Estat és perillós :fins a cert ptmt, però
hi ha solucions: fer sortir les moxaines, convidar el veí a sopar
o pagar les contribucions amb recàrrec al ftmcionari de l'Estat.
Ara, fer' agafar un cabrot

8

la Lltma és buscàr-se-les. l molt. l

la Lluna actuà. l actuà encabrotada fins a dalt de tot. l els ho-
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mes se'n recordarien d'aquell cabrot. Encomanà idees de grandesa,
I

de poder, de domini, i no a un general o a

menada, sin6 a
els altres,

+n

lm

lm po~it1c

de gran ano-

ciutadà desconegut p~rquè fes ms disbarats que

austr!ac que

estudia~a

per pintor i

dev~a

pintar

malament ja que no Va poder entrar ni a l'Acadèmia d'Art ni a l'Escola d'Arquitectura. l aquell home comEll9~' a acumular odi. S'havia
de viure, i t'eia els treballs que se li
pintar postals. Si ne

~resentaven,

entre ells

h~gués pass8~ de pintar postals ningú mai

n'hagués t.ingut esment. Però hi havia un cabrot llunar pel mig,
i ai d'aquell que en sofreix 'les consequènciesJ

Hi ha gent que

pinta postals, que sap que allò és la seva feina i mira de ferla de la millor manera possible sen se .preocupa:r-se massa de com
.
va guarnit el Vell Continento Però aquell home, mentre pintava postals despotricava contra la monarquia del seu país i això que era
una monarquia de doldre ja que

lm

germà de I f emperador fou afuse-

llat a Mèxic, un fill, l'hereu, es llevà la vida, la seVa dona
t'ou assassinada, i son nebot en fou a la capital de Bosnia. Doncs,
no, en lloc de dir "pobra gent ••• !" aquell decorador de postals
en deia pestes. I, al mateix tènps que aquest odi contra aquell
emperador mudat i t'amós pe,.. la seva barba., la pintada de postal.s li
an~

encomanant una admiraci6 fatal per l'Imperi Germànic. Quan el

nebot de l¡'emperador sot'rl l'atemptat a Bosbia, els homes en lloe
de festejar a consciència es declararen la guerra. A n'aqlB lla la
pe~

Lluna no hi intervingu6 perquè encara es ballaven valsos,
anava, es veu, preparant el

tà a un regiment bàvar

S8.1

.

ja

home. El pintor de posta;Ls s'allis-

i aèon segui els galors de caporal, galons
"

;

que estan al' abast de molt gent i fins
equí no hagués passat re s.
. ,
H'!l feriren dos c'ops. Si una de les ferides hagu~s estat de deb6,
.
,
.
hi ha :ferits de guerra que Vtln coixos, que perden la amoria, la
,
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,

v1'si6 o l'apare-ll digestiu, tanpoc se n'lt\gués parlat mai. més d'aquell horre ~ AlemanyH perdé aquelia guerra, i' le~ coses anaren de
1

•

mal. en pitjor pels a1elIElnyrs e18 quals snb els

~illors

generals del

ón no s'ha 8eabaven de c'reure que haguéssin perdut. l ja comencen
·8

passar coses de' mal eXplicar le,8 quals per fpr.98 no tenen altra
~

~.

I

f

explioacio que una inf1u&ncia sideral...

L'~x

, .

piritor acaba la guerra

a un hospital, deixa les po.stals i. s'allista de nou al seu antic
l'egiment actuant oom agent dels militars els quals maldaven per
acabar anb la revoluo16 que tin!Jlé lloc aosbada la guerra, durant
la quaIa els maros paper anaven a pes.

Per què els militars ale-

manys els ql1a1s han cbnat sempre tanta i11lportància al·s galons

me-naven agent seu a n' aque11 oaporal?

Però és que

h~

ño-

ha méa.

~8

troba en una c&rveoeria amb el senyir Feder, i amb sis d'altres,
:t\mda, a crits, el

nacionalsocialis~e. Es

fa un prograna: el mar-

xisme i la pl~tocràcia són obra dels jueus. La missió de dirig 1'1"
el 'món corre spon als alemanys. No hi ha renda sinó 'la del tot'eball.
Naoi.onalització de trusts, pl:1rtioipació d'obrers

en les fàbriques,

ref'onna agrària, ajut a petits industrials ••• i malgrat aquest prograna tingué l'ajut dels grans

capitaliste~l,. Hi

ha o no hi ha inter-

vencions siderals? L"hane veu que a crits ho va guanyant tot, i a·
orits aoal::8 tissent l' aD o: del parti t.

Crida contra el tractat d

VersalIes i la Repúblioa de Weimar. Junt amb Ludendorf', ja general
de temps i partidari de.18 guerra total i extermini de l' enemi c,
es solleva i l'agafen. Passa cinc anys agafat. Sur't de la prêsó
estant· bit de veu i es dedioa a reorgs1Ítzar el partit el

qu8J.

ha

passat ~ de set membres, al m's nombr6s del pa!~ ~ Es presènta a unes
eleccions i Hindenburg, el qual veu que aque1.1 home cridant pot fer
.

,

molts disbarats, s'alia amb els socialistes per tal de tallar-li el
pas, i perd. l quan semblava que anava de oala baixa els militars
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no se sap per què, s'hi tornen a casat/i també s' hi casa el d1recl

'"I

to!' de la casa Krupp
•

t!

fensor dels 1ntereS80$ del gran capital 1

-

de la 1ndustr:ia pesada. Hindenburg, aconsellat per Von Papen, diu

a l' au~triac que governi. l governa. l fa l'etirar Alemanya de la

'"

,

...

,..

I .

,

¡

,

Societat .de' "Nacions. AlgÚ no
està d'acord
amb segons
quines e.oses
.
.
,.
,

('

..

'-

{

~

\'

i dirigeix \ma, repressi6 contra els que protesten que Ja nó protesl

taT'8tl

,

"

.

.

•

.'.

"

mai, mé,s.
La gant Va veient que aquell h~ .serà
dels . que no
..
;

','

-

.

.

tindrà aturadcr. l no en té.
Ja és Fuhrer. Ja hi ha el servei mi.
.
~an

lita1" obllgatdrt. Ja es
,I.

t"

•

'.

1

"

cuirassats. d'amagat. Ja venen les des-

.

.

l

filades :inacabables. Ja surt allò de:

lt

Els seus crits han dominat el pais, i la

'

Canons

pr~mer qU~ m~tegal"

majori~

crf1Urà a:¡uells

crits fins a la darrera consequència. I, e fe1!tivanent , ja no
aturador. Austr1a li fa nosa? L'agafa. N'hi
tanbé l'agafa, arrasa Polònia.

t'

faXecoslovaqui~ i

Se li declara 'la guerra per a veure
..

si se l'espanta, i encara f:\ga:fa m'a agalles. Agafa gaireb6 un pais
cada setmana. Vol deixar

~lmón

s'anse Jueu,8 i va anar molt fi que

no se'n sortis. l davant l'astoranent dels que no creuen amb les
influències e,xt,l"Q te rrgetres, fa un pacte de complimenta i bona ami 9,

tat amb Rússia! l a darrera hora es bat. amb totbom. Es pot ben bé
dir que ha estat l'home més batisse,r que ha existit i l'hOTIiè q~e ha
fet batre més gen t.~, Lluna no en podis ha'\& rescolli 1. un altre •.
I, COia curiosa, i aqui també s'hi h$J1 de veure determinades innuà-

cies, quan ja havia :fet el mal, a darrera hòrs, quan ja no hi havia
,

#

;

.

res a fer, es casà abans de passar a millor o a pitjor vida.

No

se sap, ni possiblement se sàpiga mai, si aquell. casori de d~rrera
hora fou cosa t;1e la senyora 8elene perquè els homè8

veiéssin. que

ma].gra t haver ocasionat miliens i milion s de b.aix es un casori en-

cara compta.

117
Evidentment, les baixes foren moltes baixes i la Lluna s'arribà
~apàritar d' haver

a

encomsnat aquells deliris de grandesa a determinat

ciutadà. Quan hi voigU' posar mà ja no hi fou a temps. Els homes
ja s'havien desbocat i no els movia altre pensament que acabar-ho
tot a canonades. La Lltma s'arribà a

pePS8J'

que la Terra quedaria

sense homes i s'espantà de debó. Passà un temps que nom&s es cuidà
d' organit.zar

maree~

i encara no massa fort.ea •.

Com la L1tma ,s'espantà mòlta gent •.I algú mo'1t abans de la .darrera

guerra

gran.

Mique:L Formiga .vinaué al món en un m:ài teMps. Els seus

pares, 'romàs Formiga i Teodol'a Calonge, es casaren pel juliol del
36, i anaren a la capi tal en viatge de noces. Ni mai hi haguéssin

anat. La primera nit, la nit dels maldecaps, ells en tingueren per

altrelj coses de le s cpe EtS pensaven tenir-ne. Fou una nit de cano-+-

nades. Qui és que pensa en nit de noces una nit de canonades? Almenys ells no hi pensaren pas. Fassa!"9n la nit tremolant. Ell, el
nuvi Tomàs, ja inten·tava, pobre, dominar la situació:
- A veure, potser ens hi acostumarem••• - deia.

Però quan elia, la núvia Teodora, sentia una canonada:
- Ai, Tomàs, això no és pas per a mi! - cridava-. Deixem-nos-ho
córrer.

Jo no em puc pas concentrar•••

L'ensurt, a ·la núvia Teodora, li durà temps. Cada vegada que Tomàs
li demanava si· j a estava concentrada, ellacoritestavs que encara
temia d'lm moment

8

l' a11a~ sentir les canonades d'aquelJa nit me-

.....

morabl.e.
- Però, dcna, si ara ja tot ha passat!
- ms igual, sempre em penso que a mitja

conoent~ació

tinc de sentir

els e spete es de llavors •••
Miquel lt'ormiga trigà a fer acte de presència a 18 familia, i, no obstant el "temps que :reia d' aqu~i1 1936, nasqu' espantat de part de
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mare. L'espantava tot: son pare quan li volia fer fe'stes, sa mare

quan l'alimentava, l'àvia Aurora quan li cantava' 'can90ns, l'onCle

,
Mèlio quan li anava a diI' bena nit ••• l es feu gràn espantat i hi

anà a estudi. Formava en el bàndoi dels espantats, una generació

que feu eirculal' la Lluna de spr's del pànic agafat amb la darrera
guerra. Una gener-ació què no faria mai res,' que tindria por de fer

negoci, cases, bones obres, indústries ••• Una generació que passaria
pel Pals com una plaga. El

P~is

abans era un Pais de val.ert s gue-

rrejant, fabricant o feetej EI'1t. Les cròniques parlen dels primera,

les estadis-tiques dels segons i els poetes dels tercers.
iouel Formiga, doncs, e:ra un dels eSpantats. Son pare el portà a

la fàbrica quan, segona el mestre deia, no contestava. cap l119ó
,

.

per

po~

de contestar malament.

Així. és perdre e l temps que vingui a estudi?

s1,

senyor. Es temps perdut. Absolutament. - contestava el mestre.

- Mira, Miquel, aquest és ~l. retrat de l'avi, fundador de la :t'abri-

ca. Quan jo me 'n vag'i, m'hi p'oearoàs el meu, i els que vinguin desl

"

pres de 1;.u t'hi posaran el teu quan sigui hora. Ara, per: a dirigir
una fàbrica. com la nostra plena de gent avesada a remenar barres de
:ferro, s'hi han de posar

~ls'pebrots,

entens?

ilencl.
- No ho entens o no en-tens?

-- Portar la fàbries, com tot. em t'a por.
Però pe r qU& sempre squesta por?
-

La ma!'9 em diu que em Ve'

d~

neixement •

.,s que la teva mare també agafa por en un s moments que què vols

que et diguil
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- ~lla diu qua encara de tant en tant sent eanonades •••
La teva mare

- :Però com vol

en Va sentir -el dia que es va casar, mira si en fa

ortar tma t'èbries si tens por'? Aci si tens por

se' t menj a!'m:l. de viu en viu.
- Bones que se m'hi margine
- Si p~n8esetxí a n' aquesta parèt

no s'hi penjaJIà mai 91 teu

retrat, Miquel.
- QUe no li pengin.

l de la fàbrica, què et penses que se n' ha da fer si no hi ha
algú

de casa que la. porti com a'ha de portar?

- Que la porti qui vulgui. A mi em t'a por.
- Però la fàbri.ca &s la fàbri.ca!
capa 9

sl,

t.-Ta

ho hauries de saber.

Si la fàbrica es perd l'avi és

de ressuscitar•••
l'avi era valent, tu ets valent, però jo no en sóc.

- Res, tu, espantat o sense, et posaràs a la. fàbrica!

...

parla

......

I

no

se'n

méS •

L'home pensà que, amb el temps, la por del noi 11 passaria, i el

posà a la fàbrica, com un obrer més, en mig d'W18 gent que no n'havia tinguda mai de por i menys ara que un ministre havia disposat
que eil que entrava en
\

\
,

fàbrica s'hi havia de fer vell. Però

la

por no 1i passà a Miquel Formiga. l no 801s no li passà la por sinó

\

\

'U¡l8

cada dia en tenia més i per més coses.
..
,
Entre t ant el mon progressava. Amb les' maquines de re.ntar, les com-

q\19

:'
"

--

/¿~.-~

, .. \

putadora's i la televisió en colors, vingu' el progré15 del :festeig.

, ....

Aquells cursos de festejar per arribar al matrimoni, ja hél'l passat

;,

,,
~~X~
."

"

la historia. Ara as festeja a temporades i amb gent distinta. &1

120

progrés ha possibilitat festetlar sense pensar amb el matrimoni i
'

.

••

4

.'.

¡

,

sense por d'haver de portar a cap ,caso,ris "at?ticipats. l no .ón un!r

~olte,..s

carMnt els

els que .$'han apuntat .al pr.qgr&s, una bona part

de mat.r~monises dedica 1:,ambé, ~ progress.ar"
ol-

"

- Ai, no t'has separat, tu?

Jo S,lI No saps pas el què et perds.

- Veurà~ •••
- ..J s ~~lt fàcil. Abans si l'home ~ridava t'havi~~ d'aguantar. Avui

si l'home ,crida ,li

diu~

lla. Ai, si" filla, si.

<pe no

~~tes

els crits :l. et busques co-

Despr4s si s'embarquen

e~8,

també ens po-

dem embar.ca' nosaltres. Ara rai que hi ha e.1 'Progrés.

, -Aix! tal com van les coses, les

~nes

al matrimoni •••

- Si,hi van com du-.nt anys hi han anat els hpme..

som

Som

iguals o no

iguals que ells?

- l els homes s I hi avenen?
-

~in

l'emei toca!

Aquestes converses i d' altres de més alII',t)lada queien molt malament a
la Lluna, i estava pensant, de :nou, que si tota aqu.ella desviació
del festeig i derivats 'era eonsequència d'una, guer~a potser provocant-

ne una altra les coses s' arreglarien com ella volia o es desarreglarien del tot. Per aix6 potser, en el temps <pe 114iquel Formiga treballava a la fàbrica de son pare, els dos bàndols en que el món s'havia. dividit anaven provant de, fe6

der dest,'Y'uetiu.

~s

bombes cada vegada anb, més po-

tra.cta, es v:eu, de t",bar un ~ bomba que &,¡struei-

xi mig món. Si la troben tots dos a la vegada i la tiren tots dos

,8

cc·p, la. cosa és clara. N'o quedarà res. Hi ha qui sosté que aquests
laboratoris esuaciala

~n

els quals

~i

passa més mesos seguits, np só~ ~ltra
~

preparant pa,r a

s'hagi de

ti~ar

rs:tUgia~,s'hi ~a

ha ,gent que <:ada vegada hi
COfJ8

que. i~ia
que, es.
. ,

,

van

gent principal d, cada costat quan

la bomba de les bombes. La Lluna ho sap tot això
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i ultra 'les :fases riormaJ.a i cone,gudes, de fa

tm

témps elt) que la

miren bf) veuen que ha iniciài; una fase nova; l8. dels dubtes_ No
\.

sap e'Olll arreglar-ho tot allò. Les coses que darr:erarnen t estant suc-

ceint,

8

la Terra la tenen

deaorien~da.

Ela disbarats s'estalonen,

les democ!'àcias no s'acaben de fer grans,.. els preus es

dispa~n,

el pet-roli s'acaba, les mars es contaminEll, els rob.ator1s es convert9·ixen en o:fici,

infinita~

de ciutadans

no

moren al lli t, es

posa aigua a. la carn de v!!della, 'colorant als ous, quan la gSlt
08

casa i descasa de la manera

<.Jl~

vol es

Va

parlant d'una llei del

divorci qua no hi serà a temps., e's succeeixen sollevaments 1

raptes ••• El panorana és acoquinador i la LltUl8 no sap quin partit
prendre, si t'icaT"-se més amb les cossa que veu, ò inventar un movi-

ment nou per apartar-se de la Terra i no veure-les. Ho prova d'aparta~ge

més d'aquell planeta poblat de gent amb majoria descen-

trada, però la :for98 d'atracció de la Ter!"a no la deixa apartar com

ella voldria. Això la torna a enquimerar, vol torn-.r

pels seus

:furs i es revolta •••

lb escoltador de r'adio afeccionat, d'aquells qu

8

passen hores i

hores escoltant emissions que qui sap d'on venen, sentÍ' una conver-

sa, una part de la qual deixà enregistrada en una cinta magneto:fòtdea, i que' segons ell
'

.....

rJO

pertaT1y1a a cap emissora terrestre. Nin-

gú no el Va creure quan féu aquellaaf'innac;l.ó i més d'un li digu6

que 'aquella conversa 'l'havia gravada ell mateix fent duea veua dis-

tintes. La part. ooneguda d'aquella conversa era més o menys aix1:
- l.e'n vas volsT" anar ouan ni tu ni jo arem res, i jo ja et vaig
dir

q~e

'te'n penediries. l tornar ara ja no és possible. A on et

vols ficar? A mig la tnl:ir. provocant una negada generel de continents?
Als pola desí"er.t l'equilibri d'aquest.9s zones f'redes i aixafant

els pocs esquimals que resten?
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- Tomar, dius? Jo el que vull és apartar-me de tu per tal de no
veure les misèries que veig.
i estàs condemnada a no poder-te moure. N'i et pots acostar
més de 357.000 quilometres,ni anSI-te'n més lltmy de 408.000.

I, cada 27 dies i 7 hores, a passar damunt la Vall d'Aran sense
retràs ni anticipac16. Per fums que tinguis no ets altra cosa que
un modest satèl.lit, una mena de minyona meva que treballa de franc
i té l'obligació de venir-me a dir bona nit totes les
de l'any, sense seguretat social;

~stes

setm~es

ni vacances. No ets altra

cosa que una grapat de mils tones de pols i roques que no servei.xen per a res, sense arbres, sense

autopistes, sense camps de

futbol, senEle Congressos, sense nnmions internacionals •••
- Alto, mestressaI Para el carro. Ja em diràs de què t'hEll servit
els Congressos i reunions inta maciona1.s. Amb um mica més un d'aquests Congressos estigué a punt de perdre la meitat de les 11etresI I, d"altra part, sense res, sense res. Encara hi han snerican s al món I

QUè vols dir?
- Si uns americans van venir

8

casa a. passar-hi unes estones, en

poden venir d' altres i quedar-se, no,?

'"

P"den establir magatzems

de matèries alimentàr1es 1, amb el temps, superades les primereè
dificultats, és que tu podries jurar que no es construeixin
'"'

8

casa, en ambients adequats, barris de casa bona, clubs nocturns,
cases de modes, sana"bo,.i s i

f"àbriqu~s de

gelats••• Si s"ha d'anar

depressa per mor d'aquelles bombes que un dia o altre es tiraran,
a cass només hi vindran els rics i algun ministre que estigui en
el secret d e quan es tiraran les bombes. Serà un viure sense problemes, sense haver de pensar amb la ditxosa lluita de ·classes •••
- No

ha~

tocat mai de peus a terra, ni per la distància que t'ho
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impideix, ni pel seny que mai te n'ha sobrat. Si arribtn

~ veni~

aquests americans que dius, hi porten done s i n'hi ha de m's rics
que els altres, ja tens problemes. l tu, somniant, com sempre, dius
que nom's t'hi vindran americans. Es que no comptes amb els de
l'altre bàndol?

Et penses que serien

el~

americans sols que pu-

jarien a casa teva si les coses aèi es posessin de punta?

l

et penses que tant els uns com els altres es presentarien a casa
teva desa'!'lIlats? l si vinguéssin amb armes qui aturaria
guerra? En vols tMS de problemes?
que penses s'esdevingués, que
que tens homes i dones

~ecorda

l..Ul1

nova

que tU, si tot això

ho dubto, se!"1a la p'rimera vegada

a casa teva, i jo :fa m01tissims anys que

n'hi tinc i et podria contar milions de històries •••
- Les conec tan bé com tu. Vaig ser la primera de veure els homes
,,

passejar-se daunmt teu.-, Ja ells em deuen el favor de no havel'-los
deixat a les fosques de nits. Aquestes històries que tu dius,es
van produi!" a casa teva perquè vas

mal acostumar a la gent. Vas

donar masses ales als homes, i durant anys a les dom s no les Vas
fer comptar per a res. Sort que jo de tant en tmt m'hi ficava pel
mig d'aquestes històries.
- Tu,hagués valgut més

que .'haguéssis cuidat de casa teva, que

no hi tens ni um herba.
- Ah, mal que et pesi m'hi segu!ré ficant. No pots evitar que et
faci pujar i baixar les aigues de les mars ni que en coml:lli determinats pensaments als pobladors dels teus cinc continents. l si primer em volia apartar de tu, ara, per tal d'enutjal'-te, m'hi aproparé tant que pugui.
- Per més coses que facis no passaràs mai de ser un immens desert
solitari sense camells per a travessar-lo i sense ningú que es pugui feT' passar el rred a vora un foc. El progres dels homes de casa
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.

et
farà denteta
.

-

~to, T~rra!

s~mpre
'

més.'

T'ba>eITat, com moltes vegades. El teu progrÉts ja

h:l, ha arribat ,a casa! Ja hi tin e \ma bandera anericana plantada!

l una. pilota de beisbol••• l això només 68 el comen9ament~ Es la

primera pedra. de futures ciutats, i potser, ja veus el que et dic,
no 6s tan, lluny el

di~, que

com que vede baixada

,t

~otem

t~ arrib aran

- Vola que et digui què ets,.

~u?

c:anonaÒ8s des de. casa, que,

mé ~ <lepre 3sa.

Doncs ets una xafardera!

- Sóc la Lluna dels poete 8., dels enamorats, dels noctàmbuls.
- ~:11

l com serà l'amor, a la lJ.una sense poder-se agafar pel

coll amb els peus a. l"aigua, sense balls ala envelats i sense que
es pass4¡tgin pele ca~e:rs snb vestits noua?
pels carrers
- A casa ens farem l'amor "..estiu d'astronauta que· serà una moda
198 done s

nova de fel'-nos-el.
- Ja t'ho he dit, xafardera..
-

.

l quan fem el primer bateig t'ho f'arem saber!

- Xafardera!
'- l perquè .no em

\l9 gis

la gen t la faré anar a la cara que no

'has vist mai.

- Xafardera!
-

l em convertiré en un balneari de gent de gran butxaca. No

tindr6 tercers m6ns ni ge.nt po1r a com tu que te n 'hauries de donar vergonya que no puguin dinar ni cada dos dies. Ni •••
#

Ac! es va acs'Q6r la cinta magnetofòni'C8 d'aquell escoltador de
ràdio afeccionat.
Anys endarrera les dones, en general, deixant est·er diverses
nes que no se sap perquè se 'n feu tant cas ni perquè arribaren
a reines, feien l' ofi ci de dona en perill sempre de quedar-se

rei-

12~

sense feina. Els grans senyors, quan n'estaven tips les l1en9aven, les repudiaven o les tornaven a casa. -r.IIls que eren senyors
i prou,
a

~es

les hi feien mala cara a casa i anaven a fer bona cara

donés de fora, i

servir i· les
ho havien
o

Qe

pe~ven.

e~s

que no arribaven a senyors les feien

Les dones, al casa:r-seamb

se~ons

qui, Ja

fer amb ets comptes fets. Si é's casaven snb gent

de dalt, el peril'i era dé t.ornar a casa, si b.o feien amb gent
del mig havien de contemplar el marit amb mala cara, i si ho
feien amb gent de baix, el rebre no les hi. trei:p
de tenir una fenomenal afecèió al

m~trimoni

ningú. Havien

les dC?nes que es

casessin corrent aquells perills. Durant anys, doncs, eren únicament les dones, s;l. no eren reines en propietat, les que eren
tomades, llen9ades, repudiades o pegades. Tencara més de tres
reire El feren més mala fi que ser tornGdes o llen9ades, durant
el temps que els homes manaven sense ret.op. 'Gjl tracte que tenien
los dones era una mena de teorema d'amplada uriiversal snb rarissi,

I

mes excepcions ja que també s'han donat casos de dones que s'han
trobat amb bomes

que no han servit prou bé i aquest.s han re-but

abundosament. l potser encara n'hi

ha algun que rep i en altra

modalitat de rebre que els cops materials, amb dejunis ultra els
de la taula.
D'aquell temps primitiu de la tribU, la cova 1 el garrot a mans
de l'amo, en el qual la dona era un més a la colla i treballava
i rebia com el primer, el progrés ha salvat la dona. El

progr~8

ha vist que ~a dona s'havia de valorar més del que es valorava,

i da fa ms anys el món en pes treballa per i per a la dona i
la dona fa absolutament el què vo¡. Per

ta~

d,' arribar en aquest

punt han hagut de passar segles, s'ha hagut d'inventar el telèfon, els antibiòtics, els diputats, els sollevaments, les compu-
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tadores i el peix congelat. Hagueren de transcórrer una gran quan-

titat de fases de la Lluna per tal
'.

d't arribar

en l'estat de

C088S

del temps actuaJ.. La Lluna feu tot el què poa6 per entron1t-zar
les don6S. Va veure que' el seu regnat era curt - una vintena d'anys
a tot estirar-,. i va encomanar a . determinats
'
.
:-

~etges
.

l'afecció a

reformar nassos, pitreres i arrugues
en gèn'&ral.
~s dones, per
..
'.
tal d'a1largar fin.8 on fos el ,se.u domini ea p08a+'fJn en mans d'a\

quells metges, però malgrat

leS,8c~ivitats d.~

na la qual en qu&stió de dones tan
tra, i a

l~s ~nes

la Gapricios8 Llu-

aviat feia una c08aCem l'al-

d' ~a~nt.e J' joventut de les dones., venia un

moment que no hi havia cirurgia estètica que hi valgués. Però
la dona ja

havia entrat pel portal gran al món, i quan no po-

dien provocar disbarats cantant, fent pel.lieules, ballant o
fent de viduesa1agres, es feien advocades, escriptores, diputades o carnisseres. De tota manera ja no

c~

pensar, per coses que

s'esdeVinguin, que es torni a n'aquell temps que les dones rebien
i nrou 1 sef\-se dret a prote.star. Hall passat del feudalisme
11be:ra1isme i d'aquest
tot les, de bon veure

8

al

l'autonomia 1 a la independència sobre-

tant com ho siguin. Tenen recursos, però, i

alguna-s. quan han perdut gràci~s i no disposen de carrera, han

plantat bandera a les ouinea i segueixen
prestigi. Hi ha

tam~

goaan,t de gran i mer'scut

les que són posseidore's de gran renda cosa

que serv&ix moltíssim per a maptenir prestigis· sense nacessitat
de benplanta4fsme, carreres ni sofregit.s •
•

l trobem à Miquel Formiga en l'època que les dones es pot dir que
han :fet el seu agost en quant a ser-les-hi reconeguda la seVa presència i la seva voluntat en 01"1ci8 varis, en apar a domJir tard,
en associar-se a companyies variades i en llibertat d'entrar i
sortir. Tot això, és clar, en seva edat d'or. Una part, fora
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d' aque sta edat

in aguanta ble,

segueix sospirant pel preu de les

molles 5. anb què han de cC'nsistir els catorze àp{its setmanals •

...

Aquest sospmrar no té aires de parar, i

èla homes no poden :fer

altra cosa que sosp9rar ells tanbé.
- A casa sospirem tots, J.a dona i jo·- diuen elsrna.ri ts-. Hi ha
solidaritat amb el sospirar ••• S' han d'anar suprimint plats.

Si

la cosa dura haurem de supr imir repassos. RIs sopars j a no són e~s

d'abans •• ·.. Si ens llevem tard,
-

La

~ia

no.esmorz.em •••

pr'opis eneara de tant en tant té rampells de ql;1aIl no eren

res i devègades per a donaJ'l-me mals moment.s em deixa ana:r: "No

apa quant m'ha costat aquest peix que menge-a?
aquesta escarola que deixes?"

Saps quant val

De tant sent.ir.-l;1 a dir el preu

de les coses, em sembla que- estic menjant papers de cent peles

.n lloc d'arròs a la cassola o macarrons a la ital~ana, i la ve1'ila t, devegsdes el dinar em t'a mal.

- Això abans no passava. Les hi hem donat. massa ales a les dones,
ja t'ho diré jo. Abans mentre tinguéssin home ja ho tenien tot.

sl,

com ho vols arreglar?

Veuràs -còm ho vull arreglar, com bo, vull arreglar ••• Amb quins

quartos va a plaça

la teva dona, amb els seus o amb els teus?

els meus per.ò que 'e'lla diu que són els seuo.

Així

DO

arreglaràé re

l la teva, amb quins quartos hi val
Amb els seus, la veritat. Per això a casa quan es queixa li dónò
tota la ra6. Devegade's si les hi dónes la raó, callen. Temps endarrera~

a casa mai s'ha anat a pla9a pagant jo, Quan em bestreia

la situació e'conòmica la feia callar dientr.li si sabia que un
home per a ella tota sola no era pagat amb diners, però ara••• ara
ja no li goso dir.

Avui han agafat massa

.:t~ums.

l tant li :fa que
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per anar a

pla~a

cobrin com que paguin.

- Home, jo el teu cas eJ. comprenc, però el meu I A casa sóc jo qui
pagso
- Eg igual. Ayui són elles que diuen que per a tenir dona ,s'ha di

pagar. l en aquest pagar hi entren,
a

pla~.

ultr~. al~res

coses, les

~des

l quan es posen una Gosa al cap rai ••• 1 I ara ja. veuràs

amb la 119i del divorci I

- Mal-da-cap em t'a aquesta :!:-lei. Si no
..

8'?Bn

divorciat a 30 anys,

que. ès l'edat t'ins a la qual poden engallar-se,

n~

tinguis poro Dea-

'.~

prés, si per a ob1:.enir el divorci s'ha de pagar, ja veurem ,qui es
divoreittrà. Es una llei per. a gent rica aquesta, per a gent de dretes, vet-ho-aquí. L3. gent de pocs quartos haurà

d'aguantar, i pre-

clsament durant les hores de. menjar, el preu de les oarxofes,

~el

ba-

callà, de' l'oli i del pit de toC;ino••• A més 1 les parel1e.~ ~oves, que

en fa de temps que sense llei 00 divorci actuen en

divor~iades,

i

ense que jutges i notari,s n'hagin de fer res.
Aixf

hOOl d'estar

contents de co

- QUan '<1ag1n més ~alamentql

arxen les coses?

que hi aniran perquè això no ho paren

ni l.ea dones, trobarem que avui viviem com els reia quan els

~i8

vivien bé ••'.
orrtem, doncs,
fàb~ica,

A la

t.robar Hiquel Formiga quan el món anava com anaVa.

ben poques coses de profit hi feu. Son pare se'n quei-

xava..
.. ,

- Això no és menera de portar-se per un que demà ha de ser l'amo de

tot..
- Pare, aquestes màquines em t'an més por que goig. r també me'n fan
e~s

que les t'an moure.

- Si no et treus aquesta por del damW1t, 1 ara ja fa temps que hi
ta a la fàbrica, ho veig molt ma1amert ••• Després , jo no sé per

129
quin dimoni 'havies de fer vaga, tu!'
~ ~s

que em van dir que si no t'es vaga com

- I sempre la

p0r·~

ella~ ~ ~

Maleit 1'19361:

.l:i:s que ells només.. parlen dels diners que et
que fins ara no en podien t'er de

cada dia
-

~'an

guanyar. Diuen

vagues, però que ara en faran

qUé ~~lgu1n.

l tu no els po<li.es dir aue hi perden fent

v~es'(

No, no di-

guis res. La por,,·. "Si mai arl'i1;)es a ser l'amo en faran el què
vu~guin
~

de tu.

Oh, i quan no parlen dels dinars qUi

t fan guanyar, parlen de

donotes.
L.

,

... l amb donotes, t.u, què?
S1 estic espantat amb altres coses, també n'estic amb aquestes•

• .uoncs hes de comen9ar a perdre la por, que ja és hora!
- Vola dir que va:Q\~
amb donotes?
(J'

-

t~aque1,

no tot.es les dones són è.lOnotes. l un home, a ~s de tre-

ballar té à¡tres obligacions,

,

bretot els que t0nim fàbrica. S1

no en s calfem

i no teni.m de scendènci s, la fàbrica. f'arà ~ la fi. Hi

ha. gent que

pot permetre el luxe de quedar-se soltera: escrip-

6S

r

tors, pianistes, pintors, tiples, msnesc...<Ü.s, llevadores i tots e11:$
que cobren del municipi, de 1qs diputacions o dels ministeris. Ara,
el que té una :fàbrica, :necessita

tm

hereu o dos, si no la f'abrica

passa a mans que mai no han suat ni per a creat-la ni. per a fer-la
gran ••• O sigui. que a case hi ha una fàbrica i ~u ets solter, i
•
'.a solte!' granat'. Deixa per lm moment. de tenir por ja que essent,

un

Bò~r

amb :fàbrica, no hauries de saber per on girar-te per a

dir que ja està ·compromès a les dones que et vindrien al darrera.
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Parlem-ne,. pare, parlèm-ne d'aquest compromls I

Doncs parlem-ne. Tu has fet passes?
:fo.
:- Doncs què esperes? QLle les d Cf1es e,t vinguin a trobar?

- s1.
J'..ixò és

.

nou~

Això és por•
Perè tf.lIDbé et fan por, les dones?

sl.

aquea

la tens

sa1vadf~.

Tens una fàbrica, un patrimoni, unes ren-

dea. Si la don a pot anar

pla):a

tens el matrimoni salvat.

- rh matrimoni no s'acaba pas anant a plaça bé. 3i em caso amb una

ica voldrà fer més coses

qUfIt

anai' a p1a~a bé, voldrà servei, ves-

tits, luxe, cotxes, al terns'r ••• i si com tu diua devagades les co-

es van malament •••
- ~ j o ho dic perquè podr i

ena!' més bé. Tampoc se'ns ha de

creure del tot als faBricants quan diem que l,ea coses van malammt.

- r 3i em caao

amb una pobra, pel fet de casa:r.-se amb un ric, voldrà

fer la pau de totes les coses que no havia pogut t'el" essent pobra.
- Doncs no et casis ni amb una rica ni amb ura pobra.
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- Tu ho has dit, ni anb una pobra ni amb una rica. No em caso.

- Casa't amb una del mig, home I

Ni de dretes ni d'esquerres, de:l

centre.
Pare, pare, fins en el matrimoni hi

hem

de t'icar la pol!tica?

Es un dir, bome. Casa't amb qui wlguis. Els pares ja no pintem
,

. .

l'es, ara. Jo només vull que et casi s. Si et quedes solMr, a qui
vols deixar les coses de casa, a l'Estat?
No, això no, veus.
l doncs, line I

- Oh, ja es podrien deixar a algú que no fos l'Estat.
-

A

qui vols deixar-ho? AlS"Dois de l'oncle Vadoret els quals es

passen les nits a les discoteques, que no han treballat mai i que
diuen que no treballaran mai? A les noies de la tia Angeleta les
quals canvien d'home cada repic de campanes? O a n'els padrins de
...

Manlleu, que són comunistes del senyo:r; Breznev?

Et faria gràcia

que tot an's a parar a Rússia?
- Home, a'bans que tot anés a parar a Rússia •••
- Doncs ja saps com ho pot evitar.
-

I no hi ha cap més medi d'evital"-!-hQ que casant-me?

- Cap més.

- Però •••
\.

~s

igual, aasa't amb tota la por que vulguis, però cssa't. Pen-

sa-t'hi Miquel, pensa-t"hi !
l Miquel comen9à

a pen sar. l quan més pensava més por tenia. '3i
•

no es casava, tal com li havia dits on pare, el patrimoni podia
anar a parar a mans dels nois de l' onJe-. Vadoret, els quals no

Vo-

lien treballar ni havien treballat. seria protegir la vagabunderia. El pare tenia 1'a6. Les noies de la tia Angelets canviaven d' ho-
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~l

me ,sovint.

'patrimoni ja seria, més repartit, -p.erò es rep.artiria
.li,

,

a homes .consorts, uns

desco~e~ts
\

•

.

. . '

_'

,\

a fi ge,
. comptes. També tenia
. . rah
'.

~

e1 pare. Quedava e 1 cas de l'Estat. ·.si 1 a fàbrica fos

m' s

perdés milionades, se'npodrla fer. càriep l'INI, però

aque_8~

gran i
no

era el cas,.,la fàqrica anayafen'tï, i tampoc e.ra el. cas que després

".

d' haver p'agat durant a1Ys i anys oontribucipns, al' Estat ara

regalés la fàbric.a. El pare tqrnava
el cas, d~, R(ls~ia.
russos se

~

8' li

teni r rah. l encara hi havia

Es clar, haver treballat tant temps perquè els

n'ap~ofitess1n••• I

per a privar que la fàbrica anés on

no havia d'anar, ell s'havia de casar! l l'home hi cercaVa sortides

a n'aquest casar- se..

També podia succeir que els

d~

Manlleu amb la

·:fàbrica i les propietats als dits es deixéssin córrer de se.rpartidaris del senyor Bre.znev., .T~bé podia
r'

esdever.:Ii~se

que la fàbrica

anés malament del·tot i llavors ell s'hauria hagut d'espantar .caan"t-se· i s'hauria espantat de franc., •Potser son pare no hi 'pens&-

,

ria més amb aquell ca80ri ••• P~rò si, el pare hi pensava.
Hiquel, què has decidit'?
Tu em vas dir que hi pensés. Ja ,hi penso, ja.

Bé, no et pots pas pas.sar -la v;lda.pensant. l les coses no van
prou b6.
- Es que. si no van prou

~

no veig que jo casan"t-me les hi hagi de

fer anar.
iquel, si tot va a ps.rar aJ.s nois de l'oncle Vadoret, anirem més

.
de la tia Angelets amb els homes que fan

depressa a fotre'ns de vint ungles. l si

Va

a les mans de les noies

.

córrer ••.

- Jo havia pensat que amb tants homes se"'ien més a repartir•••
- Tu et penses que l'avi

:t.

jo ens hem passat els anys suant perquè

tot plegat' vagi a mans desconegudes. QUe els coneixes tu als homes
de les noies de la tia Angeleta si cada mes en tènen de distints?
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<:)1, també hi havi a pensat amb això.
- No, Miquel, no. Això només ho pots arreglar tu casant-te. O és
que vols que tot vagi. a Rússia?

s que jo pensava que si els de Manlleu .creiessin que tot podia
ser per a :e118., potse:r es pssssr:ie .n •••
-, Ni par:,t.ar-m , MiqueJ., ni,

par~a:r-~.

Els de Manlleu, com que de

fà.btiques no hi entenen
re.s, segur que f~r:s n
' .
i .la fàbrica :La farien anar segons disposés.
~as

ets tu qui
-

de fer anar lt;!

f'àb~ca i

'\8

nil' tècnics
russos
.

e~ se~y~r

Breznev. l

vf}tlls:ro el patrimoni.

l si no tinguéssim fàbric~ ni: patrimoni?

Però els tenim., Miquel, els tJenim. Aquestes cos~s <pe penses tu
són excuses

per a no casar-te.

- Es que de le·s moljJes eoses. que em fan por"el casar-me és de les
que me'n fa més. l d'ací no em moc.
-',

pe:rtò, :fiU. meu, t'ill meu, ·si. fa molts anys que la gent es casa.
l es casa gent, de totesmar.ques"pobres, l'i cs, il.lusionats, desen-

ganyats, pé!" força, per poders...
- 'rambé ,n'hi ha que no es cas'~ i no per això les carreteres són de

més mal arreglar, s'at-pn els impostos

i es Va al llit més tard.

- Miquel, a casa ens hem casat tots. Els pare's, els ,avis, els b&avis i els aVi s dels besav:fs., I, de tots, només eJ,. besavi Ferm!
trobà un a dona la qual

\ma

vegada easada digu6 que el besavi no

1i agradava prou i marxà a ~ran9a amb

\Ul

comandapt de burots.

l s1 em passa
a mi això?
.
,

.

- Avui no hi ha burots, ja.
,

- Però

hi ha altres funci.onm-s que

po~en

t'er. ~riar els gustos

de le s don es casades.
- Un qU8l!

~s

casa no hi ha de. pensar amb

~questes

coses. S'ha de
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partir de la base que una dona quan .diu que s1 ho diu sense trampa.
- Oh, tote~ ho dFuen ~que sl quan es ca~n. l tanbé ho devé dir 'la
dona del

besavi~

.- El besavi no en :reia massa cas de la seVa dona,· i d'aqui Va V·enir "tot. A més,el' besavi Fermí era tartamut i sempre es queixava
.que' la dona:;'i; gastava massa quartos. l era home dE! .caf$ el besavi
"

F~rrni.

La m~joria de les ni,ts les passava ~ent. el c811ar1 enlloc

de fer companyia· a la dona.

'.

- Es que :casar-se és car, pare.. Si no em m?c de e.asa, és l.lIl plat
.m.é·s a taula ·en

lm ~emps

que les oo8&6·no van prou bé .... l si tinc

de vi"ure fora de casa - be sentit.

~

dir per la fàbrica que

l~s d0-

s eJ..8 nrimers temps de cElsades no volen testimonis, ni d' olda -,
encara és més. car. Cas.a nova, mobles nous •••
- l'To n't"bi posis més ent_bancs, Avui encara ho podem aguantar. Queda't à casa, ves·te'n, però casa't, MiqU&lI
H' ho puc anar· pensant?
QUan més triguis, més dificil ho veuràs.

Casa't, Miquel, amb la

primera que trobis sortint al carrer, però casa't:, punyeta I T'ho
demana el teu pare, la fàbrica, al patrimoni, els av.antrpassats,
l"economia del· Pai
Ho exigien tantes

.....
COS8S,

~ _ que 'Miquel Fonniga de-

eid! fer 'cas de son pare .. Es casaria encara que "tirgués por, però
es casaria sense festejar. Si festegés estava segur que al matrimoni, si hi arribés, hi aniria amb més por que mai. Ell ja en veia
de dones pel c8-.rreJ", però no se' les mirava .. Es miraria les primeres
que trobés. l se i~9 mi~à .. La primera sorpresa fou la ve!na Hol'tènsia .. Quan arribà a casa seva ho digu' a taula.
- El Miquel, el fill del senyor Formiga, m'ha mirat.
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I la mateixa declaració :reien la noia del cap de bombers i la geI'mana del músic Poncem.
El tercet, daVallt del mirall, es preguntaven per què se le s havia
mirades el noi del senyor Formiga el qual no es mirava mai ningú.
La vefna Hortènsia era més aviat abundosa d'aparells làctics i abdomina1s. Potser si que els volums podrien ser més reC:'lufts, però almenys podia preamir d'antecedents ja que ara es vetlla cada fusta
de planxar V8,s-tida de dona que feia pena. La velna Hortènsia
temps
,

endarre-r3 era poca coseta' i no se la miraven massa pei carrer, i
la noia per tal de ser mirada ea posà a dieta per a guanyar carns.
Però totes les dietes són dolentes. Les que es volen aprimar s'aprimen massa i devegades no s'hi és a

t~. A

la velna Hortènsia

la dieta l'emplenà de bo de bo. Mentre s'anava omplint ja se la mira.va algú, però aquella dieta al rev's 1" anava bufant amb eX~8
i

la

gent

ja no se la mirava tant. ffNo sé què vol, la gen tl" pensa-

va la ve!na Hortènsi a. Ara, però, malgrat la sava opulère i a se l" havia mirada el noi Fonniga el qual mai no ho havia fet.
La noia del cap dèls bombers era el

oaa invers de la ve!na Hortènsia.

De menuda sa mare li donava més menjar que

dei compte.

- Nena, digue" 8 a la senyora Tonets què has menjat a dinar.
l
\

.....
'.

la nena recitava una llista com si anunciés els plats d'1m restau-

rant.
l mirin quines camotes i qui.n clll té la nena I
I. la mar'e de la nena l'arrOl;Tlengava en "públicperquè les amistats po-

déssin veure l'enrobustida popa de la nena.
Però la nena es t'eu gran, contemplà en revi.stes i televisions desfilades de models i concursos de bellesa,. i penEJà .que ella, si no hi
posava remei no seria Dlai ni una cosa ni l'altra. l s'apuntà a les
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dietes castes, contra la ca1"D. l l'anà perdent a ulls Vistos. Els
pa9~ants,

quan la noia era El mig perdre matèries grasses,

enc~r.a

se ~a miraven, però quan ja la dieta no tingué aturado r deixaren de

~

mirar--se-la. l un dia senti, al passar, aquest comentari:

1 dia que faci vent, es trencarà!
l la gent, si

bé no es mirava massa a la ve!lna Hortènsia perquè

anava massa carregada, tampóc es mirava a la filla
bombers perquithi anaVa poo. Tamb6 pensà

de~

cap dels

aquesta: "No sé què vol

la gent. 'No està mai contenta••• 11 Ara, quelcom li devia haver trobat el noi Formiga que se 1 'hagués

mirada~

fou també pensat per

la noia.
l hi havia, igualment mirada per l'amic Miquel, la germana del músic' Poneem. La germana del músic Poncem era partidària del divorci.
La seva il.Iusi ó en aquest món era divorciar- s'e, i molt abans que ni
......

~ .-~

....

es parlés de la llei del divorci, ella ja l'havia posada en circulaoió pel seu compte. l aquesta

especial afecció la portava, per

la gent que les sap llegi,!" pintada a la ca!'a. Hi ha pintors que nO&l
. més de mirar-se"ls es v·eu que són pintors, com hi ha malfactors
als quals al veure' ls ja s.1endevina que ho s6n, de la mateixa manera que hi ha malpagadors que amb la 'Cara paguen. Un temps els poetes portaven barba o cabells poc tractats pels amics barbers, i els
bons, se' ls veia amb e18 ulls que no erell gent com 1" al tr a que
anaven pel- món com ai no toquéssin a terra••• Doncs la germals del
músic Poncell es ve1Ïla 'de lluny que

'l.tIB

gran varietat d'homes li ha-

vien portat l'esmorzar al llit.. l també ella es preguntava per
què- l'havia mirada el noi Formiga, i que ho hagués :fet quelcom
hi havia vist. Ella desconeixia la por que movia al noi Formiga, i

pensà que potee!' l'home volia demostrar que seria el millor de la
seva llarga eol.le·cció••••
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..>om en ple carrer. Miquel Fonnfga surt de casa seVa cami. de la :fàbri.ca..

~9

de bona hora i la gent cir/!Ula amb Ca'I'a de son. Tothom :fa

el can! pensant una cosa () altra. Hi ha varietat de pensament s.
Unes noies joves

van

8

la universitat i pensen que si nomes hi han
.

,

d'escoltar tenen el matí guanyat. Unes altres Van
pensen que seria una bo-na
a treballar un

f\

despatxos

i

cosa que es t'es unà vaga demanant per

hora menys cada dia, ja que anar al llit tard i

haver-se d'aixecar tant de mati- pèl" anar al treball no é-8 d'un paia
en el qual. hi ha gent que vol ent.rar al Me·rcat Comú. Unes dones
van a pla~a

preocupades i pensen' quan arribarà' el dia que les

anades al mercat es podran feT" pagant l'Estat el qual paga tantes
coses.

Uns paletes, a peu d'obDa, encara que no sigui l'hora es

va preparant l'esmorzar. Un vol de mainada es dirigeix a l'escola
propera pensant que si els mestres tinguéssin l'edat que tenia
ella tampoc

¡brien les coses ep

ella no sabia••• I, en direcció

contraria a la que porta Miquel Formiga, es veuen les tres dones
que el noi sJ havia mirat uns dies abans.

Sègur que degueren fer

una pila de pensaroort. s aquells dies essent-ne el cent:nt el noi
Fonniga, perquè al di visar-lo, les tre-s, que anaven a compàs, el
l

.

pe~deren

i comenqaren una pet.ita eursa d·lobstacles pel mig la gen-

taria matineTa. La ve!na Hortènsia, de sortida queda una mica rerassagada. Les altres dues sortegen vianants i sembla que porten
la davantera, però- la ve!na nOl'tènsie evanqa imparable envestint
,

pel dret tota mena de ·transellilts provocant diversitat de tront.o-

..

-

llaments i més d'una C&iguda. La ve!na Hortènsia, en aquells moments i mogUda per la cosa que la movia -era igual que un camió de

...

dotze rodes que passés peJ1 la voravia.
,

)

l les tres

arri~n

davant

per davmt de Miquel Fm'miga. T l 'home se lea mira a les tres, se
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1e s mira i fuig tremolant.
~

!

,I

- M'ha mirat a mi I - diu la ve!na Hortènsia picant-se al pit.
- A qui ha mirat

J:1a

est~t

a mi I -diu la :ri.lla .del cap de bombers.

- Us erreu. A qui ha mirat ha estat a mi I - fa la germana del músic pcfuem.
Una mirada ha estat devegades e;t.
;lles tm s dones no estaven

comen~rnent

dispoaad~s

d'un idil.li, i aqua-

a deixar- se perdre el que

e1Iea ereit=m que havia de seguir després d'aquelles dues mirades
inicials, sob~t,ot perquè les tres sabien que el fill Formiga disI

I

!'

posava d'un pare amb fàbY"ica. E.lles, si el cas s'r.agués presentat,

potser s'haguéssin l'"9laci.onat amb qui hagués estat prescindint de
la situació econòmica del pare de la relació,

però si es presenta-

va l'oportlUlitat d'una possible rel~ció amb un element posseidor

d'un pare del qual el veinat assegurava quo era un pare folrat, era
cosa de beneites no intentar, a tot ,..isc, .fe1"-se anb la relació. l

que la trinca era d'aquest parer ho prova la conversa i monòlegs
aue provocà aquella mirada partidora da Hiquel Formiga..
- Pe,..ò on vols anar- tu si per poca força que tingui ell, si t'abraça

t trenmrà?
-

l

~aca,

si pense.s

ea

que j.o pen so, a tu

t' hauria d' abra.çar

amb aj u da

d' a.lg(l mEt s •
- ~u per poc, i tu per massaI - diu la ger~ana del músic Poncell.
- Mireu-se-la ella f

Jaca1 que no t'escapi mai d' ensenyar-li

carnet d'identitat.
9 Gallina vella. :fa bon

el

•
ca1do~

- A l'olla sí, però al ll~t •••

- De quants

h~es

has

canviat, tu?

- Jo eneara puc anar al matrimoni. vestida de blanc i amb un ram de
tarongina a les mans.
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Ja et planyo, doncs, si mai t'arribes a casar aix! •. Els

trebal~s

que passaràs!

- Voaaltre-s
- -r.nveje
"

de

'91 que teniu és envejal

Del carregament que, porteR?

què?

QUè més voldria s tu que tenir les coses que jo tinc.

- Ja ea veu de què t'han servit!
-

l ja es veu de què t'han servit le9 que t.u no tens t

- No maldeu,

~e

a

vosaltre~

no ua ha mirat com

,8

mi.

- 1Ue et penses qte no se sap que només et cases per a descasar-te?
- Aque et me' 1 quedo.
JR ho veurem.

Tu que no pots f~r quatT'e passes sense bufar,

i r..l'ho imoedirà1

o tu que quan fa vent t'han de posar contl"'8pès?

-

(~i

't'ho imped4rà sera ell ••• Quan et vegi de ben

dJ"à per la

~

prop et PreJl-

seva t-ia major •••

Tot això ho deien cridant les tres a cop, i la gent que transitava

eomen9à a
lGS

-

atura~ se

prit1et- i a fe:r rotllene més tard r) al volt81t de

tres discutidores.

~è

passa., senyora

Feliu"?

- Diu que hi han tres dcne-s que s"escridassen per un hVWIiJ •
- T l"ñ~ hi és?

- No ho sé, jo sóc tan menuda que la gentada no m'ho

~ixa

veure.

La senyora Feliu 9!"'8 U1'18 bona clienta de l'encarregada del 'quiosc
,

de periòdics i

.
revistes la qual al sentir-la queixar de la seVa man-

ca d'estatura l i posà a la disposició la cadira del quiosc per tal
que podés seguir còmodament. &1 d9sevolupament d' aquell
les

prota.g~!listes.

p~et i

veien t

'-<

- Moltes gràcies, q,enyo:ra Quimeta ••• l guà:l."di. 'm aque lla reVista noVa

que m'ha dit •••
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Les tres discutidores, al veure
que mai i portaen a

c~

qu~

tenien públic, discutiren més

les primeres actuacions d'actors amb la

cooperació del respectable.
- Que no ho veuen?- dema la ve!na Hortènsia envermellida a fons-,
aquest monument d'ossos i aquests que passa de l'edat em volen
p rendre un

ho~!

- Oh, si la deixen dir, aquest home ha de sar d'ella. l,ai, pobre
home, si un dia el trepitja! No se la creguin. 'Es ella. que s'ho
fa això d'aquest home. Jo hi tinc el mateix dret que ellaI - xisclava la filla del cap de bomlE ra.
l

tanbé proclamava ela aeua drets de cara el públic la germana del

músic Poncem.
- Deixint-les dir ••• Aquestes wes ploren perquè no han featejat
mai" La una per e xcé s de pe s i l'altra pe r defecte. Es pensen que
.,ls homes no se les miren aquestes coses, i els homes avui van a
mirar molt prim. Si han de présentar la dona en societat, tan malament queden si han de dir: "Us presento noranta quilos de oon a
com si han de dir que el' presenten trenta-set. Per això es deixen
a ossa tant les que passen del pes com les que no hi arriben. En
canvi, tma dona de pes normal, com una servidora, els homes se la
poden emportar pertot arreu.
- l l'edat? Et penses que no la miren els homes l'edat?l

... L'anor no -te edato
Però tu s:!!
- l tu no tens res, i tu, massa!
A partir d'aquest "massa", segui ren insults picats.. Uns homes que
:f'i~raven

entre ela espe ctadors comen9aren a aplaudir. l fou la se-

nyora Feliu, espectadora d' al~ada damtmt la cadira que la hi deixà
la

qu~osquera Qu~meta,

la que va dir:
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- Però,dquest home, per Quina s'ha
.¡

té

d~cid,it?

lloc aquest treset,;

- Per mi!
- Els homes, avui, amb una no, fan 1 per això passen aquestes coses.
- A mi no me'~ pr,endràJia!
- Ni a mi!

l jo 110 me" 1 deixaré prendre!
- A vostè què ,li sambla? ,Que aquesta

gr~sa

ha de, tenir preferèn-

cia?
- veurà, hi ht-\ homes que las volen que n'hi hagi •••
- QUè

xerra, aquest sac de, mal profits! Vostè creu, senyora, que

es pot aprofitar, això?
- Miri, també hi ha homes que les volen de bon agaf'ar •••
- l entre un poc i un ma;ssa, vostè creu ql.J3 un home ••'.

- si,

t.anbé n'hi ha que no es voJ.en moure de les mitges tintes •••

- Vostè el què vol és quedar bé amb to,thom. l per això ja es podia
haver quedat

a casa que

p~ou

feina i deu tenir!

- Veurà qui ha mogut tot, això i a la via pública han estat vostèo,
i segurament sense pe:rmís.
- QUe en té vostè de permís per estar daJ.t .d'aquesta cGdira a la
via pública?

- r

vostè per a cridar?

- Que hi ha cap llei que prohibexi cridar?

- r que n'hi ,ha cap que impedeixi pujar dalt d'una caóira?
,ls homes tornen a aPlaudir per segona vegada,i a partir d'aquell
moment l'aldarull pren unes, qones proporcions. A la rotllana hi havia més dones que homes i aquests es baten en minoria, però no
tots ja que entre ells hi

havi~

ma, sembla ben guanyada, de

el flequer ,Joan el quaJ. tenia :fa-

~embrer.

Pel barri se' l coneixía pel
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Sultà, i fou blanc, durant

Ulle

moments, de les dones de

que es veu no fomaven part del seu harem.

S~escampà

~a

trobaia

més d'un cop de

paraigua.
- Fort a la testa I - deia la senyora Feliu de

d~t

del seu obser-

vatori.
l coses de quan es troba. més gent que del compte. Las dones, al
veure que algunes es fvicaven amb el fleqUer Joan del qual

pel

barri se'n deien tantes, feren el sord a les tres originadores
de l'espectacle,
i. dirigiren primer els crits .i .disp,rés els cops
.
contra el flequer •.Aquest intentà conseguir l'ajut dels pocs homes
de la batalla. però aquells es feren

escàpo~s

.als primel;"s cops amb

un:

- Ja

t'arreglaràs, Joan. Fer-ne seguir tantes porta aquestes de-

mostracions de ge.losia.
'acorralà al Rultà, i Quedaren les tres discutidores al descobert amb la sola presència de .la senyor-a Feliu daJ.t la cadira. :81la

i

cadira també deixaren soles a les tres i es traslladaren on les

dones portaven a ca.p una festa major
que no sabia per ·on

gira~

d~

cops contra el pob- e Joan

se. En aquest momen t pa ssa el poli ci a

Sabrià, el qual, abans de intervenir vol sabe-r .de . què Va.
- Amb qui se le s tenen aquestes dones?
- Amb el flequer Joan.

-

~e

n'ha abo:rdada alguna?

- D'aquestes, no, però n'ha abordades d'altres.
- l aquestes l'ataquen perquè no les ha abordades?
- Això és vostè qui ho ha de saber.
- l vostè es pensa que la meva feina és saber- les dones que fa
córrer el f'1equer Joan?
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- qi ho sabés i ho evités, no passaria el què està passant.
- SenYaT a, no hi ha cap dona que vulgui dir que no, 1Ue ,qigui que
si.
- Dancs si la policia no

serve:f.~

per aquestes coses, j a em dirà

per quines serveix.
- ~i les dones no estan en guàrdia •••
- No n'és vos:tè" de guàrdia~
- Vull di'r que ·si las oo1?es no. es guarden per elles mateixes, què
vol vostè, que ~da dona surti al carrer aqompanyada d'un poli...

cia, i que si ent:ra
-

H;S

a ,c&l

~lequer ~~espe~i

a la porta?

a dins de cal flequer que el policia hauria d'entrar amb

la dona.

- Jo hi entraré ca1a

veg~da

que les <i:mes m'ho demanin en acte de

p.rote cció. Sap quan te sm' ho han demanat?

N0 'faci números, j a li

ho diré jo, cap! l segur que totes aquestes mouen aquest aldarull
perquè el 'flequer no se les ha mirades. l això és una agressió a
plena via pública •••
l el policia Sabrià es posa en moviment. Veu la senyora Feliu dalt
la cadira.
- l vostè què hi fa aquí. dalt?
- Oh, de terra no veia res.
- Baixi. totseguit I Les cadires són per a seure-hi I
-

~s

que hi ,ha alguna llei, que prohibeixi pujar-hi da! t ]e's ca-

dires?
-I!il motiu q.e pujar-hi 's de :fer-se sopes amb un aldarull públic,

i aquests avui

est~

prohibits .•• Ep, dones I Què dimoni és això I

Alto en nom de la llei I
l el p<;>li.cia 8abrià
del flequer Joan.

intenta obrir-se pas pel mig les apallissadores
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- Alto, dic l,!
.

\

Però les

~ones

estaven j a disparades i no hi havia alto que les

at..urés. l tant era ai·xi, ,que una de .1es que ~ctuaven a pn.mera
• n

l,inia ensenya a la. general leà. calces
del sultà.
La senyora Ffr
.
.
liu, al

v~ur~-le9, acos~a

la ,cadira a primera linia per si des-

p~s de les calces les assaltadores dei.xen el f1.equer sense daterI

,

minada roba; interior. Fou una pena que la

s~Dyora

Feliu fes tard

ja que al t.emps· de ooixar i pujar de la cadira una de les done
de+ davant havia llençat a la gene:.:a:L els cal90tets llargs df!l
flequer Joan que s'anaren a

embol1~ar

al cap de la senyora Feliu

a mig pujar a la cadira.
- Deixeu-me' 1 vp.lre! - anava cridant la senyora Feliu.
Altres dones s'hi f"eien amb les dents per tal d'arribar a p'rimera
fila, i fou llavors que el policia Sabrià lluitant heròicament
amb les eRvestidores del flequer Joan havia aconseguit dipositar
la seva gorra de plat damunt -el 'lloc que la senyora Feliu iB.1tres
companyes maldaven per a contemplar. I, per a més pena d'elles,
un escamot de polieia atN!t pels

abundos~s

erits emesos en 'p1e ca-

rrer, estava esbandint aquella manif"estació no autoritzada. Entre
les dones que fugien hi havien les tres les quals havien posat la
primera pedra

d'aquell as,saa

al :t'"lequer Jo.an, que fugint i tot

no deixaven d'insultar-se sense para-r. Tot el-què pod' bure la
senyol'a Feliu., ja flolitària damunt la cadira de la senyora QUimeta,
t'ou el sultà ja posant-se les calces enmig d'una barrera protectora de part de la policia municipal.

-lo

L'avalot es

con~é

al barri

com provocat per la col.lecció d'amo-

retes delf'1e9ueIl'"tYoan, i així arFTbà a orelles de Miquel Formiga"
A n'aquest, l'esdeveniment li encomanà encara més por de la que
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portava a eolI.

Bn canvi, l'epissodi feu multiplicar de molt el
.
,

Però, aJPP por i tot,

prestigi i la parròquia del flequer.

aque-

lles tres done. no ea 'movien del pensament de Miquel Fonniga i
era en va tot

es~o~~

que el noi feia

Intiuències de qui sap a on

110

pe~

tal

d~apartar-se-les-hi.

el deixaven en repòs, però tals in-

I

nuències no t'eien altra cosa que augmentar la por de l'home.
,

eren

tu'l2

I

si,

,

mena de diapositives permanents que no eEl movien dels ulls

del noi Formiga els tingués oberts o tancats, però ai lee influències
volien que el noi es decid!te favorablementp'r aquelles tres dones,
no se'n sortíen.
por de

Mique~,

I.J.avo'rst-les influències, davant l'acumulació de

dirigiren llurs facu1tats a les tres dones on ja

_·r

se sabia que hi tenien terreny abonat i es dedicaren a passar
positiVes

dia-

de Miquel Formiga a la ve!na Hortènsia, a la :filla del

cap de bomba:rs i ~ la gennarla del músic Poncell i cadascuna les
rebé

a mans besades. l el treset, que uns dies abans era un tre-

set nonna1. s'anava sortint de la normalitat a ulls vistos. Aparentment, tot venia d'una parell de

m:r :ades, però ningú es creurà qu

dues mirades soles portéssin els epiesodis que portaren aquelles.
Quelcom més hi devia haver pel mig~ 3emp,re

hi és aquest quelco

quan s' es'Venen ceses que la gen't en general no ent.n prou 1)6. l

és aquest quelcom que Bol complicar la vida de la gent
normal quan
,
aqu8sta es converteix en gent anomal degut a causes nimies, fütils,
banals, sense' importància •••
,

,

ai ho hauria dit .del senyor Juliol! - sol dir la gent quan veu
que el .senyor Juliol fa coses que mai no havia fet.
, esv elota davant una determinada

can~ó,

~an

la gent-

pel pas d'una senyora més

al punt que del compte o davant una girada de "truita., s'esvalota
tothom que en té ganes i, sovint,
tocat per 1.' estat emocional del

CiB

aquell que no en té que se sent
rrer. Quan en un discurs electo-

14.6
ral o davant la no xiulada d't.m .penal,. UllS quants 'çomencena,',crida,r, donant. pe!' en:tès que en
.1s eri ta, eft
l

'.

~an

lm

i al;.tre llçc ~i ha gent nçn:nal,

gairebé generals. l els que no criden de debó
~.

•

.

•

criden de pensament.. l si aquests ftstatspsiquics s'enoomanen a la

.

.'

majoria silene.iosa, que

I

n~ngú trob~

estrany que ai l'enoomél'1ador

d'aquests estats els dirigeix
con:tra tres dones,
ja de sl
.
.
.

posades, i al causant d'aquelles bones disposicions,' els

siguin iIlsospitat.s._ Si la gent normal com

de la normalitat degut a ·una, passa

n di8-

res~ltat8

ei senyor Juliol surten

p8ico~ia.

col.lectiva i s'ha

liMa! ho bauria di t de~ senyor Jul.iol!", quan la for~

de dir;
t1'9

?9

~

' I -

ocasiona

. . ,

~ue8tes

psicosis es

•

d,~rigeix

enterament. a quatN

person&tges. és absolutament normal que aquests surtin de la normalitat tinguent també com una anonnaJ.itat

m~8

la ,por que. de :Ss

dones i solretot del matrimoni tenia. Miquel Formiga.
Quan aqual'! dia Miquel

Formiga so~ei de. caea èam! d.e la fàbrica,

feia. gota de vent. Ho observà ell 1
lògi.c~

llO ce~:firmà

.no

el Servei Meteueo-

Ef"e-ctivament, el del dia 15 d'octubre., aquell 15 d" octu1r e,

el servei deia exactament: "Temperatur&B del tot, apartades de lea
no~s

en aquest t8mps. Qol pertot arreu

i~

com a màxim,un

jol incipient es. -preveu per entrada de t'osc ll • l aquell

or~~

~a l~

ve!na

Hortènsia, plena de Miçuel F0nJ:li~ tina ~ dalt ~e tot, fçu l~ prime-ra de les tres que sort! al defora. l Bu.st quan estigué a ,l' al~ada

del noi,

lm

vent que

~o

hi comptava ni ell ni el servei

Mete.U(,"~

lògiC?, ni potser ni la mateixa., vefns Hortènaie ,'. fent una .graciosa.
pirueta mostrà a Miquel Formiga de quina manera eren les propietats
privades de la ve.1na ía qual.,. en lloc d',enrojolar-se, es mirà l'home amb el millor dels ,somT"iures. La de'stapada
fou contemplada pér un

dj.r, aturant-se:

a~tre pas~ant

ocaslo~al

de la noia

el qual no es podé estar d8
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Com que la

ve!~ Hort~neia, v~ v~ure.que

~~

el fill

senyor Formiga

vermell a tot envern;l~:l:li'fJ deixava ,el lloc del: s~ccés I:' pas més
-. _r·.

ayiat Vi u ,: va

con~ ,sta r El
,

l' espe cta.dor de la inter j e cció:
'"

"

- No anav~ pas pe T' a vos~,
se~yor.
.
,
De tota, .mane.::ra , mo1te~ g:ràc~e~, s~nyo:reta. No tots els dies es

veuen coses. ~ixí .••
,.,

Era dia de. t!'obades aquell. l arA qui s'acostava era la filla del
acomp~yada

cap ,de, bombers,
¡

•

~ ~

d'una senyora major. Quan es creuà amb
,

lea dues done,a', Miquel Formiga sent! com la noia, després de mil' a!'-

se'l d'una
-

f~¡só r~marcab1e, d~ia:

l c.egui que ,és ben trist, senyora Estrella, tenir tant l'er

a

escollir i que una no s'acabi de, decidir ••• No veu que ara és moda
estar prim •••
A r}ues pa,sses de distància"

encara sent! com deia:

- Ui! Aquest és un <;leIs que ;n0 em deixa tranquil. la! Avui, sort
que ha vist que vostè m'acompanyava•••
m~s.

El noi veu que la po.r el va agafant qom una :rebre anant a

l

pensa que ara només li falta trobar la geJ"IDana del músic Poncem. l
veu que pensar malament
éè una mala'
cosa
ja que a deu metres
,
.
po~tal

del

de la fàbrica es. troba amb la ge·rmana. del músic. Aquesta fa

més que mirar-lo. Li pica l'ullet,
. . però no
\

picada d'ullet nol"-

Ul18
.
,

mal, no, una picada d'ullet amb cua,
anb mov1mEm
t de balanceig dél.
.
.
,

cap 1 un g-est molt significatiu de llavi del mateix costat del convidador
senyal ocular.
,

A la :fàbrica, menjant. o dormint, Miquel
,

Fonniga no es podif.i treure del cap la nova sèrie de dispositive's
./

amb els

si~es

filla del

,

l

'

'

'

interns de la,ve!na Ho!'tènsia, e¡

c~ .de

sinc Pon cem.

•

po.bers i . la

pi~da

'

~om9ntari

d'ullet. de la

ge~ana

de la
del mú-
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Per

Ul.

llome al. qual moltes coses li f"eienpor, i més que altres, les

dones i el tenir~hi t~actes, allò era un no desitjable suplici, suplici que se li traduia al rostre i sobretot als ulls que li miraven fixamant lluru dels obJectiusq:ue té.;ia .al davant. Són pare, al

veure-li aquell

po~at,

.can que ell n'havi.a passat. un de

s.~JIlblant,

quan

festejà per p~im9rà vegada, pensà que el nC?i, a la ~i, 8'hav~a d8cidit.. a seguir les seves suggerències, i el Va temptejar.

- Com anem, not? Ja t'has dacidit?

- Anem

igual. No ens acabem de decidir.

-

l quan penses fer-ho?

-

De moment

ja me n'he mirades tres.

- Ah, .si 1 l què?

- Segueixo tenint por.
- Són les dones,. Miquel, le8 que tenen POl' •••
Això era abans. Ara els diaris porten molt poques violacions. O
no n·'hi han o no se'n fa el cas de "temps endarréra. Els diaris
donen més importància als morts per accidents de circ~laeió, als

assaigs de guer.ra en diversos paisos, a l'agafada de diputats i a
les decla~&Qions de- renda••• Tot això afecta a tqolta gent, i, una
violació com a màxim afecta a una sola persona•••

e tota manera dius que te n'has mirades tres de dones. l qui s6n,

les oonec jo?
- fUra, ~e8 primeres que he tro bat sortin t al carrér. La ve!na Ho~

tèn:u.a •••
- Home! Si comences així potser

si que hes de tenir por.,

la questió és que tiris end·avant.

Hi ha primes que

P~rò~ vaja,

~ casa~se

s'engreixen ••• PotseI" aquesta s'aprimi. El matrimoni és tma caixa
de sorpreses.
- De tota manera no hi ha res :fet. Jo

no he passat de mirar. l tam-
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bé n'he mirades d" altres ••• La filla del cap de bomhe l's.

Veus, potser aqnesta se t'engreixi de casada.

- Tampoc he pa-ssat de mirar-la, saps? I també m'he mirat a la genna-

na del músic Poncem.

s!, és clar, són les que passen més del carrer. Hi són sempre al
carrer. Jo no vull pas dir que no sigui bo. que al matrimoni hi ha-

gi algú que hi porti experiència, però la germana del

músio potser

D"M sobri d'experiènci.a. Enfl •••

- Oh en fi, en t'i •• • Es que de fa un 9 dies no me les puc treure del
cap a les t.res.
- l mo te'n podries haver mirat d"altres de dones, Miquel? Avui en-

cara es pot triar, que n'hi ha moltes!
- Jo m'he mirat aquestes, i ja saps que si hagués hagut d'anar per
mi no Me n' llB.R'uéa mirada cap.

- No, això no ••• Pensa amb els pas-sats, pensa amb la t"àbr1ca, pensa
0.

amb el futur, pensa amb la Pàtria!

~l

treset de dones s'anava posant en caràcter.

D~

totes les coses

que podien fer, bones o dolentss, hi havia de premi un hooe i aquest premi dispensava per et:davant qualsevol acte que s'hagués de
portar a cap. F.J.les no en sabien res de la por general de Miquel

Formiga. Només sabien que un home de relativa bona presència, d'edat al ptmt i de calaix :recomanable, les havia mirades i les dones,
s&~ons llurs

compte s no es miren pas per mirar i prou. Només fal-

tarial I les tres, seguint al peu de la lletra pragmàtiques

éS-

pacia1s s'anaven enfo:rynigant sense remei. Aquella 'nit, les t-res, a
la mateixa hora, eren lès quatre de la matinada,

- Miquel! - exclamaren.
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La ve!na Hortènsia ho digué mossegant el coix!, la filla del cap

de bombers amoixant-lo, i la germana del músic Poncem posart -se"1
per bar'J"'et. Allò e:ren

escen~s

intimes, i, en la intimitat la gent

de cinc continents fa les coses <:pe vol. :En les hores de intimitat
es pensa, es parla, es fan projectes, llenguots i, entre altres coses els coixins es fan anar de la manera que es vol que pe:r alguna
cosa estem en la initimi,tat. Aquelles tres dones, doncs, e,n la intiMitat tenien les dues mirades de Miquel Formiga i a basa d'elles
ho envestien tot per tal de tenir, ultra les mirades, la totalitat
del mirador •
. 'erò eix! eom les tres super-enano:rades anaVen p:rog:re.ssant geomètricament a sentir-se toc'ooes per la seVa devoció al que j a totes
"c.res consideraven el seu home, aquest fins les intimitats tenia
pleneé de por. Intentà fer-se passar aquella por llegint, però

tots

els llibres que enV9 stia descrivien escaries picades entre homes i
done.s. ?ra uit(.ior el remei que la malaltia. S'bagué d' atrinxerar en
llibres didactes. Cada vegeda que se li apareixien les diapositives
del treset tenia a ptmt reactius adequats: un tractat d'astronomia,
un manual del radio-tèonic, un Dlti"d" de geologia, de pesca aubnarina, o la constituci6.

Contra l'aprició de la ve!na Hortènsia

que11 dia que només feu vent per a1qa:r-li les faldilles, l'home
es dedi,cava a fer càlculs de distàncies estelars; per a combatre
la presència de la filla del cap de bombers, s'ent' onsava en els
secrets de l'ona curta o de les roques terciàries, i quan la gel'mana del músic PdCem li picava l"ullet repassava

els articles cons-

titucionals, o com a'bS de pujar una morena mal tocada amb el :fu;

8e1lo Però quan

l'~ome

no télia aquellsnibres a mà, les tres do-

nes li sardanejaven pel pens'ament amb sardanes saltadores. Provà
aTlant pel carrer d ' emporta]'ose la constitució a la butxaca, en quin
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text no s'hi pot trobar, per coses, mal posades que s'hi VUlguin
veure, cap escena
•

gmla

amorosa

no, aptP.. per a mmors d'edat. Quan al-

"

'

de les tres aspirants al cor"i

"

~em~s

trada a l'arqueta dels pens,a:nEfi sJ el noi
l'atzar i

X"e,c,i~a~a

..

e$ veu que el pre~g6' per

;

•

de Mique:I; li feia, l'enobri~

en veu alt.a l'artic41at.

neixia el trobà una vega de.

I.

la constituci6 a

~A~gú

que no el co-

en aquests
e.xercicis
alliberadors, i
.
.

1m ~ntrant

al Congrés perquè:

- "'.om volem ana!' bé si els d~putats encara han d' ap~ndre la constitució •••
, .

Per la seva part, ls s tres dones es veien j a en ,cor de fer-ho tot
per tal de tenir llum verda

El

l"assalt del noi Formiga. Si s'havia

d'emprar la f'or9Q, pensaVa la vaina Hortènsia, s'empraria. Si s'havia de fer us de la fal.làcia, pensaVa la :tilttt. del cap de bombers,
se'n

fa~ia,

1 si s'havia de posar en joc l'experiència, eren els

pensaments de la germana del músic Poncem, s'hi posaria. l si fos
...+

necessari, pensaven les tres, s'eliminarien competidores. l ja pensaven amb el seu heroi d'8na manera nova, amb un sentit més enllà
dels sentits :t'isies normals, i enCAra més enllà del sentit intern,
del morai, del oomú i del bon aentit, erB un sentit únic al qual
estaven supeditats tots els demés per importants i anomenada que tinguéssin. l les tres comencen a pensar en quò poden, fer, per a demostrar el seu amor a Miquel Formiga. La cosa organitzadora d'aquells pensaments ja intenten donar alguns consells, però aque1Je s
t:res dones, ja disposades a fer la gran batalla de l1.urs vides, no
escolten res, van a la seva, i la cosa fins llavors directora veu
qWl mes dones et;Jquivades :faran e~ sord

a tot, :faran el què vol-

dran, que ho han :ret sempre quan s 'han esquivat

pres~indint

d'a"i-
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sos, indicacions, parers, i recomanacions ,vinguin d'on vinguin. l
el fet· curiós és que les tres a. l'hora p4lDSen 1e.$ mateixes coses •••

Es pot tirotejar el cap del govern i dir que s'ha fet per amor a
ique1 Fonniga ••• Algú els vol fer.veure que la continuació

d~ a-

quell tirot.ejament serien uns anys de presó quepasaarion sense

veure
f).~

lI~iquel. P~r

tant, res de

tiroteja1~

ningÚ

ba~~lent

apq fos

cap del govern que seria un tiroteig que se'n parlaria molt.

Costà convencer.tes addyr~t que al noi Formiga no l'havien de per\,

.. lo.

dre ocasionant baixes a les altes esferes, que al noi Formiga l'havien de tenir a les mans,. ,viu •••.i que potser quan alles fossin a

la presó

els arribaria la nova del sau casori. Això dar,er les

calmà una mica i decidi'ren no ti:r-otejar al cap del govern.

Fins i

.

t.ot li desitjaren
salut, i que en lloc de dir la eoniiUtució que
.
l'home i la dona tenen dret a contraure

matrimoni~

hi tenan obligació. Deixat córrer que :fou suprimir

que dig6es que
E:.

trets el cap

del gove1"'Il" el treset, a cor, pensà en raptar Miquel FomilJa. De
'bell

~ntuvi

s.

cadascuna pensa en el seu rapte. La veina Hortènsia som-

riu al pensar-hi ja. que

salIt segura d'emportar-se l'home per la

violència on sigui. Ara veurien de quina manera ra.pta una dOna del
pes fort. Més que mai està cofoia de la seva proveidissima humanitat.
Molts sJhan burlat d'ella al veure-la tan carregada de tot. Ara li

.sap gr-eu de no estar-ne més de ben proveida ja que el rapte seria

mes :fàcil. La filla del cap de bomba rs planeja un rapte :fent actuar

la :t'al. làcia tenint en c()mpt.e que ,ella no es pot valer de la força,
i nrocurarà

atreure~s

al noi amb ploralles i conaarv81'-lo ploran t

r ai una vegada raptat ell li volgués fugir. Ella sap que ~es llàgrimes bar! sosmogut molts eors i, ei es tract.a de plorar ho podrà fer

dies segui ta. La gennana del músi e Poncem e~p(fra podsr fer a.ctuar
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la diplomàcia. La diplomàcia ha guanyat moltes batalles. Ella no
ha llegit massa durant la seva vida perquè ha estat molt ocupada
agafant i deixant hOO1es, però ha sentit a dir que al món hi han hagut grans diplomàtics els quals ban acon segui t coses que si no hagússsin estat diplomàtics mai les haguéssin aconseguides. Es faria comprometre, i davant la gent••• EJ. seu seria un rapte sense
actuacions Violentes, un rapte de saber-lo t'er, diplomàtic, en fi.
La cosa extra terrestre que havia encomanat aquella passió a les
tres dones, s'anava donant compte que les tres li fugien de les
mm s i que si no s' hi posés pel mig podrrien fer disbarats de

UB rca.

l les tres sentiren al mateix moment una Veu que les hi anaVa <Hen t que no anéssin barroeres, que l' anar-hi havia ocasionat la pèl:'dua de moltes ocasions. Que un rapte estava molt bé, però que s'havia de programar. On el voleu portar a Miquel Formiga? Ah, és clar
que no ho sabeu. A ca'ss vostra? Us el deixaran entrar?

A casa de

qui? No, no hi haveu pensat amb això, ja ho vejg. Les tres voleu
el

ma~ix

home, no?

Doncs agafeu-lo les tres. Feu-ne una coopera-

tiva del vostre amor, que ara estan de moda. l una vegada raptat, us
el partiu ••• Qui sap conduir, de vosaltres? Cap, ja ho veig.
una falla.

1m

Es

gran t'alIa. Les cbnes, per tal d"assemblar-se cada

dia m's als homes porten avui, una gran majoria, cotxe com el
primer. l vosaltres ja no teniU temps, ara, d'aprendran. Primer

·

~.

perquè us prendria molt. temps, després perquè avui obten1 r el
titol de xòf'er és molt car.
sap pOT'tar tartana?

Q.1ina?

sl, car!ssim ••• Que una
Ah, la senyora Poncem?

rapte es farà amb tartana. Escolteu•••

de vosaltres

Doncs el
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No se sap si el rapte ,es f'eu tal com havia estat

progr~ t,

però

es t'eu d'aquesta manera:
A cEièa del senyor Formiga hi ha totà 'la, f'anilia reunida. Es l' hora
~1

de sopar.

senyor Formiga fa poc que hà ,exposat a la

el prog!'ama que pensa portar a la

f'àbriea~ i

deixa

~s

genera~

moments als

assistents al sopar ~e treool1 perquè exPC?sin ~lur,S criteri s!' En
J ...,

aquell moment, tDla' tartana s'ha atura:t davant del domicili del fabI'icant ,&1 baixa, destapada de car~, la ,vefna. Hortènsia (sembla
,

,

que amb aquesta ~nera de presenUir-se n.o es 'Compliren les ~ecomana.cions de la oosa o~ganitzadora)¡. la filla del c~ de boq¡bers

agafa posicions ",al peu de la. por.'ta. Da;Lt la tartana hi resta
,

•

Fj"..

~

~a

_

germana del 'músic Poncell amb ¡es rendes a punt.
- A calJar tothom! - diu la va!na Ho,rtên~ia amb un revolver a

la mà.
L.....

Tothom calla du:rant uns moment s. La ve!na Hortènsia es Va acostat;lt

P&C

a poc a Miquel, Formiga -el qual s'ho Va veient malament.

,

El pare

FO!'mi~,

pénsant potser que la noia va a la recerca de

diner a , intenta inte rvenir"
- Paro, senyoreta B:ortênsia, no en s ho agafem ain, jou.
- Tots

'8

terra! - diu la noia al temps que dispara um trets

en dir.ecd1ó desconeguda.
La familia en pèll desapareix dessota la '\".aula" llevat de la tia

Francisquet..a la qual degut.. al seu volum no l.ot.. :fer la mt:l11obra
dels sl ~res, 1,

- Senyoreta, j o no

puc ajupir, sap?

No s'ho

pren~i

malament••

diu amb veu llastimosa.
- Miquel, surt! - diu 'la ve!na Hortènsia.
A Miquel, aquella noia li havia fet.. por només de veure-ls' pel carrer, n'hi havi~ t'et m~s el dia que li veié els interiors, ' n'hi
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feu molta més quan se li teren passar les diapositives,
t'eia

mà.

moltis8~ma més

~

n'hi

ara que l'havia vista amb una pistola a la

l s'atrixerà dessota la
taula
decidit a
.
'

no

mou~e-se'n.

- Et dic que surtis o em carrego a la familia I
La situació era greu. RI pare Formiga ja se ~'estimava

a Miquel,

però la pe:r-.spectiva de queda:r desfamil1-aritzat, ja que aquella nit

tenia a casa seva a tota, la familia, l i donà coratge per a provar
una

801uQ~ó d~

.oampromls.

- Miquel •••Mique;t., a veure si
vol que surtis ens

estalv~e.m

~o

arreglem això ••• Surt, si només

una pila de baixes.

- Pare, jo d'aqul no em moc.

- Però, home de Déu, a tu no ho ha .pas dit que se't volia carregar.
Pensa amb ta mare, amb la tia Francisqueta, anb l'oncle Clayell,
. amb la cunyada

Dolors que està de set mesos, amb &1 cunyat Eus-

taqui que enS' porta els compte s de la fàbrica, amb els cosins
d'Olot que avui ens han vingut a veure amb. e.l cotxe nou •••
- Senyores, se m'acaba la pacière iaI - fa la ve!f.na Hortènsia.
El pare Formiga, per a

de~ostrar-li

que estava gestionEl1t la sor-

tida d.e Mique 1, mostra un mocador blanc

dann.~ t

la taula en senyal

de treva •••
:l:ii1t.re tant al defora han passat coses. Fer

W1

rapte amb tartana

no va semblar que t'os la mi:;I.1or manera de fer-lo tant a la ve!lna
Hortènsia com a la filla
músic~cem

~1

cal' de bomba.r,s, .p$rò la ge:nn,ana del

al di,. que ella no sabia portar altre vehicle que taI'-

tana, t'ou la causa. de que .s'emprés el damunt di~ carruatgÉt. Perxò
el rapte es decidí. f'e!'o-lo a la nit ja que en aquest temps d'ara
•

veure

u~ tartana derieS aturada, dl:lvant el domicili del s enyor For-

miga podia haver. ocasion~t prQbletnes. sembla que ¡' aconsellado r
del rapte

.v~

8\.1ggerir que el fessin l$s tres dones a cop, una que
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-entrés a:rmada al domicili del fabricant, l'altra que guardés l'entrada, i la 'tercera que esperés les altres dues portant el raptat,
amb el vehicle en marxa, que (,S com s'han de fer els

rapt~s. Això

darrer no :fou del 'tot possible, encara que la germana del músic Poncem e8~ravaamb el fuet a ptmt•• "S'acosta a la tartana el policia

Sabrià.
Què hi fa aci,. aques"ta tartana?

'hi està. Que

(,S

prohibit que les tartanes s'estiguin al carrer?

- No bo és',. però 91 carrer é,s per a passar-hi, no per aturar-s'hi.
Oimlts, aque,sta tartana no porta llum.
l això sí. que és prohibit!
,
Ho sento, .però
l'haig de demmciar.
.
'
- Denu;n cii, denun aii .....

Que se'n riu vostè de les denúncies? O ea riu de mi?
- No; no •••
- A veure, documentació!

- Per anar en tartana s'ha de portar documentació?
- l per enar a peu també. Doctmlentació!
-~?

- La de vostè, la de la tartana i la del cavall!
La germana del músic Poncem dubta, es· mira la filla del cap de
I

bombers que S8g8Bix l'e'seana del davEmt de la porta dels Fo:rmiga.

- Va, documert. s, documents! - insisteix

~l

guàrdia Sabrià.

La Poncem vol trobar una aortida. Si l'Hortència apareix amb Mi-

quel Formiga a punta de pistola, i el guàrdia ho veu, adéu rapte.

- Senyor guàrdia, demà li portaré els documents que vol. Li ho pro•

meto!

El po.licia Sabrià s'acosta més' a la tartans

i enfoca una Lot a la

tripulació~·,

- Ah ••• vostè

és

una de l"escàndol de l'altre dial l ara 1strobo
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dalt d'aquesta tartana sense document sl 'A l'Ajtintanent I
- Perè •••
A l'ajunt.ament, dic I

l el policia Sabrià aga:rant el 'cavà1.1 pel ronsal s'emPorta el Véhicle carre-r 'avall.

ft'l:ta

,..a

entrar

8

del cap
là

casa.

~

bombers al

~.eure

l'operació Sabrià es decideix

Tlo :ra en el monu.l'l t que el pare Formiga annat de

ban::1era b1an-ca ha aconseguit que Miquel .surti del dessota la taula.
- Ací veig que tot. ha anat'bé - diu parlant a l'orella de la ve!na
Hor'tènsía -.
- Acf sens'e novetat, ja ho veus! - l i diu aqua1la.
Però ale~rrer n'hi hat i forta, Hortènsia••• - i conta a la gran
Hortènsia l'actuació del guàrdia Sabrià.
- Senyors, ja poden sortir tots. Ens hem errat. Nosaltres venirlmJ per
a emportar-nos a Miquel. Ens l" emportarem un altre dia. I, pel descans de tots plegats, aquesta pistola només dispara pistona •••

A l'Ajlmtament no hi hagué connicte. La germana del músic Pocem,
la senyora :Pasquals, ae' 11 sortí.

p~d11t una multa per manca de òo-

cumentació, i tomà al galop, al domicili del senyor Formiga. Hi
arribà just quan en ¡;;;ort:1en les dues altres compliQ'ades amb el rap-

te.
-

l ell? - preguntà.

Ell? Ara és hora I Quan hem vist que el policia se us emportava a

t.u i tartana ens ho havem deixat córrer. A peu no es poden fer a'

..

questes ooses •••

•

Però ara torno a ser ací., i aquest cavall co1"ra com

tUl

Ara ja els he dit que portava un revòlver de pistons•••
Digue~los que l'has canviat J

dimoniI
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- Oh, jo encara en tinc més ganes que cap r
- Doncs no ho deixem refredar r
Entre'tSl}t" al me.njador dels Formiga es comentava el fet. El cunyat
Eustaqui.", .el .comptable de la t'àbrica, era partidari de dona:r-ne part
"

.

a les autoritats.
,

- Això és

lm .assalt

En canvi, ~'pncJ.e

amb
totes les de la llei 1 No faltarIa mé-s
I
,
.

Clavell

e~

qual portava la publiai tat, era d'ma

altra opinió.
-

}To dei~u que

.a n'aquest noi .tot .li feia por? Donc-a unes _dones

e'l volien emportar. A:i:.xÒ s'ha de dir, però no denunciar-ho a les
autoritats. Vosalt:r-es sabeu el prestigi que tim r~ aquest noi quan
s'escampi que

t~8

dones se'l

vo~~en

enduñ?

.~o

és quatió de nú-

meros això, Clavell, és una que'stió de propaganda, i jo hi tinc la

mà trencada en aquestes

COS'l:J.O.

Els cosins d'Olot opinaven
dol

pe~a

qu~ esc,~ar

allò

~erla

un motiu d'escàn-

la familia, i que es podria prendl"8 a Miquel per un fem-

brer impenitent.

- cu hagués e stat una sola, encara ••• Si el noi no l i havia dit que

sl de grat, ella li vo'lia :fer dir 1fer :for9a, però que :bres done
a la vegada se' 1 v01gÚessin emportar ••• I A Olot, vaja, no 'es veu-

ria amb bons U!la.
- A Olot s'hi fan molts Sants i aquestes coséS nc· les enteneu can
a lea grana ciutats., Que tres doms

s'enamorin del mateix home 1

se' l VUlguin emportar e la Violenta•••

- 13', bé - interw eX pare Formiga-', se' 1 volien emportar, però
el cas és que no
se l'ban 9t:1portat.
,
,
~

- Qui ho diu?!. -fa entrant en aquell moment la ve!na Hortè-nsi& -. No

ens l"hav&n emportat la primera vegada per

lm

mal entès, però ens

l'emportarem la segona. l ara la pistola és de reglament t i ca-
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l'regada! Tots
.

,

8

terra, fins aquesta ·Senyora que no es pot ajupir!

,

,

.,

,

r '

•

la fani1.ia dubta uns moments, i la vetna Hortènsia fa tres disp~s

a l'·aire. ~ faniUa en pes s'amags,dessota la taula. La se-

nyora CJ.avell no hi cap, i ela cosins d' Olo~ maJd en per a fer-la
desaparèi~er ~el

,camp de

ti~

de la ve!na Hortènsia.

- 3eny.oreta, ho 'sentim, però no la podem
que és

de:

f~r

ajupir. més .... Vostè ,

les revingude~s se n'hauria de fer càrrec •••

Al sentir els trets ha entrat la filla del cap de bombers, Natàlia
de nom.

- tli ha novetat?
~

No o Si aque·lJ.a senyora no es po:t acabar d'amagar que no. s'a:nagui,

nà és pas a n'el,1a que e,ns n'havem d'endllr .... Té, pren el,revòlver,
i si veus que algÚ

(\tS

mou, foc 1

l 1.a vf!!na Hortènsia se 'n va on suposa que hi deu haver !-/fique1 For-

miga amagat el qual encara no havia sortit del dessot,a 1à taula
quan s'hi amagà la primera vegada. Amb les presses d'emportar-s
el noi,

tira el primer que troba,ja que la noia també és de les

que no es poden ajupir amb f'acilitat, que resulta ser l' oncl.e Clavell.
- Perdoni, no &8 a vostè que volem. Ja es pot tornar a amagar •••
L'oncle CJ.ave11 sap que la aituació és greu, però no

9S

pot Qstar

de dir davant de l'eficàcia de l'estirada rebuda:
- Carai,

s~nY'oreta,

amb la for,a que té vostè no necessitaria re-

vòlver.
- Calla,

Clav~11••• 1i

diu la senyora Clavell amb el cap arran de

terra i tot el cul sen se entrar dessota la taula.
..:

A la segona

e~stirada,
.

t

Hortènsia s"emporta taula amunt al pare For-

miga. Torna a demanar dispensi. I,.
- QUe no te s'escapi per aquest costat de. taula! - diu a Natàlia.

- l si ho :fa, què t'aig?
- l vosa~re s voleu raptar homes? Dispara a terra, fotre J
l Hortènsia segueix estirant amagats fins que se li sent dir:
Ara!

Ningú

Ja et teniml

no comptava que Miquel Fonniga digués res, però Va di r. Va

dir:
- Ja m'ho pensava •••
L'acte acabà amb unes paraules de la ve!na Hortènsia.
- Nonna1ment, quan es fa un rapte, es recomana no dir res durant
deu mi.n---uts. Encara que el primer intent no hagi sortit 1>6 per
culpa de llAjtmtament, hi ha sortit el segon.

~Tingú

ni dirà res

ni als deu minuts, ni després. Si no dieu res, tot anirà b6 i el
noi serà ben tractat ja que el necessitem en bones condicions. Si
dieu res i algú ens descobreix, aquest noi no es podrà aprofitar
mai

m~s •••

Al defora, una tartana surt al galop amb tres dones i Mique 1 For-

miga. Aquest tornà a dir les darreres paraules que se l'hi sentiren:
- Volen dir que no el fan córre:r massa, aquest cavall?

A l'Ajuntament s'han sentit trets per dues vegades. El policia Sabrià surt amb un escamot a descobrir el tiroteig.
- Heu sentit uns trets? - pregunta a un passant que passava corents.

'31, i per això corro. No wll orgues, jo, sap?
- l qui ha estat que ha disparat?
- No ho s~, no ho s~ ••• Potae:r algú de l'oposició que la tenim molt
mal acostumada •••

161
El

~egon

passant és' l'anarquista l!:spigol el qual ve en ,direcció

de casa e 1 senyor' Formiga.
Alto! Voetè 'di' on vè f' a on va?
- Jo, em passejo. Que no es pot fer tampoc? Aviat tornarem com
abans.
No ha sentit uns trets?

- c;1-, però n'he sentit pocs. Jo en voldria sentir sempre.
- Això 11 pot costar carI
- Atenció., guàrdia. Una cosa és tirar-los i l' al~ra ,senti-1'-lol;1,
els trets.
També té raó. l d'on creu que venien aquests trets?
De casa el burgès Fonniga. Els he sentit just quan hi passaVa
pel davant. M'he esperat una mica per si' es disparava més vagada,s,
però nomé s han estat sis dispars. La cosa que no
sis

èaix~s,

Pe~ò

i3è

és si s' mn fet

una sola o cap. l ademés de sentir, he vis t •••

el policia Sabrià al sentir que els trets havien estat fets

a casa el senyor Formiga, molt entrant _a l'Ajuntament, no vol esco:ttar re s mé s •
- De :t'rontI A casa el senyor FormigaI - diu posant-se davant de

l'escamot.
Fa una entrada :forta.
- Alt,oI - diu.
La fanilia, ja avesada a situacions delicad$s, es torna

El

amagar

rapidament dessota la tanla. La senyora Clavell panteixa, però s'amaga ~ig ,bé. l pensa, que a la quarta vegada ja ho podrà fer com
•

els altres.
- Ningú no ha dit que 8'amaguéssin. Ac!

no ,ha

de passar res, si és

que ja no ha passat. Surtin, su:rtin ••• S'hah seJrtit uns trets i se
m'ha dit que s'havien

disparat ac! •••
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fanilia va sortint del dessota la taula. Ara s'ha d'ajudar a

La.

sortir a la senyora Clavell.
-

~i

s 'hi ha de tornar no cal que us amoineu. Ara ja havia mig tro-

bat la manera •••
- Per què s' han amagat aixi?
El pare J;i'prm1~ reconei~ elpo;:t.ici~ Sabrià. i està a punt de dir-

li ¡a veritat,'però
recorda.. 1'amen4,a
de la ve!.na Hortènsia.
.
"
.
e
~

-No ho sé, al veure'l entral;" armat ens hem pensat que potser haVia
tingut.lloo. una girada de truita.••• Com que l\r8 s'hi està tant 8
I

-

,

,

'

"

punt pel dir &t 1a gent •••
J;lerò ,~cí. s'ha

di~parat

o no?

- si ..• s'ha disparat •••
Contra qui?
Contra ningú.
Aixi') no hi han hagut. baixes?

No, no •••

..

Pero ,

'r què s'ha disparat I Tenen relació aquests dispars amb

una tartana que fa poc es trobava al davant de casa seva?
Una tartana?

sl, "una tartana.
- Ah, tma tarttu:la ••.• s:l, una tartana .••Veurà, senyor Sabrià••• vostè

coneix el meu noi, no?

sl, senyoro Es e¡l qui ha disparat?
- No.
"',

Doncs qui? Jo conec a vostè,
al seu fill i li
,
. conec la rabrica,
però ac! hi ha sis dispars que s'han d'aclarir. l,un home que no

és dubtós, 1'anarquista Espigol; m'ha confirmat

qu~

aquests sis
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dispars havien sortit d'ací •• ~
- Deixi'm explicar~ Tot te'explicaci6. Vostè ha dit que coneixia
el not, no? Ara, vostè potser no sap que el no! és molt apocat •••
- Allllenys la cara l'hi :fa. Jo algum s vegades ho he canentat. A-

quest noi fa cara d,' estar '8spantat.

- Doncs bé, no haviem aconseguit mai que pa8-sés una dies fora de

casa.

l awi ens n'haven sorti t. Ara passarà, e~ p~nsem, uns dies

fora. l la cosa ens ha alegrat tant que jo, ja sap que tinc

pe~

mis d'arma, ho he celebrat t'ênt sis dispars a l'.aire.

- A1xl, aque lla tartana: ••
-

~ls

cotxes li fan por. Li hem deixat esco11i:r el medi de locomo-

ció que li vingués m's bé.

-

~t vost~

he diu, senyor Formiga .•• Però un altre dia que el noi

VUlgui marxar, avisi home, avisi. No costa res arribat'-se a l'Ajuntament i dir: M.irin, aouesta nit, com que '131 noi que no es volia

....

"'\

moure mai de casa ha decidit fer-ho, doncs jo t'aré \IDes salves per
a celebrar-ho.

ten, senyor Fonn1ga1 l de pas, aclarida la cosa,

m' ha arribat un parent del poble, al qual m'agradaria poder-li trobi.r t'eina .••
- Que vingui, que vingui •• '.
- ,,:s

-

~s

\m

bon noi, encara que tartamudeja

tma

mica.

iguSl, que vingui.

-- Poc, però també 68 una mi ca dea:nemoriat.
- Es igual, que vingui.
El pare Formiga vol acabar ràpidament la situació.
'acord, però a mi m'agrada avisar, sap?

..

pero

J~

li die és un bon noi,

de geni violent. Darrerament s'ha carregat dos enèarregats••

- Ea igual, que vingui. A casa en sobren d'encarregats •••
El policia Sabrià s'acomiada saludant

mili~arment ell

i l'escamot.
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o vindrà ningú. més amb

~r,mes?

S1 de per cas em quedo a terra•••

diu la senyora Clavell. .
Ara toca .el torn
, d' interve.nir a la senyora Formi'ga.
.
- l a ,n' aque,st fill meu,. ,què li farall aquestes·tres dones?

- ..Ura, 'Conxita, potser li anirà Qé això, ja Veus qUè et dic. A
:p' a.que.at n,oi,. com saps, li feia por. tot..

- Però són t!."es dones, . i ell no se, n'ha vistes mai de tan I fresques.
- Doncs. què
, volies fer, no def.xar que

La

~or9a

exte:rna. ja hi

l si hi

¡.,a cosa ja és fet?, ara, i potser ens el

haguéssin hagut baixes?
t.Qmin canviat·, que j a

S8 -l'empor~ssin?
.

~eria

VR

hora.·••

inté,"'vertir

ea

el rapte de :Mique 1 Fonni-

ga, però ·6S .va errar en acons.ellar qu~ es fes aol.lectiu, això

Via,

que el fessin tres dones a la vegada. Va pensar que seria un .rapte
mai no fet, i evidentment. no se'n troben de registrats de l'aptes
com el de Miquel Fonniga. Però ja havia donat el çoneell, i una
vagada donat es desentengué de les consequèno1ea. SQn coses .de

~es

Forces· externes aquestes. Les e omenc&n amb bona intenci6 i després
tug~

els esdeveniments els

dels dits i qui ho havia de dir. I

això a'ha vist· en molts festeigs sonats.
~t

sl,

els f'eteigs han

COtIlEll-

bé, han fet :festej $r elements plebeus anb elements de la noble-

sa, han :fe t

enamo~"a Í'

de ::f'onna rabioS'a homes de gran butxaca de noie s

sense béns. de :fort.una,

li

emperadors de divorciades, a casats de sol-

teres, a solteres de, casats, a ca.sade'8 de casats ••• i una vegada
posats en marxa aque sts enamorament.e hi han fe t el sord. Les històries en van plana·s d'aquesta mena d'enamoraments, i als escriptor.
que n'han parlat fen1i-ne llibres mai havien guanyat tants quartos ..
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Això els escriptors ho saben, i la majoria, per no dir tots, un
moment o altre han 'fet :festejar a t'ons llurs protagonistes.

Es

rar lliJgir un llibre, llevat d'un tractat d'Enonomia o de com s'han
de regar les begònies, en el qual no s"hi trobin, en un cepltol
o altre, grans, fe~tejades. l quan més de mal portar a cap són,

• "'l.·,'

i quan m,és prohi~ides són., n.lip:or. Ja

9S

poden esco:tlirescriptors

~acionR18,

lm

paisatge., un temporal,

o, ,estran15"!'$e' f?í ,descJ:"il.lran

la darrera bora d'un sondemnat,s ,mprt.., les entra<l&s i sortides d'un

ran hQtel, ;1'A.,tlà.n:f,ida, una .f'esta major, o un al98Dlent separatis't.a,
que ta:rd o ,~'po.r~ ,s'hi ~roba allò que la g~mt hi Vol trobar: encaq~e

nyonades, i roba
~om

ani

fa noss.

Per ara les coses van així. Ja veurem

quan tothom t:i_nqui Rutonomia, i es facin; eleccions qu

no voti ningú"

sUqueTS.

La t.artana s'ha aturat davant el Mas dels

~ra

l'aporta-

ció al rapte de Natàlia, la filla del cap de bombers. La germana
del mús:f.c Pon cem, la senyora PasquaJ.a hi pos,~la tartana, i la
v&tna Hortènsia,. el revòlver. TGtest però, estaven conven~des que

la seva aportació era la definitiva, i comen9aren els treballs.

La For98 externa ja se n'havia desentés. De moment t.enien el noi
Roromiga tare et a la cambra priqcipaJ. del mas. Es parlava de la clau
d'aquella cambra. De moment la tenia la m,estressa del mas.

- l aquesta clau ••• -inicià Hortènsia.
- Aquesta clau é$ propietat de la t'amilia de fa molts anys, de

qUal

el mas estava en actiu. lli hB1
fet, nit òe nuvis molt s parents mauo.
.
,

'

El mas donava poc" segons -es deia, però per ~ passar-hi
mel ha estat un gran mss, i és

natu:r'~

que jo tingui

llunes de

la clau de

dalt o
-La ~ar1:-ana, ja ha fet, el seu serva1, però sense ella qui l'hau-

.l66

ria porta t aci aque st noi?
- Penseu,. amigues, que 'jo encara tinc el revòlver i, que si s'ha
de tractar l'af'e:r" a la vioienta, no ol ne<re:ssi'to, si vul.l, per a
re

s.

l jo semano quin us li 'ha de fer d" aque&ta clau.

- Jo no dic que no 'Sé'm pugui" prednre, però, viva, no me la prendrà

ningú. Es que aJ.guna" de voSa1tr'98 tindrà 001" de celebrar una

nit de nuvis amb un difun t a la casa1
La senyAlrs

Pasqu.ala pensa que Natalia def'ênsarà la possessió d'a-

quella oIau :fins

a la

darrera consequència, i que la revinguàíasi-

ma Ho~nsia,"si la olau s'ha de tenir amb batalla la guanya:rà prescindint de cijm" quedi la filla del cap de 'bombers, i pensa taml:»

que ai Jtort.ènsia e s fa amb la clau per :for9a no hi haurà qui li
u~i prlMldr9.

l

cerca. una solució.

- Jo crec que tu aquesta clau penses dèfensa!'-le com si fos la bSldera naci onal, i que tu per a obtenir-la

m:fr aràs prim. Ho trobo

rtO

nat.urs1 perquè ni l'Ona ni l' altra sabeu què és una nit de nuvis i
qui sap què us penseu, però jo d'aquestes coses en sé més que vosalt1"9oe

- Jo • •'.

Deixa"m dir. Hi haurà

nit de nuvis per a tothom ••• Espereu-vos 1

Alguna -cosa de pes ha influ1t dar.nmt nostre per a :fer, juntes, la

que hem fet.

- s1,

sf,

o no?

això no té, volta de full, la veritat.

acordau-vos que totes vam dir,

l'~ldemà

d'aquella passada 'de dia-

positives, que vam sentir o ens va. semblar sentil" una v.eu •••
Jo ls vaig 'sentir, no és Que m'ho sembléo.

També la vaig senti r .jo!

- Bé, 18 vam sentir

tote~

es veu. l totes vam coincidir que la veu

no dubtava qua"! va dir; Rapteu-lo J l a totes tres ens va semblar
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una bona solució. l el

11

rap teu-lo !" va ser fe't en imperatiu

p~u

ral. Això és important1ssim. l p'erquè fJns va ser fet en plu~al, Jo
vaig dir que
l'armament.

al rt:t>te hi apart·aria la tartana, tu el mas i tu
"Ss

aixa

o nó?

- Sí, 8:1 •••
- Què vols tu, fer ma nit de nuvis sola, i que aquesta i jo, que

sense nosaltres encara tie l'hauries de mirar i prou al noi

For-

miga, en'gen quedem sense, de nit? .Això no és just. La cosa Justa
"

as

fer-la partidora aque.sta nit. No cal precipitar-se, en queden

moltA! s de ni ta ••• De la 'd' awi ja ens en podem acomiadar. Pen sem qu e
aquest home que tenim a dalt ha estat raptat amb tiroteig, t a ho-

..

,

res d'ara deu estar'

e~antat

a més no poder·, i jo ua puc assegurar

que hi han coses que es'tant espantat no es poden fer. Desprlts, una
dona desenganyada d'una nit de nuvis pot perdre el seny i arribar
a suprimir el nuVi.. Moltes ho han p/anIsat i algunes ho halÍ fet •••

- Doncs com ho vols arreglar tu?
-

l,TO

hem :fet, el mal., o el bé, segons com es miri, junteS? Dones

juntes hem de seguir, però hem d e seguir a totes totes. Hsn de veu-

re si per l'hons que tenim a dalt estem ben disposades a determinades consèquè·ncies •••
- A totes 1esconsequè:r1cieè!J i triés n'hi hagués!
- A casa ens trobaran 8 :faltar.

Ho dius perquè sí. o perquè ens ho deixem córrer?Ai:XÒ s'havia
d'baver
bia que

pensat abans del rapte. l quan aquest es va fer ja se sa9'S

podien presantar di fi. cultats. l si a casa

Ol ....:

:faltar, que m'hi tro'&:tl~;'!

O

'8

~m

troben a

que tu vG1é :tomar la. tart.ana?

- Véurès ••• La tartana ja ha fet. el fet.

- Encara pot tornar a ser'fir.

- Doncs no 18 'torno. Què us nensl3,veu?!
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Jo només vull 9J. raptat. Tota altra ooea ni em ve niem va..
- Reco:t'daeu-vos que la clau la tinc jo.
-

La clau ·no ~t ae~irà de res si no ens suprimeixes a nosaltres.

Et penses que t'hi deixarem entrar sola al quarto de dalt.? Pero

no hi tornem. Anem on aJavao <?'n VoLia anar quan he comen s:at.
_'..tS

que jo ja no em vull esperar massa, no em puc esperar massa.

a ho sabam
la s-entim

&

'4:o,..tèn sia.,

igu~l

l,es com

p~rò

aque,s.ta mena de fogutt'ta que tu sents,

t.~'. d~~mpent..a,

com aquesta que no en tIt

gaire" com jo. Si volem utilitzar e'l noi Formiga totes a la vegada, val mis que no cor..:J:'noem. No furiem res. Ja ho sé que vosaltres
dues porteu pressa••• espereu-vos , hi ha mé's coses, tot vindrà. Amb

avui, no hi pensem ..... Calma, calma••• La clau la deixarem al PéIlY de
la porta •.•• Si hi ha majoria,) hi ha majoria, Natàlia. 'S1 totes a

una ham raptat un home,

tot~

a una

hem

de deixar la clau al pany

de la porta.

Aix:! hl3m raptat

tUl

home pS"

a tenil'-lo tancat?

Parlo d'avui, jo. Al"a,. parlem de demà" Ja us he dit que hi hàVia
més COS'9s. C',eneralment. si no ho sabieu, les nits de nuvis es passen

en hotels, o on hi hagi botigues d'aliment Bció a la vora.
a us he dit que aquest mas és tm- mas de ni ta d-e nuvis. l jo quan

vaig decidir posar-lo a la disposició del rapte, ja erp vaig assegu-

rar de tenir un rebost en candi ci on so
- Per ta qunr:¡ts diGs'?
i aue les nits

d~

Ja vas comptar que n'hi ha una que mcmja molt,

nuvis deixen molta gana?

- 'rot està previst;
W.l tresat acaoo posant-se d'aco:r-d amb la quest1ó clau o Les in:fluèRcie s extàrnes les tocaren

8

t'ons, i segur que tirarien endavant Blb

int'1uències o s6nf\e. On no hi

h~gué

influència que

,S8'n

sortís tou

amb el pobre raptat. la dOlla que va dir que el noi estava espantat
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d'have~

estat robat, fe.u. curt.• S"e.spantà molt més del' què pensà
..

,

.

I

la dona, i. més encara d'h~ve~se. ~stl emportat per tres dones. Si

¡'haguéssin,. raptat per una.

'"

q~e8t.ió.

econòmica. .po~ser ,no

s'J:1au.r~a

pantat tant. Segur que., si ,no. hagu.ssin de.mallat .molt, ,son pare
"hagués pagat, però al veu;re la ve:tna: Hor,tènsia annadG?- de
prine r, i trobar-,ae desp.réa amb .¡as t:J;'88 .a la
l

~à

una por ind~s.cr1ptib~e. No

que peJ.camí., se li. feren..

t~'tana,

p~stola

li encoma-

'.

"

va conte8t~r .cap de. ,l,es p~gunte8

Se .li demanà s~ nq 84 sentIa orgullós

que tres .dçnes se l'emportéasin.

s~ anaVa

aire, si havia perdut la veu •• ~La. por no
- c.Ta tornem, sert 8? - se li. digué al

l:>en
~i

~ssegut,

si.

se~t.!a

deixà, dir res.

tanca:r-~o

a, la canbra de les

ni ta de n'-!Vis del m,as.
allò encara· l'espantà, m'-s, cosa que ni ell
, es ·pensava que,
. fos pos-

l

sible. Què. voldrien d'ell, en rea1.itat, aquelles

tre~ d~es?

l

er qlm s'havien posat d" acord les, tres? l qui le& hi havia fetes
posar?

\

La prima, mira, encara es veuria en cor

d'ev1t~la

si vo-

1ia·1a cosa Que ell ea pensava ••• la germana del ,music J¡'onoem, 8e,que l'enredaria, no sabia can, però acabarfa enredat •.•• l la
velna Hortènsia, no en tenia cap dubte, se l i presentaria com

ueI1 dia' de

v~mt

a-

partieular ••• Si no l"encamallés la por que l'en-

camallava potser la cosa tindria·una sortida malgrat no 8'h~és
trobat mai en un cas com aquell ni saber, per

aque~t

motiu, de

quina :sortida es tractava, però .e1l tenia .por i cada vegad~ .m's •••
Hi havia lm gran llit en aquella canbra de bits de. nuvis,
un llit
.
,

,

,

rl;)t'or9at , ample,. folgat., en el qual s'Mpodia renyir i tot
partats que podien e'star ;la

pa~ella

que el
. '

~s

~es,

servir. Aque¡¡

d'a~lit

'

va. anant .fent el seu martiri. Si aq\Ell$s tres. dones l'havien

tancat a n'aquella cambra, segur" ben segur que aquell lli, t fomava
part del- ,programa de les s,ves raptores. El ;l.li,t, i

~l~

devia for-
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mar part del programa general de :festes que les tres
•

i

•

•

pensa\e n por-

I

•

' ;

tar a caP a n'aquella canbra. Ni domm! ni s'hi ficà al llit el n01
Formiga aquella nit. Fou la nit dels

~a1s

pens'ava
, : "Ara I 11 i que la porta t't'obriria i

pénsameri s.
entra!"i€~

A cada moment

les 'tres do-

nes a passar-se mestre d'ell. 't'enir por fa aotuar els porucs d'tmes

maneres que els que no en són no ho poden comprendre. Per això és
una cosa

natU3~al
.'

-S8,

que

Ei.

Miquel ,Formiga la por l i
,

i precisament dessota
.

.

e.J.Wt..
.

donguà~

per amaga!'-

S'hi ha amagat molta gent desso,}

ta 1111:.&, però 81lb una. mena de por diferent de lu, que tenia Miquel.
II pensava no sort.i!'-ne d'aquell amagatall. Però la por l i feia pen,

sar que qui sap per quants dies l'héC'..rien raptat aquelles tres dones,
i que Vindri.a l'endemà,! l'a1t'!'e •• '.

Tampoc dormiren massa aquelJÀ nit les tres dones~ •• La clau, sl, es
deixà, ho havia acordat la majoria, al pany de la porta de llur-s il.
1usions, però oodascuna feu dormir de 11ebre, que

ml

dormi l' que

no fa profIt, pensant que potser una trencaria el pacta i ent.raria a
la csnb.ra del raptat. Aquest temor t'ou çol .. lectiu en tanta de manu

-

ra que lels tres es llevaren i es trobaren al davant la porta de la

cambra en la qual. creien que el noi lt'ormiga reposava.

aei'¡

-

QUi hi ha

-

Una que vigila.

- Jo tanbé venia a vigilar.

Mas hem coincidit perquè jo tm."1bé hi venia.
- Doncs vigilem!
"'s fa de dia, com sempre, a poc a poc. El 801, abans de sort:iJ' del
tot, senb la que s'hi mira. No fa entrades de cavall sicilià, però

fa molts anys que surt de la manera que surt i ningú li ha d' ensenyar res. La gent. ho sap i se' 1 deixa sOI'tir de la mW1era que surt.
La gent es veu en cor d'anar contra el govern i de desitjar la Dlu-
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11er i els diners d' altri, però amb 'lles

sorti~es

de sol encara no

Quan e~ mas est~va en a.ctiu, uns pollastres, alegres

s'hi veu.

per la vinguda diària de la llum, ho cele'tr
aVen cantant
.
.
,

la mateiXa

c.an~ó"!

'.,

'

sem$)1~

amb

Els homes difereiXen dels p<?llaa~res, entre

81.-

tres coses,
pe!"què canten cançom.l
de m,oltes' marqueS i, generalment,
.
. .
,

de nits. D'enc;à que els masovera s'apuntaren

trucció, només

&&

~

gremi de

senten cantar els pollastres de masos

1,-8

con&-

ve.~s,

encara

amb masovers, o que els pollastr~s no els seguiren si els ~sovers
marxaren. Es tractaria, &s 'Claro, de pollestres

n'hi ha poca.

1nd~pEmdents

que

..

- Noies, hem de· pensar amb l'esmorzar - diu la ve!na Hortènsia.

- Jo no tinc gana - comenta Natàlia.
- Jo sJ., però no
.

refereixo. al nost.re, Vliü.l dir l"esmprzar d'ell.

- Ah, amb el d'ell s1•
11 l'hi porta?

- Totes!
iÍÏouel Formiga sent girar la clau al pany de la porta, i la por, 1la-lo

vor,a ela :fa sortir del dessota el llit. Pensa que ha arribat el moment, i vol saber quina serà la primera d'entrar. Si és la prima•••
Però es presenten les tre·s por1;.$1t cadascuna part de

-

~eiitt.,

que ja és horal - diuen les tres a la

l'esmor~ar.

'8 ga.da.

L'home veu que batre' s amb tres don es serà impossible i molt més en
serà batre-s'hi com el..les segurament es voldréll batreo EP., devegades, tenia fins i tot por de pensar, però la visió d' aquel~es. tres dones sOT11rient, segures, implacables, li feu pensa!" en declarar la yaga
de la fAm la qual havia sentit

8

dir que ara feia

mo~ ta

gent en

8.-

nyal de proteste. l s'aferrà a n'aquest .pensamelt.. No se'n sortirien

aquelles tres òone s del què volien fe r snb ell., i. molt menys si la
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vaga tos llarga. Seria UDa bona vaga, aquella. A un se'l pot obli-

gar a treballar contra la seVa voluntat, ara, si

que

- Oh, tanta i1.1usló

lm

no vol. menjar •••

ens hagués fet portar-te l'esnorz'ar al 1111¡.., I

diu la senyora Pasquala.
L'hi posen'l'esmorza.:r

8

l'abast i l~s tres esperen el go~g. de V~\.\

re' l earhor~a!' amb gana. L'home no tasta !'QS~ Es NatàUa qui <3iu:
- t.Ta ho 'veig, el davant nostre no gos-a menjar••• 01., Miquelet?
liro hi 'ha contesta. T{ortèns:t.a, la qual j a la ni t abans havia declarat que no t,euia espe!'Q'
- T'has d'anar acosturnant a veure'ns, noi. l si no t l alimentes ho

tindràs de n'lés
-

~ortànsia,

Ul~J.

paRsa!'.

dona •••

- -w.s que Ji'1ueSt potse:r es p~naa que l'hem agafat per a fer-li com-

panyie.1
ue ens l'esveraràs, Hortènsia!

Ara és la senyo'!"a Pasqua.la, molt :f"og'ueja<'ia segon s es diu, i diplomàtica ella, la que

inte~vé.

ra ens n'anem, però t'ho has d'acabar tot, 8ents? Que t'espera
rno~t.a

:reina •••

Les dones es "'"etiren. Hiouel Fonnigoa ni se'l mira l'esmorzar. l pensa no mira1'-se can més repàs. Ha comen98t tma nOVa vaga. La de no menjar en protesta d'unes a~iracions ~emenine~. ~s la única cosa sa-

buda que t'eu
causa.
cions

~~iqu.el

Formiga sense por, encara que la por en fos la

R~

una vnga "Qen especial tanmateix provocada per lea deriva-

Ol1e

solen tenir intervencions siderals en coses d'homes i do-

nas Sembla que no haurien d'existir aquestes

influències, que as-

trea, sa1:èl.lits, sols, estels, aeròlits, constellacions 1 societats
anònimes de nebulo3es aet,uen a milions de quilòmetres de :fronteres,
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balls de societat, balnearis i fe ste s majors terrestres, però existeixen i els tocats per les mateixes són corrua.

Si les tocades

fan decantar els tocats pels camps de la medicina, la pintura

o

la navegació, surten tms metges excel.lent!ssims, uns pintors :fen0metiàls o me navegants il. lustres i tot acaba dedi can t monuments

a n'aqUests tocats d'excepció i. fent recordar al món que han existit cada vegada quiJ

-.

fa cent anys que s'han mort, si hal estat met-

ges, pintors i nawgants casts. O sigui, que les seves úniques passions' hagin estat microscopis, pinzells i quaderns de bitàcora.
També s'admet que hi hagin tocats en altres camps, els de ls política, de la història, de las

arm~s,

de la literatura, de les cièn-

cies, dels nacionalismes i de les grans deixes aconòmiques. Ac!
tanb' hi ha montlIlents 1 celeb' ació de centenaris, com n'hi ha segons a on en honor de grans revolucionaris, i segons a on en honor
de destacats elements de trona i de sotana. Aquests, però, és rar
que es vegin monumentalitzats en els llocs on hi monumenta1egin revolucionaris. De tota manera els monumert. s són de bon treure i posar i potser un dia es reconeguin els mèrits personals de gent de
l'un i de l'altre costat, i el món futur pugui veure,junts, els monuments de tots aquells que es basquejaren, patiren i suaren per
a fer ma htunanitat més justa

en atribucions, mala!ties i canptes-

corrents. Però hi ha tma altra mena de tocats sideraJ.ment. Són els
qui, potser sense voler-ho ells, algú els ha portat de bracet pels
l'

camins dels amorets i dels amorassos. Aquests, els quals per l'anor
i els seus epieeodis ho han fet tot, no se sap que tinguin

UB

sea

manuments tinguen 1i-hi el mateix dret que els inventors dels anti•

biòtics, de l"arrel cúbica i del descobriment de l'Antà&ida. Com a
màxim, els amants cèleln-es s'han vist reconeguts per literats els
quals s'han donat compte que portar ¡"amor a les darreres consequè-
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cies

només està a l'abast de ciutadans o ciutadanes de privilegi.

l encara hi ha més en que stió de gent tocadaper les grans afeccions'
•

• I

amoroses, aquells que bo ili havent-s'ho Jugat tot per aquestes afeccions, ho han fet a la callada, i ni els litarat s ni el món n' hal
sabut mai res. Un dels casos és el d' aquelles

tre~ tl~nes

que rapta-

.ren Miquel Formiga. Possiblement no tindran mai .monument, carrer,

ni cap literat de nom parli de la seVa passió pel :raptat. El món
n'està ple d'aquestes injusticies •••
Les trobem reunides després de deixar la cambra del presoner.

- Bé, ara hem d'anar pel dinar. Estem bé de provisions?
- Jo ja vaig proveir.
- De què?

- Filla, del que es pot guardar.
Can si ho veiés, menjar de llaunes, no?

-s1 •••
- l et pens·es qUé un home pot donar bon rendiment fent repassos de
coses enllaunades?
- Oh, com ho vols ferI
- Com ho vull fer, com ho vull fer ••• Menjars frescs, n:erfsc, estofat
de

bou~ •• AiXò

dóna bans resultats.

- Però qui ho porta, això?
- QUi? LeS tres! Al mas no se n'hi queda cap de sola.
l sl, d'arma la tartana i les tres van a

pla~a

a la recerca de vian-

da de bons resultats.

A la poca estona, de xemeneia ammt surten flaires convidadores. La
vefna Hortènsia, la qual actuava de· cuinera, està segura que allb
•

que es cou no pot fallar.
- Vaig a retirar el servei de l'esmorzar.
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Anem" . a retiràr el servei.

'>1, és clar, antm a retirar el servei ••• ·
Una peti1;.a paus'a. La del temps de pujar l'escala i obrir la porta

de la canbra.
-, Però que no has menjat res, Miquelet.?! Que

no

t'ha agradat l'eS-

morzar?
Cap respo'sta. l'ique l Formiga havia canen,atla seva vaga de la fam,

com

se

sap.

Què farem, si aquest home no menja?

- No correu, no correu, El dinar que li hem fet no el deixarà.
- Millor, millor •••
- Dina rem amb ell?
- No, que potser el cohibiriem.
Les tres retiren l'esmorzar, i Hortènsia diu adreçant-se a l'home:
- .Ta veuràs el din'U" que t'hem :fet!

Hi ha molta gent que ha :fet coses superiors havent dinat, si ha

dinat amb il.lusi6, anb convenciment i amb gana. Els que no han
:fet mai res són els que han dinat. per dinar, perquè s'ha de dinar.
l el treset ho espera tot d'aquell dinar. serà el dinar que deixarà
Miquel Fo:nniga al. punt. serà, per a elles, un dinar històric. T.b
dinar que marcarà

llurs vides com el descobriment d'Amèrica, que

se n'ha parlat.. tant, o dels pantalons vaquers qlE tanb6 se'n parla.
lh dinar que compensarà angúnies, desitjos, anhels i sufocacions •••
Les t.res; no es mouen de vora els :fogons esperant el moment decisiu,
els darrers xup-xups del marisc i l'estofat de bo~. La.ve!na Hortènsia 'segueix, es

VF.tU,

impaeientan't-se:

'.::.

- Jo ja l'hi pujaria!
- No corris, Hortènsia. Hi ha temps. Si el fem esperar una mica,
'.'

.~':'.
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tindrà més garla.

Jo també diria que això ja està - diu Natàlia.
També tens presea, tu?
Pasquals, ja se sap que tu hi tens la mà trencada en aquestes
ope·racions.
Amb leS' de cuina, no?

- No. Amb les altres •••
ira-te-la aquestal

Ten poqueta cos~, i ningí no ho diria que

8e lea aa.p totes••• S'ha d'agafar

amb calma això •••

Pausa..
~cara

no?
arrl\~t!

- Va, cassoles, plats i escales

Mateix,a operació. que a l'hora d'esmorzar. Lea tres dones es presenteB a la cambra del raptat

portant. rioJ.ere.s, el dinar de l"es-

. pe"'an~ .. Hiquel Formiga, al sentir que s'obra la porta, es tomba
d'esquena a les raptores. Hortènsia destapa, segura de guanyar, la
cassola del marisc. La cambra queda plena d'una naiI'e que per a
molts seria encoratj adora •• El somriure de veneedora li fuig dels
llavis al veure el posat del noi Formiga, i es mira les dUEts comI

panyes. Natàlia eatà a punt de plorar.

~

senyora Pasquala intenta

donar pas a l'experiència.
- Et port.em un vi especial per animar, Miquel!
Davant la passivitat d@l raptat, 18$

do~s"

pensant que es tracta

d'un hons vergonyós el qual potser no menj ~ a gust si tA

gent que

se'l mira, decideixen deixar-lo sol, i dinar a baix pel seu compte
•

j

•

fent honor a n'el que segons ell~ és

,

lm din~

A la cambra, però, hi ha una vaga de la
'~iquel

I

afrodisiac.

~am. En

aquells moments,

Formiga fins ;té por de menjar. No és possible· que algú tingui

ja m's por que ,aquell home.
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nst~s,

Hortènsia?

l' .

- ,Filla,: tu menges com \IDa cardina. On vols anar menjant tan poc!
Es. la senyora PasQuala la que al cap d'una est.ona diu:
-

B}n

sembla que ja hi podem puj ar.

a puja a la cambra de les nits de nuvis, però amb gran di sguat
del treaet, aquell dinar que ho havia d'arreglar tot no ha estat ni
flairat. Desorientació en el camp femenf.
Miqual, eix:( no anirem bé I - diu Hortènsia.
- Si ell no menja, jo tampoc menjaré - :fa Natà1i'a.

- No dramatitzem, com si :t'oasim diputats. Potser encara està espantat aquest horne. Penseu que l"havem rsptat, i diuen que
tàmolt

d'espanta~

tem bones cose8.

88

en casos així. Ja menjarà, so1:retot si 11

n'es-

pOl'-

Es compren que hi hagi gent empresonada que faci

vaga de menja.r ja que es diu que a les prt:J'sonasi bé s'hi menja ba-

rat, s'hi menja malament••• I ací, si la cuina respon •••
Aquest noi s'haurà de donar!

.

- Ja es donarà.

]8 que la que ha rrenjat marisc i estofat de· bou he estat jo!
.. Tot Vindrà, Hortènsia, tot vin drè •••
La vaga,

a la cambra del raptat ,va seguint el seu curs. l no s'hi

sopa. Les dones s'esvaren, i Natàlia tampoc sopa.

- Però per què?
- Si ell no sopa,jo tampoc.

Les altres dues pensen "miller!". "Anib dos dies de no

menjar,àquesta

no podrà ni puJar les escales". Es :fa un darrer intent, aquella nit.
,

.

,

l

l l'in te;n t és de la senyora Pasquala:

- Miquel, Miquelet, nÇ>

vo~dràs

que si tu no menges nó mengem cap de

nosaltres I Pensa-hi' anb aixà"
La resposta és un nou

arron~81Dent

d'espatlles.
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Hortènsia 'diu a cau d'orella de la senyora Pasquals:

- Ho has dit 'de deb6 aiJlÒ' de no menjar?
- Ho he

dit per

a veure com reaccionava, i ja bo has vist. Es veu

que mal de cap li :fa que mengem com rpe no mengem.
- Ah, Jo seguiré m~njant 1

- A veure si resultarà que tot aquest treball de cuina hau~à estat
,

:

per a donax-te' bona vida

tu!

8.

- Vosaltres feu el què Vulgueu, però demà a p1a98 de nou. l to1:te
. t.res, entesos?
Fa elies que no hi ha .novetat a c.sp front. Ala cambra de dalt se-

gueixen els

~rron~arnents

d'aapatlla per mé:s delicadeses que es pre-

parin als :fogons. Ja- no se sap quins menjars preparar. Les donea

estan preocup-adi.ssimes. la senyora Pasquals proposa telefonar d'on
sigui a casa 'el senyor Formiga per tal de veure' què dimoni se li

dóna a n'aquèll noi per a menjar.
- Res. Avui el :faig menjar per f'or9a1 - diu la ve!na Hortèns'ia -.
Jo ja no

m~ aguanto més.

- El farem, menjar per f'or9a1

- Quantes seretn? Perquè aquesta tanbé fa dies que no tasta

reS.

l

això 's,per a fer mèti~ davant
d'ell, ja que oada dia li ha dit
,
,

que ella tampoc menjava. l això no é.s jugar

net~

l Jo comen98ré

per' a fer-l'hi menjar a ella també per for,a. l ara mateix! O et
mengea aquest plat de 00118"&88
de grat o 'te'l prens a plantofades.
.
.
,

No s'hi podia batre la pobr.a NEitàl1a amb la poderosa Hortèn.s1a, i
es pren la Qullavesa.

- Que consti '-. diu -, però, que me'l prenc per for9a •••.
Es puja , de nou a la canbra. :tba de les tres', hi puja
amb els compte
.. .

.•

,

:fets.
- Miquelttt,

home,

\

~

,

que fins la Natàlia ha mènj at awi. Decideix-te.
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No hi ha deoisió.
La ve!na I!c-rtènsi a surt un moment i

torna armada de revòl.ver.

- Et J}enses qu~ et vam agafar p&r aquedar igual? ~ menges o disparol

,iquel Fonniga, el qual ja acu9S.,els dieB de dejtmi, només obra un
mica més els uPa, i fa ~' arron.9ament d' e~atlles de sempre: tma mica
menys aeusat degut a l'av.1taminosi que pateix. La. ve!na

Ho~nsi

p,rd pDc:tèn.cia i :ra tre's dispars al sostre.. Les' altres dones- xiselen iel noi

FO!'IDig&

es llenlB al refugi de

de8sot~ el

llit.

- Ara sí que l'has espantat de debó 1
- Es igual, jo d'aquesta nit
cp.uJ

.DO

passo. Dejunat o no dej'lmat, e.vui

Surt d'aqul dessota!

P8-r-Ò aquell amp:l:issim llit e:ra un bon refugi, ja que el noi estirat
al centre matemàtic del joc de somiers era in visi ble per l'apuntadora. Aquesta ea veié obligada

li

fer cos a terra per tal de tenir

l,' amagat a tret.Pel"ò Hortènsia ja

e~a

imparable, i feu cos a terra,

pante ixant, però l'hi :t'eu.
-

~rt

a dispa l'o!

Miquel, t'ant un

a-s:ror~,

surt del dessota el llit, i per

8

fugir <B la

lSonia de t'oc, hi puja al demtmt. Les dues fins llavors espectadores,
nomes veuen una cosa: l'home que volien, al llit.. l ambdues s'hi
llencen al damunt al eri t de:
- Ara!
La pl"fmera que caigu{:t dammt el noi Formiga t'ou Natàlia i

l'home va

veure que la filla de l cap de bombers no pesava gens i tingúe un pensamerlt:
"

evadir

lf~i

només fos aquesta ••• Itt, però al :fel" una giravolta per a

aque~l

pes lleuger, qui té al damunt és la ;S8nyora Pasquala

.

la qual l i diu amb veu manyaga:
. .

- Ja veuràs com això no 's

"C..I.•

iquel Formiga es bat amb por, però· es bat, i veu .que les forcea li
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van fallant ràpidamEl1t. Pensa que si ha de suceeir quelcom, que ell
no pot saber quina COSa éa, que pas'si sense

don~tte'n

compte. En-

cara. sent que. algú li 81Jtira 1e·s sabates 'ta rroerament. Era la ve!na

Hortène:f. a la aual esquivada fi.DS al cap damunt anava e11mint:llt enMtnigt1l~s

1., es d,ispos8va a anar per fei.M sense pau ni treva. Hortèn(:Jia,

per un -element. normal., era molta Hortènsia. Ara, per un halie

ja

sparrtat de sempre i de.iunat de dies, !'Eisultà :fatal. Just quan la

noia deia:
- Ho veus perquè et voltem fer menjar m~i8c i estofat de

oou?-,

.1quel Formiga es desmaiava, fort.
Aixi.cOTLl d'una dona desma.iada hi ha gent que diu que no tot '8 per-

dut, d' tm home desmaiat se 'n not treure

molt poc rendimen t, i

menys encara el rendiment qua les dones pensaven obtenir al rap-

tal'-lo. :Sl desengany 6s notable, i les dones acaben

esvalotant-se

malagradosament.
La cuJ.pa és teva t per no 'tenir espera!

- Però les primeres de saltar al lli t heu estat vosaltres. Jo, prime~.

el volin :fer menjar i prou.

- Tu el què has :fet ha estat espent81'-lo disparant el revòlver. Es

veu Que a n'aquest noi els trets no li proven.
Natàlia plora-. 'Els plors, a les dones, moltes vegades les hi han

donat bone re'sultats, però aqueJ.la, 'Natàlia plorarià en Va.

Nom's falta això,' ara. Que tu t'ho agafis plorant!
- Què vols que faci si j a m'ho vei.a eolI avall?

- Totes ens li vei&im coll avall!
- Es que encara que el noi no se,'na

h~éa

desmaiat, un atac de

tres alhora no podia anar bé de cap manera••• ml tracte era agafar
venda, i no s'ha

:ret.
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- Jo, amb tants dies de uenjar marisc no podia passar d'avui. l encara no penso pas s.!U'- hi .•• Si aQue et ha e stat un mas de ni ta

<l9

nu-

vis,. no hi ha res previst per casos can aquest?

..

~è

vols dir?

- No ho sé •••però nors cord,laIs, Vi de la Monja •••

- lBs nits de nuvis que s'han t'et en aquest mas s'hi hEll t'et a conaciència, en quòrum ••• Mai se sap que s'hagi desmaiat ningú i sobretot cap home ••• Però

ho miraré.

La s.enyora Pasquala toma al cap d'uns moments amb una tassa fum..-

jant. L'acosten als llbvis del desmaiat. Aquest, seguint incoa&cient la seva vaga de la fan,. n.o obri la boca, però l'afany de la
gran Ho!"tènsia hagués :t'et obrir la boca a un lleó. Miquel s'empas-

sà, forçat.,el contingut de latasss. Obri tma mica als ulls, i, al
veure les tI'88 dones al' aguait, es tomà a desmaiar del tot. Lea
dones insistiren i obligaren al noi Formiga a prendre' s aquell bre-

vatge sis vegades, i el noi, al obri r els ulls, eS desmaià

les

sis.

- mstà vist .. diu la senyora Pasquals", aqnest home es desmaia
61 veure'ns.

Entre això i el dejuni, està vist que no en farem

...... 9.

- Pobret, i ara què en :farem? - gemega Natàlia.
- Tu plorant no ho arreglaràs pas.

- Però no el podem pas deixar així ••• !
...Jo encara no em dóno. Si hi ha begut, també hi pot menj sr per
for98!
- A. n' aquest home li fem po!'. S'ha desmaiat set vegades. Voleu qu

es tomi a deanaiar? Si voleu jo us el guardi uns dies 1 us aviso

.

quan es posi bé.
- Pasquals, tu pots enredar homes, però dones •••
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- Dones què vols f'lir? Passer la vida al costat d'un home desnaiat? r
Jo, si no voleu que us el gllal'Òi el tornAria a casa seva, j a veieu •.
- <.To també! - diu N'atàlia.
A la ve!na Hortènsia li costà molt acceptar l'opinió de la majoria,

però ara.

la 1ml.joria. l provà encara.

- D'acord. ,To el vaig ertRr a buscar, .io el tO'!'naré.

- t:41 torne rem,. Hortènsia, el tomarem. Nosaltres no et deixem sola
àalt d'una tartana amb un home encara que 8stigu'i desmaiatl
- Mal pene ade s aus sou •• !

-

o diem que el vinguin a buscar?

";1 tom

- '3i betIl de :re!'

~ea

coses ben fetes, jo el tomaria.

Mira que torna!'-lo sense haver-lo :fet servir!

l

sí,

9S

tornà. S'encarJlaR'à a }Tatàlia, la qual se, suposava. que era la

que li :fé:f.8 menys por, de comunicar-li l'alliberació.

De nou una tartana s'atura davant del domicili del senyor Fonniga.

les dones desembarqqen el noi. La senyora Formiga surt a obrir, i,
al veure l'aspecte d'aquest, diu:

- '1Uè l i
-

~nyora

l

fet., desv.ergonyides!

Formiga, res. Vam raptar el seu :fill potser mal aconse-

llades, per a pas8a.I'-hi, ara ja es pot dir,

lUle~

nits de noces, pe-

rò no ens n'haem sortit i no per culpa nostra. Té un fill de molt
bon

veure~

rò està

'. atl tat,

i

segom:¡ la nostra opini6

d' lm ho-

me espantat no etl faran mai. reD.

El 8enyoT Formiga he sortit i encara 6s a temps a sentir els darrers
mot.s de la senyora Pasquala. l diu:
- Si 18 nit del rapte ',ostès ~'h~guéssin manifestat, ~io ja els

hagués dit. que a n ' el noi l i feia por tot.••

hi
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si que es diu com anaren unes coses.
disgust, més que mai, i seguí

La. ye!na Hortènsia menj
. ava, del

engreixant-s~

cosa que encara podia

ser. Natàlia, per la mateixa causa, s'aprimà. més cosa que semblava
que no pñ:f.a ser.

l

la senrora Pasquals, amb

mane~es

segons s'asse-

gura, aconsegu; passar vuit dies anb el policia Sabrià

al mas de

lea nita de' nuvis.
A Miquel

Formiga l"ensurt d'aquelles nits de nuvis :frustrades el

marcaren per empre. Passà

molt temps tancat a casa seVa i, al ca-

rrer només hi sortia acompanyat d'un guarda-espatlles. Passà

avall

solter i vergissim, i uns familiars d'Olot li trobaren un comen9a, ment de memòrie s amb aquest

t~tol:

"La meva por i jo". El comen~a

ment e'ra aquest:
UCada any,

R

'Oa.'!"tir del 18 de juliol, dia que els meus pares eB VEll

"casar, sento a,ua creix la por que tinc. Hi ha gent que té por de
"les dones i no en t ' dels fantasmes, qui no en "

dels crits i en

"t' de la soledat. O sigui, gent ala qual unes coses li fan por i
"altres no. La meva por és general. A mi em fa por tot:

els diaris,

"-qui sap què portaran- he pensat sempre, i mai n'he llegit cap; sen!l'tir

lm

tret, mal 3igui d'un C898dor, m'ha privat d'entrar a cap

"bosc per anomenada. que tingu's ••• els petnYlds que es tiren per Sant
"Joan m'han fet perdre la gma durant dies; em :fa por la fàbrica
"del. pare, la gent dels carrers i l' acabsnent de :Ies obres de tea-

"tre ••• He acabat no anan1rhi al teatre. Al cinema notms hi he posat
"els peus quan algú abans m'ha conta t l'argument de la pel.lieula.
lIBJm fan por els sas¡.res quan m'eriIproven un vestit. No he telefonat

"mai. Mai se sap què pots sent ir agafant el te,lèfon I Em fa po r ts"nir paletes a casa. Aquesta pòr penso que no s6e jo sol que la
"sento,. i si no

eD

sentfs d ' altrés, pensaria que s6n un home nor-
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n~g~
.

"mal. A mar no m'hi ha vist ningú. .sempre he tingut
por de
','.
,

"me, i ningú no ,em negarà que a mar ,s'hi ha negat molta gent. Avions?
,,~s

~la,r

un

,arti:t"icial. Els ocells. volen,. que ,6s ~osa 8~va, fent

"anar 1e 8 '
ales
s' han vist POl'.coberte s de plot:re s i . ben pocs ocells
.
. , '

' ' : '

&8~l1di.

"tant passatgers. Per això. no _CE\uen mai. A
"pantat

sempt:~., Tothom

"sabia la

lli~ó.! No

"les sabia les

"

gade

~abe!' ~om

deu

car

hi :ha

es posava el mestre quan no se

mestm que, es :ro8coJ"'di de quan e1¡ no
la gent de tropa. Penso que ca-

l~90ns••. H'espanta

d'~rn:es ~om

va, el dia que, li plagui ens pot fer marcar el

:rpas a tots" i segur que jo el marcaria ma1llment.
"metges perquè 91 seu ofici és

...

hi vaig estar es-

trob~..;

~,fan

por els

fJals a la gen t. M:ai he menI

o

•

,

"Jat bolets. La gent en temps de gana els cull tots per tal de ven-

'fdre'ls. El pare ern vol casar, i no sap que les

..

~ 8

em fan tanta

"por com les demés cose,s.
Em t'an por les guapes pet-què van tan
,se.
,

"gures pel món criant-se que és obligació que els homes es ,batin
,

.,

"per elles, em fan por les lletg~8 perquè l'es~r-na els pot fer

":fer qualse'vol disbarat, i

'n fan lea que no són lli una

:rl' altra, que són lea pa:rtidà!-i'9s d
t1nar si l' home crida i si no crida,. si
tl

8
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ni

i que el solen ~ema-

ren ~ plats, no

QUin~,no

la9i1 00 • Jo ho sé, ho prev:eig, que si el. pare, m'o-

:tNga i no

"bliga

divo~c1

co~a

convertiré en mest1"'tls"de casa,i, com que h,o

casar-me,

"fa'ré malament, hi haurà divorci i encara que el demani la dOla

"l'hauré de pagar cjo.

:fan por les :rront.E're,s que tantes vegades

"s'han modificat i els pobl
"de quin

cO~,tat

que són vora ,la ratlla no saben .mai

seran un momen't dete.nninat ••• Dn t'a por retratar-me

"pen$ant que puc qtJedar malaMent;, a:rutar-me, de P?r da tallar-tDe;
"donnir, de
"tot

qU8Jl

pOlO

volt

de no despertar-m • • •
~

l'e

i

:fa por 1e nit, la I.J.una i

armar\ tar- Re.

Em:ra por e¡Mal'-
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"cat Ccbmú al pensar que el podem espatllar a

l#entra~hi ••• me'n

fa.

"

"comprar-me unes sabates de por que em :facin mal" em :fan por els
uministres de pensar' que poden quedar sense feina, em fan por les
"monges de pensar que pot venir un altre senyor Lerroux, els amer!"cans perquè no han perdut mai cap guerra, i els russos que volen
IIprobar si its veritat, em fa por matar un pollastre,

les cases de

IIpisos i els bicicllstes de la Volta a Franqa ••• Es a dir, a mi em
"fa por tot i sé que passaré la vida espantat. r sabent que di sllf'ruto d'aquesta por autèntica el pare em parla de casal'-me pel bé
llindustria1. i nacional, i sé que si crec al pare hi perdrem tots,
"ell, jo, la meva dona, la indústria, la pàtria i el matrimoni.
ur és per això que comen90 aquestes memòries fetes en defensa prò·
tlpia i pe!"què q1s c¡ue les t!"obin sàniguen que no he enganyat a ninIlgú

~

que tenir por no és cap

m~rit,

ara, teni!" la que jo tinc és

llmolt més difícil del què la gent es pel$ a. Que ho provi algú, que
":fad \IDa llista de le s pors que té i la compari amb le s meves. Es
11

de la lÍnica cosa que no tinc por, que hi hagi algú que tingui més

"por que jo••• Jo estic segur que aquesta. meVa por, que és la por
IIde les pors, no m'ha estat encananada

unicament per la que passà

Illa meva mare aqt8l1 divuit de juliol.

Hi ha intervingut quelcom

umés en aquesta por. Q.1e1com que jo no sé què és, i tinc por de
llpensar-me que no és d'aquest món .•• "

Poden portar discU9íons les darreres ratlles de Mique.l Formiga. Al
cap i a la :fi discutir és un tic general de la gent. De la discussió en surt la llum, es ve dient de pares a fills. Si la gent no di&cutis seria una mala senyal. En els llocs que no es discuteix, és
que tenen constitucions que ho prohibeixen. En les constitucions modernes el discuti r no sols és tolerat sinó que és est.imulat, i fins
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i tot s'admet que es discuteixi la mateixa constit.ució. Es pràcticament impossible que tothom digui que s:1 - llevat, de llocs en els
~

I

•

•

quals està establert que ho ha de . dir e.1 99% del,
pens per na-ssos. -.
.
.

Han d'existir els que diuen que no, els que discuteixen. Per això
•

l

'

hi ha la ni:t i el dia,

.

e1~ p~otons

n,agati\ls _i

'

~ls

posi Uus', els lla-

dre s i els civils,
,guanyen
i els que ..perden, orientals 1 00.
. els que
..
'
cidenta1s, blans 1 ne gres, drets s i e sque.r~s, .home s 1 dones... Hi
l

ha, doncs,. el

d~et

de

'

_ ••

dis.cutir-.l~81es opin,1o~sdel

noi Formiga, can

hipha el dret de discutir les inf1uèn~ies de la po~s còsmica i .el

magnetisme produit per la llei d'atracció tmiversa1 dels immut.ables
i al.lunyats elements sideraJ,s,

P~X'9

es discut&ixi o no, aqueats

el~

ments
seguiran' afectant,.. com fa milions d'anys,. el nostre p1anetà
j'
amb la gent i coses que s'hi mouen. ().le hS .ha gent a la qual aquestes forces externes la deixen igual?

Evident.m,ent, tampoc tothom va

a la Volta a Fran9a en bicicleta, ja se sap.
Els

m~s

afectats no hi peden fer. el sord, i tant es trobaran subjec-

tes als quals aquestes afeccions. els

po~aran

a fer é1 1:>6, com d'al-

tI"tS que faran el mal. Els que es moguin pel .caní. del

W;

rin tot seran discursos lloant-los, batejades de carrers
noms i

al~ades

quan es mob llur

de monuments. Pels que ciTcu1in per canins oposats, hi

hauran presons, oblits i maleiements generals.•. l no ,és just perquè
tant els tms com els altres hauran estat moguts per impulsos imparables i lluny de les seves voluntats, contra els quals no hi ha remei
sabut. l és que no tóts podem ser Premis Nobel o agafar fama per a
fer girar truites. l entre , aquests dos extrems hi ha la societat dels
. '

,

.

que aparentment - i són ~ls m's -, nQ s'han mogut inf'1uenciats per
forceq
externes. Són els que normalment llegeixen el diari J domen
. , '
~

set ho~es, es que:l~Íl del preu ?e les sabatel:1, toquen moderadament els
governs, i sót;t pa:r;-tidar!s de tant en tant· de menj sr una llebre e s1:.O-
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fada.
'.

Pot-ser si que algun cop aquests que dèiem se senten moguts per t'orces extel'nes, però com que els elegi ta de grau són pocs si no se-

riem un món de savis la oual cosa seria insuportable tant pel món
·com pel se~ cen~, no v;sn més enllà
truar les.

envestides.~

. . .

•

,

d'e8cri~assa~ a

ministerials i deixar de dir bon dia a deter•

f

minats veins. '81ls tot això diuen que ho fan
als altre••

C~

la dona, accen-

pe~uè

ho 'Veuen fer

vol., recç>nèixer que segons quins estats picats són

ocasionats, pel món que es- mou di. ns- l'astrpnomia. QUè sab!n, ells!,
-

."

•

ol.

que deia. el

,

I

dr8p8ir8~filo80f Salat,

amic de :fer

fra~s

i de la gent

que tan cava tard.

Som a l'abril, i fa dies què plou. De tant en tant

surt una ulla-

da de sol per a veure si ha plogut a gust de tothom. Tot això its ben
nonnal i no és buscar cinc peus al gat registrar que plou al' abril i que el sol es fiqui de tant en tant per mig un clap de núvols
mirant,. se els efe'ets s de la pluja. Fa anys que les coses van aix1
i per això¡ el poble ha donat per 'bo que per l'abril cada gota en
val mil, i per això per l'abril es sembra blat de 'mòro toca-tardà,
remolatxes, tomàtecs i patates, pebrots i esberginies, mongetes i
,

melons, sindries i pastanagues, espinacs i carbasbons. Normalitat,
doncs, absoluta. Agricultur1:sticament, la cosa és pèr1'ecta. l quan
tot allò dóni el fruit previst,camps i hortes faran gpig de debó.
La terra haurà 'fet 'la
t

sev~ obligaci6 i tot seguirà el seu curs na-

tural, hannònie, p:rècis. Tothom la troba tn$raveilosa aquesta trans-

..

f'onnació de sements i esqueixos; i certament ho és, però quan la
dita transt'ormació es porta a p1a9a, les mestresses de casa diuen
que les gotes del mes d'abril resulten car!ssimes.
Però això ja se.
,

rien altres històries que no s'acabarien mai. Donem', doncs, per
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entès, que la feina del mes d'abril és natural encara que no ho sigui anar a pla9a a recollir el fruit d'aquesta ':feina si 8,'ha de pagar de la qual cosa. serro1a que no se"n pot pr88cindir. l no hi valgUem veure en aquest :fruitar de camps
deral malgrat n'hi

h~,

i hortes cap intervenció si-

tant en, <ü,tixar

la terra al punt per l

plogudes abrile'rès, com en e,st8blir els preu~ dels resultats d'a,questes

pl\l~~.

Pe-r-ò, amb el bon temps, la gent de ciutat, tipa

d"es'tar-se tancada en pisos. Que de les profitoses gotes d'·abril
,

no en fan .res, es desp1a9a, fuig, de ciutat a la'recerca de,le
mosques de muntanya i dels mosquits. de vora la mar. Fins ac!, la
normalitat segueix .n peu. La gent té tot el dret a deixar

les

presons (Jels pisQs,-per recarregats que siguin de quadres i cadirons, armari,s i cortines, gerre·s i llmns, els pisos són

preso~ s~

luxoses o rúste·glE.s, però presons a la fi-" les cues per anar al
cinema, pujar als

autobuso~,

bai.xar als

IIEtr~

i passar les hores

fent números i te1sf'onant als despatxos. On les eoses s'aparten
de la normalitat,

~s

quan els afecaionats a les .estadístiques in-

forman que aquestes deixades temporals de pisos costen al pais
150 baixes. l quan se n'aparten mlts de la normalitat és quan la
h¿r~baixa es

gent que no
C8!"rete'r9S

disposa, a cada pont disponible,

enllà, aquelles mosaues 1 mosquits dsnunt dits, cregtò a

que les bai-xes seran d' al tre~. Ea tm joc d~ls bè8t1e$ que hi h~,
aquest i, no obatan~.es ve repetint. tot l'any. Cada setm~a són
lers i milers els que
1'88 pens~t

van

!Bi-

a c_onvertir-s9 en baixes a les carret&-

que les baix&s, ser~ de personal deBc~negut i, can a mà-

xiTl1¡d'a1g'lD1 ve:! o familiar. Es en va que e,s donguinoonsells. La
gent no. en. vol. La mode: dels. con ~lls ha passat. Millor di t, ha
mig passat. Abans es donaven consei.ls , i

s'escoltaven. Ara nom6s es
'

donen. ~8 surti alg(x i digui que anar pe'r la carretera com s' hi
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va, ant> possibilitats de no poder fumar mai. més, de no poder fer
mes declaracions de renda ni de cantar La Santa Espilla, no es cosa
de tocats pel' int'luènci~s astrals agraviades, les quals, davant 1.a

marxa que porten les coses ho

~8f1

pagar una mica a tothom, a n'els

que van a cavall i a n'els que van a peu ••• l no són w1i,cament les
carreteres que es veuen afectades per :intervencions còaniques. Sovint no es comprenen decisions dels que manen, ni deoisions dels
que creuen. Uns manen ma1am,:mt i els altres hi oreuen. Es poden
discutir, si, les deduccions del noi Fonniga, però si no es deuen
a tm enuig sideral, que surti qui en pugui donar una explicac:1ó
plausible. No la trobarà. serfa voler-la trobar quan algú declara
que mmté converses anb extra terrestres, que farà

~ar

els

cotxes amb aigua o que pot tor9ar forquilles a distància. La pols

...

còsmica és acf, l'l3lectromagnetisme de milions d'astres és ací,
a la carretera, a la naixen98 i1imitada de bancst a la pla98

de

mercat ••• Tot, un moment o altre, se'n ressent del pes de les aotivitats siderals, malgrat que sembla que hi hagi gent no:nnal. l
no sempre actuen en coses d'empenta, de les que se'n parla dies, no.
Al costat d'actuar en valenties

div~ses

- tn1 tenor que ha fet un

gall, o dos, i segueix cantant, un descobridor que s'erra de continent i segueix descobrint, un vidu que es torna a casar, i els que
van contra corrent a tot risc-,

provoquen

pors a desdir encara

que en aquest volum se n'hagin tocat només dos ce S08. La por no
x1steix, diu la gent que diu que no en té. l la por existeix. Si
no existis no hi hauria elements que en t1nglÍessin, i cada vegada
més. l és que la por t6 infinitat de matisos i, amb el progr6D'
s'ha sofisticat. No hi ha tula por sola, sinó que hi ha tula mena de
societat de pors a l' ab sst perquè en pugui tenir tothom. Per això
hi ha qui tA por d' tn1es

COS9 s

i no en te d'altres. Es donen pocs
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casos de 'trobar ciutadans que tinguin por de tot, de la mateixa ma-

neraq

rar de trobal'-ne que no tinguin por de res. Hi ha la

pQr natural pròpia de les primeres edats: la foscor. Aquesta por

pot estar relacionada pel temps passat a les fosques din s.el claustre matem, la qual reapareix quan ja se n'és fora, quan se'n v.a
la llum. 110 és Oo,..rent Que els m'4'l0rs d'edat. s'aventurin pel bosc
de ni te sense tenir por.

si, hi ha determinat.s

ll8

nu ta que ho fan

:nae 8st.&r 1tspan1:iats, però es tracta de quitxalla e~ cisl. TambEi

trobem excepc10n

a literatura, guerres o passant cCl'1trala n. Si

es tracta de menudalla de ciutat, pobreta, .que no sap puj ar ni ooiXal! marges, quan s"apaga la llum es veu perduda.

se 8q:>

de menut

ue. no s'ban adormit si no se'ls ha deixat la llum encesa. Passada
aquesta

po~

inicial, si paS8a ja <pe encara hi ha gent

'lleves de la qus1 a la nit 1 a 19's fo aques no se"n
totes les, altres. No s'acaben msi. les pors.
que la :t'os,cor del

claus~

f~

lliu~

de

ree, venen

l pors que sembla

matem no hi té art ni part, de fantas-

mes, morts i apareguts, de perdre trens, de bolcar, d'agafar arrossos" d'

imals variats, de llanps i trons, d" errar

Wl

penal,' .. del
,

oolesterol, èe la fidelitat. de 18 dona per poc guapa que sigui,
de girades de: truita, de l'hora que tancaran, si tanquen, les senyoretes de J.e caSà, de les senyores mares po1itiques, dels pol!tics sense m-au farrliliàr, cl'dll*cx:xplI:,1ccax_C, de ,no tenir :feina,
de tenir-ne massa, d'anar pel carrer, del mes
de febrer, de . por.
'

... ':.

tar agulles de pit., d'estrenar vestits, dels lloguers, de gi.rar
lletres de canvi, de l'art, 'del comer9, la indústria i la na,!ega-

ci6; dels homenatges, de les reunions internaoien al s , d'anar a

AD-

<

darra capital da les botigues,

qu~

la dona et digui el preu de la

cosa que esteu nenjant, i de la por mis' important de totes la qua:L
com les altres,

ê8

va generalitzant: la por de morir-se. EZ1 un
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moment determinat, si es deuen quartos moderadament - si se'n deuen
molts, no hi ha por i quants més se'n deuen menys por hi ha-, si
s'ss dispeser d'una mala presó, si fallen uns amors o es contreu
ml

estat rabiós per haver perdut unes ele coions o una collit.a d'u-

rani, aquesta por eapdal potser desapareix tma

inst~ts

i hom pensa

ant> males int.encions amb veronal, pous, cordes, trens, pedrals i
pistoles, si aqueSt.

pe~sament

és can la reacci6 que origina la tN-

pit.jada d'tm ull de poll. Però si la g8nt. st atura a pensar - en

el cas entèr:tor la gent no s'hi atUr'a -, acaba dieIt que el

el

'8

ronal,

pou, 19s cordes, els tren.s, 'els p'edrals i les pistoles les faci
:rvir qui vulgui. La po!'

ae

c'anvi.ar dè vi6a, deixant l¡>art

els

que la oanvien anant. barroers, &s 'molta por. l t.ant a:¡uesta can les
altr&s qué hi ha escampades pel

món,

són ac!. Són, es diU, un mal

necessari com els 1tDicaoos", la moneda :t'orta o les cases de senyoretes. La por suarea la vinya, se sent dir, i la sol guardar malgrat no guardi les caixes :fortes léS quals algú deu tlt>bar massa
plenes. Són variaoions de la por, aquestes. Potser Its qt.m les vi-

nyes - aue

éS

raJt aue ell toquin, 1 les caixes fortes vindrà un mo-

,

ment que sera rar que no ea ''toquin -, producte natural esti. mad!s1m, són més importants que els diners, producte artificial. Amb

els diners 's'bi maneguen dones, cases, :farmàCies, collarets, porros, ports i canals, canvis de gec, progranes de teleVis16 i
vinyes només fan vi •••
.
Hi ha esperances qte les pors passin? Que no se n'hagin de

p1'9SUPOSt.OS

de l'Estat, i

1&8

.

tenir

de guerres, de passar gana, d'estar malalts, del Triangle de les
rmudes,. dels gU8 voten, dels que no votén, dèls sollevaments,
dé les

9utono~iea, de

de que e's mb-!*in .1

privar l'entrada 8 segons' qui al

UP~""T"

CongÑs,

i l"'AVtJI.u, del president del Col.legl.

d'Arbitres, de qUé- s'acabin ela carburant.s, portar' sabates i de
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dir bon dia a la gent?

na en

Si això

s'esdevingués, el món es troba-

aquell lloc deliciós tan agradable que els senyors que v

inventar la Internacional posaren en solfa.

LéS

espe ran ce s, ~~rò,

són poques, ja que sembla que quan un paraMs s'ha perdut, s'ha
,

,

perdut. l en tant homea i dones es moguin provocant oabrots

'1-

derals, si a n'aquests elemert s els dóna per èscampar pora noves
i r8valol'itzar les que ja hi han, corrim, sénse remei sabut, a
I

convertir-noa com a. mnim en dinc continents plens de Miquels
Fonnigues. Hi ha el Perill, si no ho arreglE1ft, &l deixar de ser
un m6n de blancS, negres, grocs, demòcrates, republicans, C01lge:rdors, :Laboristes, talladors de cupons, llèvadores, estanquers 1
ca.misseres, i canviar el ceris del món en un cens d"espantats.
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