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)UI ¡,lEGEIXI "ZEUS PERDIA PER 6 A

QII

l tothom diu que la cOsa està tan malament! l vinga dir que'-se'ns
apagarà la llum, que a l 'hivern ens haurem de bufar els ditet que els
cotxes hauran d'anar a vela, que la inflació s'inflarà cEda aia -més
fins que peti, si no 6. una in:f~ació que no petarà mai per m6s que
s'1I1tl1 ••• Que l'atur no té aturador, que el petroli, que es veu que
fins 6s ne-cessari per 8 fer pollastres 8 màquina, està a les acab~
lles •• ~.
l a la bona gent del carrer li diuen que s'ha apujat el pa. l quan
encara no l i ha passat el disgust. d'aquesta puj a, li aI1lD'lcien que
s'ha apujat 1'011, i la llet, i el vi, i 1~ llum, i l'aigua, i els
diaris. l 'segurament {>er a evit.a:r-li disgustos continuats, lm' di
li diuen que s' apujara tot. l la bona gent del carrer no se sap acabar que una situació creada pels homes, el homes no la puguin resoldre. l pensa que ai tot s"ha d'acabar pagant cada dia hi haurà mlts
ciutadans que puguin pagar. l el cercle de pagadora s' anirà _.t1'8~
nyent, estrenyent, fins que només puguin pagar els ministres i encara
no pas tota. Les perspectives no s6n gens encoratjadores, la veritat.
Quan al pals no, pugui pagar ning6, d'on sortiran els quartos per a
pagar les eleccions, la il.lummació del Congr6s, el sou del rei, i
18,que guanyin al Bingo? Q.1i ho ha !l'arreglar tot ai:xb? Ho pot
arreglar la gent de l'Olimp amb el Crònida Zeus al davant? E8 la pregunta que m's o menys es fa en el llibre. Com que e18 llibres s6n tan
cars, no sabem, per experiència si 8l.gú hi havJ.8 pensat emb la .o~u
ci6 olimpica. Podem assegurar, doncs, que no hem plagiat ni el tema
ni els personatges en la :forma que e18 tract_~ S:1 ja s~haV1a 'tocat'
la c08a, el, fer-ho ara 8"ha d'atribuir al desconeixement que s'hagu's
fet per la manca absoluta d'efectiu per a envestir comprar llibres
com abans de la gue rra. S'hi poden trobar en "ZEUS PERDIA fER' 6 -A O"
entre altres falles, falles d':l.nfomac16 dels acont.eixemen't8 actU81.s.
Igualment causa econòmica. S'ha 'tingut de passar, de comprar-el diari
cada dia a compra:r-lo, per ara, cada setmana. A mida que es vagin
apujant les comprades hauran de ., més espaiades. Molt serà, p~rò,
que un cop lo' any, per Nadal, per exemple, no se'n pugui compra):' un.
Abans no vingui t.ot això els convidem a llegir "ZEUS PERDIA PER 6 A O"
T tant de bo hi trobin alguna plana contra els disgustos presents
que són ta'1ts i de t.an mal arreglar, sembla..
Som a finals d"octubra i ja han sortit bolets. Ara es van a ca~a'r en
cotxe. Tira tant, el cotxe, que si es pod6ssin ~a9ar de dalt estangur que es faria. Q.1e els bolet.s els aiguin lleus, i no Carreguin
de cabres i mata-parents gue 1'81'1 m's mal que ~ i seria un disgust
s a suportar despl'6s d'itaver llegit "ZEOS PE.HJJIA PEP. 6 A Oti.
A
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A l'Olimp hi ha remenament. El molt poderós Crònida ha decidit
passar

\.Dl

temps amb els humans en pla d'observador ja que no acaba

d'entendre per què van com van les coses del m6n. l ha t'et convocar
parerrt.s i personalitats per anunciar-lts la seva decisi6. El Cròn1-

da, element de J.lamps en mà ha tingut de segles ananenada de mal geni
i a l'Olimp s'hi veien sovint cares llargues, però aquesta vega3a
"

potser per a esvanir-les i perquè no t'ossin tants els que no l'bi
tomésain el bon dia, ha decidit :fer

l.1Jl6

embarcada general entre el

homes, una mena de Vacances que donarà al person al que 1B s'ho mereixia ja que potser son les prit:eres sabudes que l'ano d&1a de bon

grat. E!'& una francesilla mai no vista que molts no s'arribaven a

oreure, però si el C1'Òniï a bo deia •••
Té Temis al davant, la que té

CU'r8

de les gr~s gales de l 'Oliua."

esperalt ordres •. Ve de- fer algunes visites a g8nt de l?es. Altres les
ha portades a cE!> Hermes, una mena d9 m1nistre

S'e.\ot..S8

cartera, missat-

ger i intèrpret ol1mpic •••

- A n~ aquest no 8& si fer-li saler.
¡...

s ton pare, nebot.

- sl,

però si bo troec el gent em pren .;ta pla9a.

- Ja fa anys d'aim ••• l és ton pare Crònidal
- rlira, ves..hi. Però ja saps com és, un mal tu-tut, i hauràs de tenir
molta paciència pe-rquè mai no t.roba res ben :fet. l no ens t'em de
temps. Millor dit, és ell qui no es fa amb nosaltres, i crec que

amb poca gent, gent com ell, despitada i conspirant ••• hncara li deu
durar

8q~11

eCIDis t f'ulminant que li

vai~

donarl

- Segur que no V:int1rà, però l J has de convocar.

2

'ho peDi o prou <pe no vindrà! Te'l :faig avisar sense ganes, i
què ets tu qui m'ho demanes. T'ho di c. l perquè la gent no digui
d6no miquels a tothom. Ah, 1 si se't posa massa pesat, l'engesl
l aquella és la darmra visita que fa Temis. Cronos se la mira

rrugant el f'ront.

- Bé, però què vol aquest, ara?. Quan
. jo dic que no em :faig amb segons
\

' .

~

ui, no m'hi t'atg. Sigui qQi sigui.

si., es sentia

una espina al canyó Cranos quan algú li parlava de son

fi11 el qual l'e~li~ a puntades de peu. A Itàlia es. canvia de nom i

e8 :reu dir Saturn, 1 feu tot el què podé perquè la Gral'I Grècia acà:>6s
essent una provincia romana. Però ja no s'hi trobà nin8Í de l'Olimp
llavors a Grècia. Satul:"ll deia que els soldats rOOlaDS no sols feien po
als soldats grecs sinó que arribaren a espantar als propis moradors

de l'Olimp. l tan espantats estaven que es deiJmren canviar sense dir
ni p.iu els nems grecs que portaven per noms ranans.

en

eren, llavora,

tots els herois troians i eli bel.licosos de la :ranilial
- tue jo mateixa et vingui a convocar, germà, es tracta de .quelcom important.'

- qi, impo'!"tant pel sol fet de òil'-ho el vostre erÒDiclal
i em

pr~ets

guardar el secret•••

Pranès. l no per ell, sinóptr tu. A m's, a mi em ve a veure molt po-

ca gent.

Tinc mala anomenada per allò que vam fer amb el pare. Es qu

al pare si no el frenem no parava de tenir fUls.

- No em contis ara, a mi, la histèria de la f'anilia. QUe tu tamb6 Vas
eliminar descend«ts.
- til moment, un moment, que hi han

nois de casa perquè se'm va dir Que

Q¡)

ses que s'han d' aelari r. Jo treia

tul

d'ells manaria més que jo. Ara,

que

és

.

treure' ls a menj a!'-se'ls ••• I Jo volia manar. I tu no saps quan es
mana, deixar de :rel'-ho. fCortals i immortals s'hi

:fan amb les dents,

3

veus, bó

Ib el què sigui! I, ja

i traient.

vàil~ts de casa Va ser

fUl meu qui em va desb!Car. Ara, que si no hagués estat la
Da•••

a Va fer el què havia de

ér. Tu saps el què costa ten:1r un fill?

- ~ls fills, per a:r-a, sempr~

ls han Ungu-t les dones. 1:, al.U2nys les

nostres, abans de t.enir-los ,j
res coses hi ha molt.a

gént; qu

saben el ~ que hi dma. l amb les nos,

,'hi ha @l8Dyat la vida i les

hm

d1-

a la SèV8 mam 'ra. Homer, mira, encar a, perquè el què deia venia
r

n ve:m 1 els teia molt N, però aquest animal d'Hesiod ens
nitzar a tall de boig.
llege~de&••• poc

sl,

deia que recollia 11egenà.ts.

Va

orga-

Llegendeo,

seny de la gent que vivia en a:¡uell temps i que veia

fantasmes P&rtot arreu. l tot això eIs venia d'ansr a dormir' tan aviat.
ls disoorats que de

s'han dit fan por. De segons qui dels altres

lÚ

de casa potser encara hal fet curt. Nan68 Virgili en va parlar 1>6,_ de
i. Es 'al"qui afirma que quan vaig anar a gGV&-rnar al seu pais a8"o
va dir Sat.u:nia i tot. l que t'ou l'època d'or de~ rodal. QUè hi diu,
el teu nebot

en tot

això, eh?

En fi, quin disbarat pensa t'er . .~

ara?
- .10 em pensa que no pot suportar que un element que tingúe l' ananenada

que tingu6 ell durant segles, ara els mortals no n'hi facin <ss. l vol

anar a veure com són, avui, els bomes de prop. Ell diu que hi ani Iem
to ta de vaean oes•••
- ¿-\quest 6s boig!

Són coses de vell a¡uestes, o de tenir les done

massa a~cap o ell sabrà a on.' Ra rep3pieJar això.
- Germà!

- Que es pensa que la gent és la d'abans? Només sóu els de l'Olimp que
us pasweu la vida dient: "sl, senyor". Els homes •••
- Ton fill ho sap tot, germà. litra, l'enginyós Ulisses •••
\

- Enginyós, enginy6s••• Totliòm n'és d'eng1nyós' si ~ bona p:remsa. A n'aqU&st el senyor FIona r li

va dedicar

tot un 1111Jo e', 1 6s clar•••

4

- :Joncs l'enginyós Ulisses, quan va flairar les intenc:f.ons de

1~ amo

portar, primer, un aparell de ràdio i, després
un cinematògraf•.
.
.
on fill no en volia saber res d'aquestes coses. l era
li repetis:

11

eli

Va que Hera

l reiet. vine a veure el cine.t i reiet. vine a escoJ.t.ar

ràdio ••• !" Ell sempre deia que no. Ui, enoara de tant en tant Rera perd la paciència i s'escridassen que fa

~or.de

sentir! sempre.por-

ta la contrària, per instint. N'hi hagué prou que Atenea, que el co-

neix a

fODS,

li diguès que no valia la pena veure les pe1.1icules que

feien ni escoltar les coses que deia la ràdio, per a no perdre' s clS¡)
sessió. l fos perquè ja ho duia de cap', :f'os perquè el cinema i la ràj

dia l'acabaren de tombar, el cas és que ha fet una cunvocatòria per
anal' en tòtum entre els buman 8. Les dones de Casa hi venien boges amb

ea eeria1s radiofònics, 1 amb les

pel.~cules

d'at1lor,que en deien

e11ee,.

è vols que et digui ••• Que totes unes dees de l'Olimp vinguin 1e9S

amb serials de ràd1oo •• !

- Els homes també esoolten ràdios clandestines, d' am~at de ton fUl

te

l qual els ho

prohibit.

- j]l dictador de sempre! Ah, si tota ens haguéssim avingut I
- Tot això ha passat i, parlant-ne sempre acabes renegant.
- ~ ven fallar molts conspiradors. l despr6s se'm van presentar

WlS

titans d'estar per casa •••
- Ja saps el seCrét. Anar de Vacances a la Terrso

- ?erò que no veus que això . és un di sbarat 1 l a quin lloc vol sn arc
A Grècia? Si els grecs d'ara no l'entendran ••• Si els grecs d'avui són
gent que no, estan per ranan90s. Les runes dels temples de la fsnili
només serveixen per ensenyar-;:to8 ,als forastet:8. Hi fan negoci.
moltes pedres

8

H~

ha

la terra de Grècia, i el, blat 'hi creix de mala gana i
¡

hi ha molts maldecspè perquè l"emeixm per a tothom oliveres, vinyes,

5

xais, cabres i :Les panses de
no està per històr:le s.

<t?è

Corint. l la gent que

pas~a

maldeC?8f>s

'ea pensa, el Crònida, que aW~ a ~rè.cia.

i trobarà cap dels set Savis?

Ni ells ni Herodot, l'inventor de la

història, ni Demòstenes, el millor orador de tots. els temps, ni Fi.
dies,l'empo1ainador del Parten6, ni Sòcrates, aquell que s'emmetzinà
com si prengués el tè ••• QUe ni hi pensí en. anar a Grècia, avui! Vestit de paisà seria un zero a l'esquerra.
- Germà, que tu quan parles del meu nebot l'enuig no et deixa veU:E9
les coses clares. O no et. vols recordar que a la fani1ia hi ha gent.
que no té problemes en res?

No és pas obligació tornar a Grècia. I

a qualsevol lloc que es vagi, deuries saber que Hermes ha estat sempre 1l-1ntèrpre:t dels déus i no hi haurà problema per a entendre la
llengua del pals que s'esculli •••
- l si no tothom vol anar allà mateix? No tots hem pen sat igual sempre. Que no saps que quan la Guerra de Troia uns eren partidaris dels
grecs i altres n'eren dels troians?
,è vols que no sàpiga jo de la Guerra de Troia! Hera, Atenes, Posid6, Hermes i He:fest eren aliats dels grecs, i del costat dels altres
/'

hi havia Ares, Apol.lo, Artemis, Latona, Jant i la mateixa Afrodita.

- s1,

i el pare s'ho mirava rient mentre

ses de riure aquesta s.

ells es batien! l no són co-

Allò Va ser per a nosaltres, una guerra civil.

Permetre que es bat.6ssin déus amb déus! No

.

girés

8

'8

vergonyós que Atenea es

cops de roc amb Ares, i que d'un directe deix6s fora de combat

a Afrodita? I que Artemis digués el nom del porc a Apol.lo perquè no
li

es batia amb Posidó? l que Hera, la dona, o tUla. de les tres-centes
o més que va tenir el meu noi, apa1lis6s a la pobra Artemis la qua;t.
tingu6 de deixat' e1 camp de',. batalla amb llàgrimes cara avall?
són coses de

Això

~er?

- Tot això ha passat, germà. No diu gaire en favor de l'Olimp però el

6

ebot que tot ho pot va inventar la democràcia. Que tothom anés pel
pa~1t

-

~erò

que

~s

li, plagués.

al final qui decidía e,.a ell. Mira quina democràcial

- Algú ha de decidir, sempre. A l'Olimp i s fora. Bé, no se sap si es-

collirà Grècia. l per questió de noms si no es pot anar pel món amb
noms grecs o romens, la gent ja s'ba rebatejat...
l quins noms s'han posat?

-

-"i, tothom pot.
9JS

,6~collir.(

Ton ,fill nQ vol perdre categoria 1 vagi' s ro

vagi, aa _dirà en mortal, OlitnJ?l Crònids; Rera ea dirà

nea, Andres; Ar'temia, Diana•• ,. tothom ha

e611~ia't

de

ulis; Ate-

c.T

nom. Afrodi'ta,

nin-

gú sap per què~ elJ.,a ja vinglé al m6n d'une maneraeapecisl, es dirà
Cristeta. Va dir oue aquest n,om ,o cap.. Hennes,

q~e

era qui presentava

noms, a tu va proposar <lir-te Co,rneli •••
,e s'ho digui ell, aquest pretenclóa! Mira, digues al teu poderós
D9bot que jo ja. estic bé on 86c. Que si vinc, vinc 1 si no vinc. no
vinc.

Di~les-li

sí,

Que no e'stic bo.

a l ' Climp lf.i ha remenament, després d'un temps de calma que

nomes es feien cpses de trÈlni t, les coses de cada dia. Tenen en lloc
distingit els Poemes Hanèries, l'Eneida, Ovidi i tota mena de 111..,
bres que han parlat de la seva gent. l reproduccioDs d'eaculptures
i quadres de gent de fama. Hermes tenia la Casa ben informada. Dels
;

escriptors moderns pocs, poqu1ssims, han :fet. llibres aDb els secret
de la :familia i això desenganyà'lIDa mi ca :for~a els lnmortals. Sobretot
er-què no es podlltn acabar que després d'haver fet els genis antics
les A:frodites de Ullo, de Cirene, de nédicis, de Chido i d&l

Capit~li,

ara ni se'n parli. Ni ja els pintors modern s s'han volgut embolicar
amb auadres com el Rapte d'l4;uropa, el Judl a1 de Parla, Peris i Helena,

7

u Jpi ter i Tetis, La Fornal de Vulcà, La Pluj à d'Or i d'al tres. per
aquest

ob~it?Apol~-ló,

que és dels pocs qua s'agaf'a les coses b6

ha dit alguna vegEida que potser els pintors d'ara seguai.xen pintant
coses de l'Olimp si no que ells no ho acaben d'èrt endre. De tot això
se'n discut.i molt un tampa. zeus. agra1a que tanta gent hagués parlat
d'ell, però la cosa que l'amoscava i ben amoscat era les coosid8r
paternitats que se l i atribuïen. l era el que ell deia:
-

~'O,

que s'hagi :ret de tant en tant

lm

s.a1t a la don

ira, però que

a to"ts plegats entre l't.Ul 1 l'altre ens carreguin el mort. d'hs\l9r tingut descendència amb la primers dona que ens ha vingut al pas

tampo c

està bé. l això han estat les dones. S'han embolicat amb qui hal volgut i després han dit que les havia embarcades l'Olil
Tr~m1es

de 'tant en tant puja algun diari que tradueix a la taula im-

perial. ningú no diu res, com sempre, fin s que el Crònida fa la

pri-

mera :Ú'lterven ci.ó.
-

~l

m6n - diu -, d'aquí a 1;)oe no el conein-nm. Tothom té solucions

però no sol.ucionen res.
a1"8, només van

b'

els que tenen quartos.

Jo el oue veig és que els que fan discursos, els facin on els faoin.
diuen que van tan b6.

'erd6, Crònida, ara j a

t'a molt

t

'8

que tot.s. els que fan discul'-

sos diuen que tot va malam ent.
- l per què hi va malanent7 Ea que
és de mal governar?

9S

governa malament o ara la gent

Rea, whi hauria d'anar•••

I d'aquesta conversa 7.,eus Va eomen9ar a pellS ar de t'er tma re~ari ~ó·
entre 8ls humans. Després d'aquesta conversa i a partir de
giny6s Ulisses por:tà ño¡ves!' del

mon

qUal I!~,,~~,

a la Casa.

Ja hi ha ~gú que sap per què ha convocat Zeus a la gert en assemblea.

8
a~e

~

dels d,us i dea, bçmes bo va, confiar a alguna dona i aquea

s'ho po~u~ gua:rdar, sobretot quan sabé que

direcció desconeguda a la
8

dona com e1s

recel"C8 d'alguna roba. 3e'1 menjà a 'be

pregant-1i i repr
q~.

les models

t.-U que

e~ib1en

a la,

po

rBSa

. ria, si convingués,
ls. l allò oúe havia de

pàssa&
ent~

8

stits d

Hennes que per

P08sidó, :t'1.etxas a

a. Ares i"el cinturó. un dia qu~ en portava.,a Atro-

dita., 'Or

bum

6 l.ÜgUllS \e

p,flttrtE\11a~l.

in plantat. que fos ja h;av1a robat, el tri~nt
01.10,. l'

rmes hav;l.s sortit en

les 0018 s. Tant, que

~l

ae~

'e

st! ta de la darr,

un secret fou

\.Dl

b,)'[Jl-

Cròn1da es veié obligat a aV&D98r

la retm1ó quan li t"ou dit, que tothom estava 88sabentat de ls. reap
r1.ció entre els hl.ml::lls.
l .ia som Fil dia de l'assemblea gen'!'!'al. Ws discuteix on s'aniria a

parcar. Alguns són partidaris d'est~ilir-ae
ixò~

l J Olimp. De cara al turism

la

ixa muntanya. d

ria una font de div1sel;ll.

deien,

1.10 s'adhereix a la prop08ta.
tTo et:1
leT"S

d

oc16 ò' aquesta reaparició. Faré :fer mi-

r

de f'ol1et,s dient que

a hav91~ els déus dels

l'Olimp hi torn

11

quals Homer n'ha dit tantes, coses. Es

pica~

Begur. Vindrà gent de

tot el món. Es podrien repetir escenes que han f'e't f'anoso3 a poetes
i ointors., per exemple, el Judici de Paris. P8'r a veure el primer oon-

a liera, A tenea i Afro-

- Apolol0 - intervè
de

det~~inad&a

7..eU8

.

-, que d'aquell judici

dote s dp

a eontr

Que :fou el rapw d'Relena que portà la

,

n vingué l'odi etem
! La ¡tent 98 pen

GU9!T8

de Troia, i la

,

00S8_

ja

,

venia d'aquell f~mo'8 judici, famos ~ temer~ri perque d'Afrodita a

les a1tNS dues no hi havia
del rapte sembla
lors en o,., no

V:

p~s

tanta dit'e~neia••• A més, anb l'afer

Relena) la qual era be11!ssi
s n:rot4

r maasa. Al

cODtrari~

i teni a mol ta Va-

tinc entès que

V'S

9

sl,

:f1ns 1 tot alguna faciI1 tat,.

1"

que, al :final

tomà amb e~

ros M(~lau, p~rò ja P8!'is havia pa.ssat .av~l" s.'havia casat
.l.fob i aquest dissortat s'hagué de matar perquè HeJ.ena tomès amb
primer marit. Vull dir que segons qu1n.,s coses val m68 no toc81'-1e o •

, s de les asse~yades paraules del Crònida, les <bnes, d'ençà qu

s

Hi
-

,via

I~m

"

vestits ja no e

ltre:8

-:-.1S

erql

..

8

o en

ne

jo us dic
l"

volien deixar veure m

sense fer cas dels diners

guia porf1ant Apol.lo-, però
al

mdVecl

nuea.

món d'avui sens

ds Casa J Paraula. l s1 no p

,val

ue no

ct.ac1

b done

roba no en farer:l caP
. de di.ner•
_n,i

aob les dones sense rClba! - diu
. llera amb
. cara ~'enuig -.

r què no munt'lS un e8.PQctacle amb hanes sense roba. Les doms d
la ter!"R, s1 es pensen

qllF)

sou <Dm en le3 est,à,tues, no se'n mouran

cO:lt.emp18r-vv~.

- VAuràs, He"'e,

~l

per a porta-T' quartos a casa jo m'exhibe1m a

pet.ició del públic.
La. d1scus1ó 1"ou l1arRa 1 no
va a

sar

c()nv

•

68 lliga~~m

de set déus, i

~1

nrudent

ssa caps.
1

ja comen9a-

a intentà canviar d

-"cI hi ha molta g-ent aParellada. Les parelles es cont.inuen a baiX, o
a baix tothom pot

pEl!' a ell

a1'lm"

r auè ho dius això '1

..

- ¡')nrctuè hi haurà grJnt quP. h ElUrà de PaBseT' amb una. don a o esnb cap, 1,

en canVi n'hi hatn'à, d'altre.8 Que' n'hi sob' aran •••
-

LnlR

va pe,.. a. mi això?! - diu

'ncara sóc l'amo. Sóc

l'~o i

No ho oblideu. I si l J amo dêls
1 •••

us verament empips't-. Pe'

u que ac!

uestos vacances, les puc o no C'alCed:lr

us .no pot ten i r lea dones que vul-

10
- Pare, ara es tracta de t'er vii a entre els hanea.
ells si veIéssin

ml

,è en pensarien

foraster carregat de dmes1

- A mi, de dones, me n'ban carregades en CQDpts moltes m's de les
.ue hI be

tIn~t.

Els que ho han fet ho han fet en vers, i fer

ve~

s6s i t'er-los bé és molt pe1"illó8. QUan més bons són més perillosos.
l¡ls

lectors si trol:B n exagerade's les coses que diuen els poetes bons

no ho gosen contradir. "Ho dil1

H~rtf,

diuen. l s'ho creuen. Des-

prés, us penseu que tots els homes passen amb. una sola dona1 Sóu déus

'estar per casa ai penseu aixòl Que no veieu l~J, rpa:t ...li6uíeel
- Però estimat germà, 'el

,cin~

, no pot pas fer progranes de matri-

monis units, que-ni discuteixin, que l'home ajudi a plegar 11en90ls
a la- dona, a

rent~

plats i eixugar el culet a les criatures. No els

miraria ningú prograne saix!.

~ls

hOOB s, en general han de passar snb

una de dona, la de casa.
- Ah, és qlE els hOlDes es poden comparar amb mi1

Parla Letona:

aridet, jo estic amb Derre ter.
Oh, ja ho sé, tu voldries trobar un home que es passés la vida :fen't-

te moxaines! Tu mai has tingut en canpte qui era jo amb aquestes co-

ses. Ni tu nl Rera que sempre m'ha cercat les pessigolles, però no l
pe ssigo1le s que -ran riure.
- Crònida, Crònida, que a mi em ". a enredar .. stit. de cucut, can Vas
enredar a la b1an ca Europa

'8

stI t de bou •••

ant me fot I Jo, anb una dona sola no vaig enlloc •

..

La quest1ó de les do~ s portà una mica de cua. La majoria d'elles di-

gueren que, al' Olimp, ver pór, havien de tocar la barbet.a de l'Amo

quan aquest volia, però que si s'havia d'anar a la Terra que la hi
toqués qui volgués. sempre havia :f"et la seva Zeus, però per primera
vegada s'hagué d'encarar amb un autèntic sollevament, i :femen! de meant. Fou en va que digués:

11

- Desgraciats t

~a que

d'ençà

que hi hacinèniat'ÒgrM' a Casa heu o~

blidat. amb qui us .jugueu els quartos? Es que us haig de repet1 r que
vaig ser jo, jo que vaig fer desaparèixer els Titans del món, i els
Gegants? Qui és que es veié .en cor d'encarar-se amb els Gegants, una
ena de gènt que tenien. cent. bra90s 1 cinquanta caps I

emps endarrera hagués callE.\t

t.oth~,

però es veu que fins a l'Olimp

les' coses havien èanviat, aneu a saber si per culpa de Ja :radiofus:izó
perquè :

sl,

pare - diu Cll0, una d9 les Husses cantora d'herois - però

pensa que' sense els llamps dels Ciclops els Titans potser encara en

serien.
- l sense l'ajut d'Heracles - diu Urania que no dia mai 1'e&-, tota
aquella gent que vas est!ombrar pote9X" encara et t'aria la guerra.
ones llsv:1eu de ser1 Que no ho sents Posidó'l Què hi dius, tu?

L'home de la na r mira a terra.
arIs, germà, parla. Oh entre tots deixarem que a Casa manin les
dones?!

- Veuràs,. crònida, si enlloc de voler anar a la Terra volguessiu
venir a la Mar•••
- no fugis d'estudi, Posidól Ací ens hem dedeffnir. Jo tinc dret a

tenir les dones que em passi pel cap o no
- Jo tinc entès que a la Terra això no és massa ben vist. Per a:t"ers

de :t'aldilles Que no eren les pròpies els bomes han tingut molts maldecaps.
- Es que tu tanbé vas

amb les done 8?

ome, jo amb 1e8 done s t'aig el què puc, con tothom.
- 110 és aauesta contesta· que vull. Tu ets dels meus o no? O es qu

tothan es veu ja 'encor de ven1'1'-me en CDntra!

Gamà CròJi1da. No es va eontra tu.
reaparició 'terrenal•••

se't

planteja que si :t'em una

12
i

amb

811fiID

~s

s'~
,

homes

,

d'acabar les òiactadur.ea•••- gosa dir

Ares.

havies de ser! Ja SSPS·
gú. Tu has :ret

no t.'hap()gu.t veure

a. c

'~emp:re gu~r~s

cridapt i per

g~es

de

i nin-

fer--~e8. ~

les

dictadures
••• si jo no bagués actuat de dictador a Casa hl€Uéssim
es.
..
~

\ . .

"

c~s tants ~.r:t;'~ts. ~1ani qu1j:

tat tants

mani si la gent no vol c~ure

sempre ho. és, t,m .dictac;1or••,. l a. t~, a tot un déu
V4S

- Jo quan

dones et

em

Va

fer

jtn"8r

~e

la Guerra un$ de

la constitució.

bato em bet.c amb hOtJJ$.s o 8JDb qui sigui t però no amb do-

ne,.. QUè h~és dit l'Olimp s1 jo em torno

amb tUla dona de la Casa?

s, ,qtB no sé' qui va tenir l'at'lu1xc:da - diu zeus ja amb almenys
~

pe r a rerir a Ara

i

"mosca al n

s- de dir que

eres el déu de la Guerre.,... t1n solda:t mudat i poca

consells

,t com

tu.

Fes colla

CO,S8

mis. l no vull

les do-nes. l potser alguna

t'arribi a les orelles i tot.
-

~s

que no són lea dones soles las que ea volem emancipar. Pregunta,

pl"egunta ....Acf tens A8clep!, el savi de la Casa •••

- 31, que 9a manifesti el :f'annaeèut1c la qual ja \Bla vegada el vaig
fer córrer a

co~

de llamp i potser 11 tornaré a fer córrer.

-Crònida, ara tu estàs exaltat. Ja ho sabem que és mala cosa c0t:ttrar-te, però nosaltres b

acordat que si

a amb

'\.6IU .....

VO~;

D

a1tre tracte dels que fins ara ena has donat aci. S'han de :rer trac-

te's nous,
l no

BO ls

Ib dones o sen se .••

t'o:t"en e ls dé

que volien tractes
Ib la

L'. Amo
t"'~ur1.

DOUg.

9asa Gran, Hores,

i dees que s'asseien a la taula imperial els
~

'ou tothom que tenia més o menys relació
MUS J~Ot

Gràcies, Nimfes i un llarg et,cèter

posà fet una fe:ra. !\lgú

sà que d'un moment. al' altre es

un llamp de la mànefDl i QI encendri,a. tot. Intentà, encara,
\

trobar

01

taI'-li

l ran2. l

entr~

els

reà

'teIDPB

I.

.

endarrera prome:tent augmen-'
¡

. . .

.

l qual donà per des-

13
pit temps ba, Afrodita per muller.
ra és hO'ra de veni~me en contes I - li contestà el menys ap~1.~1

nie deIa déus -. Em vas rebotre

ce~

avall un temps i ara em vens amb

roman9Gs? Jo m'be compromès i no em dfsdic de~compromls.

No es vol donar encara Zeus, i:

- tt.pol.lo" segu:r81;l1ent que, t~bé ~stàs en .la conxorxa, però no VUll
sieuis tu qui parlis ,pe~què ai us deixo p,arlar a tots jo :faria,

parlant, poques
beses.. Que sigui Pitia, que quan actuava a DaIros
,
ho end'6vinava. 1;ot ••• l si, :fa una pro:f'ecia trucada••• encara som a l' 0-

limp i encara sóc .1'Amol
's

lm

cop d'Estat!

Que parli PiJtia, dic! O és 'que el què passa

Iai ho és nui és que m'ha de 8ubstilllir7 Qui té

prous pebrot.s per a prende'm la pla,a? Ares, que no arriba ni a sergent? Aquest coix d'Hefest? Heraclea que necessita

anar· el

~rro't?

conse~ls

111 r a fer

Hermes, que no sap fer res més que portar encàrrecs

i rober vaaues sense vigilar? Possidó, que

8S

deixà robar el trident;?

Hades, que cap dona el volgué i que :fora de la regió del foe és un
ningú?

Cronos, que si pogu'a

9ft

~ts1

us eruspiria a

Urà, a. qui els

us mateixos dei1Cé\n!n aeD8'O .eèdula personal? No 1'88 no fareu! Però
que vingui Pitia i parli i aclareixi colls.. O preferiu que qui faci
profecia sigui Tiresies?

- No, aquest no. Aquest profetitzaria a favor teu. A m&s no hi veu
d'ha'S r volgut contemplar quan es banyava Atenea. Què se"n pot esperar d'lm element. aue no hi veu? Total va
als

a~af'ar

fama per hawr dit

pares de, Nereis que ,el dia que el seu noi s'emmirallés s'enamo-

raria d'ell mateix. l ho véia tothom com havia d'acabar Narels el
qu al. sempft va fer el sord, a les noies de· 9asa 1 de f"ors, - digu'
Apol.l0. l

~egui:

No, no, de Tire,aiea a

Pit~8

encara hi ha

distàn~

eia. Per Ap01.10 que em die, malgrat formar part de la part contrà1
ria, et

jl;lJ'O

pel serpent.

qu~

vnig matar, que a

~i tia

no li ha dit

1'8S ningÚ. Pe~ tant és just que ,.s'acati el que ell,a digui •••

14
l es présentà la famosa Pitia" l

aeonsegul desenutJar al Cronida,

cosa qte no havien' obtingut elà itllIlortals·.
,:la1"8

Zeus •••

·10 terrt,

em t'arieu

no

tant, perquè entre els uns i 'els altres a 'darrera hora
dè tots.

pa1"é

Perquè' tu no VM voler en tot caB.
- ,Uxò ja és' més, ben enraonat, veu.?
- A mi ningú no m'ha dit res, pe~ò jo aquesta aplegada d'avui j a la

sabia de tempSe

- .r

per què no me n'havies di 1', res?

- senyor, quan jo

act.uava a Delfos,

sra

la gent que venía a consulta.

Mai -Vaig anar pel món a fer pl~of'ecitta.

- Bé, hi ha cop d'Estat () no hi ha cop d'Estat:¡
i jo tingués por diri.a la cosa que t'ha de plaure a tu, però fent
e~ meu ofici he dit sempre la veritat plagués o no plagués al oonsul-

tant.. lli cop d'Estat 6s tma rebel.1i6. Iou1 és que gosaria rebel.lar-se contra el pare del&déuB i dals banes? No ningú, per gan
Que en tingúessin alguns. Si a mi s&

m'h~s

consult.at aban's, jo hau-

ria dit que 'tu volies deixar l'Olimp teDl>orLÜment i anar a veure d,
prop P4rquè anava com anava el món dels ht1!lans. l això ho vaig sare r

aIxí

q~

vaig tenir esment de que a la Casa Gran s'hi hsvia fnstal.lat

la ':;r-àdi~'!!/~

A qui bo haJJia de dir ai no m'ho demanà ning\Í? Totb

ho 'tia per entès que ací. matA 8, mane ,S i manaràs sèmpr~ 'tu. To'th?m ho

té

pe!"

entès i jo ~o puc pas
.. predir altrament sinó faria Una profecIa

amb traIJp8. l vols saber més con8?

Encara t.inc el

tr.spe~s 'de tUs-

ta t'orrat d'or i m'he guardat les aromes que pujàven ~e terra endins

sense' les quals n,i jo ni ningú podriem endevinar res perquè j a 8~ia

que hauria de tornar a actuar i aqU9'sta vegada al davant teu. Això
rquè vegis" 'si sóc o no sóc endeVinadoral Ara, el que jo digui·

ser'

cosa certa. A Delfos t'ins endv:inàvem el temps:. Si algun cop no feu

15
l t.emps .que. nosal t,~s va

I

anunciar qui s' e qulvoeaV ah
era.el
temps,
..
•

l

•

.,

...

~na

t

.1

sa pujà als tre8Pl:tua. D'una bombona n'a-

no nosalt')..os. La sacerdot·
nà sorti.nt. una

I

.'

de gas qUI! la pi toni «jl sa -.aDirà sorollosamen t 1

.que fe~ p~orar els" uJ.1s de mo~ts ÍJ!Imortals ~òni~ incluit... Anà o
J

pl.enant,..ee de gas :rin s, que entrà de ple en un èxtasi de tercett greu..

Pitia

méS o.menY8:

d~ê

- ••• l hi haurà una assemblea, ~ne."8~

compte de

~ .S.~

fi

la qual el pare zeus

donar~

decisió, de portar els assembleistes entre .Ie hu-

mans. Aquesta decisió mereixerà l'aprovació de t.ota ela convocats,
I

.

amb la condició de destutsla-r-:8e de la que a gust pat.ia a l'Ol.a.wu.
A l'OlimD, el. tute1ador nom6s. t~'bava reverències. Durant seg~es ha

s'tat. tUla comuni ta~ de bar.ret4des, , però ara e's tract.a de deixar 1,

Casa en la qual not:lés hi
ol fet

d'h~èr-ho

entrada el$ escollits. l això pel

proposat tu ha esta't ben rebut per tothom. Ar<a,

i b6 l'assemble! en pes
te 8,

t~ien

amb els bemes

Va

8

gust t i so1:r etot le., d~,

perquè la proposta ve de qui _. hi vol anar lli.urement.•

~10

vol

una ruptura amb l'altura, vol una reforma. Sesnn- Que mis d'un/mal-

rat voler-se deslligar d'lm "si, senyor" do segles, acudirà a tu
uan t1nJrui Droblemea

8

la TeX'ra oue n'hi ha. moJ:t

s dels que tçrts

legats us penseu. U1a c.osais tractar amb déus que en s6n i l'altra

tractar amb gent, qne s'ho pensa que n'és. La T.erra en

. .,

pe;~

va darrera

elS quartos", l tot.s' en Yo1Sl més dels que tenen ttmt si en tenen
com s1

14m

ten9n molts. l per a teni!'-ne

l'en~txen,

pOCi

es battmt' es rap-

ten i atraquen banas i Caixe.. d'Est;.alv1 ••• El Gròn1da

pn. r

bufar.'

i ha de perdre el llamp'de comar;lanent qu~ h,a portat sempre, ~rò
al veure que tota la Junta

!oé

lm ma~1x

pen,esment, anirà perdent

l'enuiJ;c inicial ~ ac~barà aca~r- ~l pen¡; am~t d.e ,la majoria~ Si

s "hagu4.s d'anar a votació, seria un vot cent per cent. majoritari ••.•
\

-

Can

.

•

'

l~!tiid
.

••

•

oi

vaja, que ,diu lA ,ràdio L.... gOS~ interrapmre'leus

a, ,R6('S'ia"

va ser

,

-,e

l

la que v,s t'er venir unes ganea. boje s a tothom d'anar

,

16
amb els d'e baix. ?&r això i per le8 ganes que j a ~n tenia jo de temps

vaig pro¡)osal"" anar-hi, però guardant. distànc:le 8,. com sempre.
.

-

.

.

1. - segueix Pit.ia la qual no es deixava interrompre mai pe:rò a.

,

quel1a vegada amb. 8·xtaei i tot. hi pasea per sobre perque la interrup,

"

"

1):

ió venia de qui venia -, això. va ser el teu priD&r pensament, però

.
,
ho voldràs o no més jo preveig que acabaràs no acatant, j a ho sabQ&l,
I

però a1 acceptant la decisió general. l això és el que les hOlJB s en
diuen le democràcia. l una vt!tgada elltre els humans•••

No. 1 Això t'ho guaroese Si ho diguéssis pÓ'tser

'n desdiria d'a-

:r-hi!
Tu

-.

I~roul

's,

nyor,

l'ò si vols sra hi sóc••• A I: a Terra•••

Ells volen prescindir de què jo port.i el 1i!mó? Allà ellsl

.Ta veure'm com se-'n surten. l et. prohibeixo, et mano, que a ningú pr&diguis les coses

ren, els ent.l'ebanes que trobaran i la

ls

:8ne ra de resoldre' ls •••

L'assembli

.

acaba

laudint dempeus. l al veure que el Crimida aflui,

va es comenlÇS a aemanar la paraula. Es preguntà a quin 11.oc s'ani-

ria, si a la Terra manaven eJ.s quartos, la manera de :fet-los i com es
distribuiri8tl •• ~Com qUè hi havia ma majoria s~gura, Ap0;t.lo proposà
.
.
una comissió la qual elaboraria una mena d'Estatut ••• L'amoes mirà

déu més ben fet de 18 Casa, i digué:
Ja sé que després de mi ets el que has tingut més temples, però. s1
a mi aquests esculptora grecs m'haguésaïn marmolejat

qUal

tènia 25

anys ja n)hauriem parlat. !fo sé per què à mi sempre m'han rep ro dui t,
.#

-

'-

la majoria, amb barba i assegut a tUlS cadira com si fos de la tercera
edat 1 Feu, feu

tul

Estatut, j

'''''stà bé, però si jo no l'a¡:>ro:vo, no

hi ha res de res. Tingueu-bo pl"esent.. l tingueu present que mai.. cap

rei ha anat a jomal. PenSeu que no tots hem de seS

iguals. AiXò ja

ia el s.ociall

A'Dol.10 tprn"

ua, l i picà l'ullet i amb un

~st

li

17
nya1à l' enginyó s Uli

s i
,fari

el CrÒ'nida
tenia.

,

t

m'les"

el missa"-

• l

ma1gr,
. -

Estatut favorabl

\Dl

q~e

.

"

s

He

00..

"s oeixà tranquU.la a la t:roica durant uns dies t i el tercet anà
,ls Ca.mns Blieeus. L'Estatut serie con,

a le. t'ei

e

dels

.. Apol.lo volia

en ve rs ja Que

r tal d'eludir

ròH

s

sonàc:ie s es podria perjudi car
f'<,u ta~)bé pa'Y"tidarl d'anar 8 t.reb

context.. Caneu1
llar als C

g

-

li8&1.18.

1 principalproble

amb tota 1

..I.¿1

parnào,

1t ben obser'vat, que no es tractaya de t'er' un Estatut

:reu obs'ervar,

ltIeS,

redac~1'-lo al

t oom l'Estatut

que hi

.

a la que stió e conòmi

de l'Estatut

lligada per tract,es :ramiliars o

~stava

,

JO;" .•

l

una comunitat nombrosissima. S'hi havia de comptar amb

9r'8

quest,ió econòmica. tl1 Bstat'Jt qt\~ no la resolguée seri"

tatut.L'enlñnyóa TJlisses prop{)sà un prim

apartat. que j a de bon 00-

men9amen't plagués al Crònida. <31 el primer ~artat li plavia hi hau-

ria molt de guanyat. Prop0S'8va :fe" constar que seguint els desi:,gs do

declarava partidari d'integrar-

u

n el grup mortal.

seguia després tma clàusule, que l'enginyós Ulisses creib de t'ini ti,!a,
exposant que tot l'equip de l'Olimp pagaria una contribució a l'ano
'-1 qual quedav~ exclòs de ~t, tribut •••

,.

Ib

aouest.

comqn~eIlt

pe rò d'on so rt.1r
l a la Terra s'ha de

7AU8

n

irà no en res.

lea misses? Vosaltres sabeu la gent. que
enjar, s'h.a d'anar a -plajl8
i anar-hi,
pag
.',
.
."

haurem <1e w stir 1 el

,

,astres encara que triguin a col:r sr bé h
•

•

0-'

•

"_

?

t,ens
d

cobrar un dia ol' altre. l les modistes? Vosaltres sabeu les dones

iDs !)lsn s, p.orten ne,- a feY'-

Anem-n

~'rlant

roba!

tot això. Ha

cobrar alltÚ mes que

~us,
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-Jo no tinc t.anta

cate~oria

per9.~.-inicià Ulisses.

com vosalt.r

"

tu't tam.bé hauriem de ,cobru.a:

'VoJa. dir? Que els oue- fe
- Uo,H

qua cob

s. Jo volia gosar propo

Zeus i prou. Voeal-

tres sabeu les àisa..lsians que portaria 8Ssi.gnar sous per
Us penseu que Hera vold,..i.a <:obrar igual que

c8te~or1es?

i Demeter com

Aten9a~

Af¡·odita. Ant> qui s'hauria' d1 assimilat· Artem1s? A tu mateix Apol.lo,

se t"Muñ8 de donar la mateixa setmanada que a Ha:fast?
- cio de monEnt. a l'Estatut. hi faria constar que l'únic que cobrarà

serà l'ano. Això segur oue

ra..

1,
ve

ben disposarà.
s'tió que cadasCi.m

l'

~8ticsegur que

al pe1'"sonal,

s~espavili

treballi ••• Si a1gÚ no

ti tuta·, i que toth

tots el podem ajudar. l jo

uan

s.,gons l

'n surt entra

si convé i se sap raspa-

a¡ al CròH1da fins ell pot dona"!" algun cop de mà. l t.inlinlent. en

COmp''-9 oue això ea pot esdevenir, jo no miraria prim en assignar un

't,on sou a l J amo, ja veieu.
"s pa

à revista a la gent

que Posi<ÏÓ nodi
CJ.fI)P!s

ni1J

:rent

i

qU& p

r un l}on nap

1*9 ceptes

fer diners

r'gl;ll.

s consiàerà

amb lea arts de la pescs; Que As-

podia comptar amb bon s ingressos ; que 1 J sni e Dio-

l vi no havia de ten:b' D!"ob1J

t, és

; Het'est,' coix i

poc n'ha de tenir, eom no n'ha da tenir

bon coix i t'ent

Heraclea treballant en qualsevol ci re d J anom&nsda torçaIl t 1::a
:f'eno 1 arrossegant vagons

es - que la questi6 econòmi

s - els ben plantats de la

i

i dones, poden fer milions

fent nel.licu.les. l les noies, Uue
qui vulguin,

parlar

de

penso- deia

n portada no_ pot. fallar.

- Després - gosà dir l' enginYó8
Ca

me d

'tren amb les òents, i comptant els

dotze t.roballs que l i valgueren la fama ••• és a dir
H

Lm

'~s,

-&D

pr

·~ats

o

Hores i Gràcies, es casaran

les dones de pes de la :t'amili a_ ••

"' -l"lem-ne dels casoris, veuràs. l elo que j.? en són?
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a sal::eu com els t'eia 91s casoris el pare. QUi havia rebut, havia
rebut. Ell; es

\

desC821~

i t'eia descasar sense demanar

divo~cis.

l quan

es mirava una dona de bon ull no en volia veure ni la procedència ni
e~

grau de familiaritat que arub ell tenia tant la dona com el marit.

De tota manera, és clar, encara n'hi hal de matrimonis a l'Olimp, a

la nos t:ra mane ra pe rò n' hi han.
"

- <>i ens

sdivinitzem, als casoris fets aoi dalt rio valen, o no hau-

rien de vaJ.Sr.
odeu tenir per SQg'Ur

dom s del P

qUI

r

lea prim

s que

'ho voldran ai.n. Recol"à8m-nos Que la seva opinió és a 18 'ferra sl, pe-

rò sense els lligams de
arta r el
-

~s

~'Olimp. Ee veu que n'estan ben tipes de

su-

Cròn1d~.

que mai

sabut quin "tcx'n havien de t'er, i és cosa natural que

ara vu1gin acabar umb aquesta t'ont de disgustos_
- .Ja tota manera a l'Estatut aquest punt s'ha de tocar amb molta di-

plcmàcia.
dip~omàcia

sí, però no' af1.uixant en la questió de la llibrtat

matrimonial. Totes les caaaoo,s

anb

l'amo ballaran pel' un peu d'anar

.la Terra 1 passar per s'Olteres.
-.;Ja tota manera Wla cosa ós -tractar amb déus i

emparental"-s'hi i l'al-

tra córre~ l'eventualit.at d'empa'r9ntar aIl.b gent diguem-ne normal com
f

un bacallam r, un palet.a ()

\ttl

guà:t'~civil_...

- ~i poden anar mujades rai! D'en~à que venen ncine'r;; ni domen pensant

amb el guarda-roba de les dones de baix.
- l el poc problema que trobal"em amb les dones, el troba
,b

'ons quins

.

igualment

aats. Si -els' matrimonis d'aci no valen i es poden

aoollir núvies humanes, el divf Coix passarà de mort a vida. El oasaren per despit i males 11er..guea,

semblava que anUoa de

S~1'

llO

s'hè:41 estat, de df. r que Afrodita

casada amb ell en :ros amb mol ta d'altres.

vell Possidó se li endossà. Arnf'i'trita i només en sort.Í, gent estra-

20

nya d'aquell matrimoni. li:! recaS8.I'8n amb Tetis, i Tetis era de las
qua es veia obligada a tocar la barba de l'.amo. L'amo ha fet portar
moltes banyes a la gent de 'Casa, però com que es tractava d'ell els
,

,

intere,ssats prenien pacièn cia i miraven d' amagar-se-les tant com podien • .I per a molts s'haurà a.cabat de tenir paciència.
-

RS

ben veri"tat, Hermes, que les coses de Casa les saps i, a m's,

les goses dir - no es pot esta)" d'apuntar l'enginyós Dli ases.
hTI mia.satge'!' imper'ial acull la sor'tida d' mi 98ftS, soml"ien 't.

- Anem tocant alt1'9s temes - diu Apol.1ó" - ••• A mi m'està ballant pel
cap si a. l'Estatut hi lHla de :t'er constar o

no

presentar l'Ol1mJ> com

una cor.1Unitat indeoendent i reclamar el territori

es podia. tornar a Atem s, el

Pa~nó

qU~

abans 'tenia. S1

encara seria el Partenó•••

- c:;i però - li eonestà Hermes- , ja no hi ha

lm

I1.tinos per a recons-

truir-l0 ni {in Fidies per a decorar-lo. A la terra ara tot es fa de

cimS1t armat. l ens l'hi reconet.ruirien.
- l:.rem de pensar, altlse1ms g8:rmEl'lS - diu l'enginyós - que el Crónid

no n'està massa

d~l

Partenó perquè no li fou dedicat a n'e11. Aquesta

és la causa per la qual quan ha sentit parlar

de Fidies

ha posat mes

aviat mala cara. l després, pe't'què no :fos dit que la mala cara la :feia

n00l6s arn-o els grecs del temps de Prax1:t.el.1es, tamNt en :feia pels trec
relativRD9llt moderns perquè permeteren que els 'turcs e-1 convetrt!ssin

en polvorí i que una bomba venèciana el deixés a meitat. de preu.

- .r

encara n' hauria de :fer més de mala cara a1 veure que

e~8

grec

moderns s'b!l'l deixat emportar t'risos i retaules, capitells i estàtues

pels marxants de museus

forasters. A mi em fa l'et'ecte que de tomar

Grècia lli par1a1'-De. Si en parlem l'ano ena fot l'.lUstatut per terr

FeT' bona que sigui

l~

teva iàèa, Apol.lo, ja sabem que léS dones no·

s volen presenta!' nues. l què en trauria
d'esgargamellar-se- di ell t

&

el més btm ootat

deu

Suie

la tripulació d'un autobús de turistes que

tenien al davant a les pròpi/!8 Atenea, Hera o Afrodita i la tripul

H -
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ció veiés Que estava contemplant tres beutats, s1.., però tenyides
b vestJ.:t s' de moda, 8omrí'ent als tu ris'" s i

pa8s~j àn't-se

~

ros

per l' anti- .

sala de les Vergas amb bossa de· colorai.ms penjada a l'espatlla, i
lons alts?

Qui s'ho creuria això?~, Hi hauria recJan~eions, i

fortes. A la Terra, generalment, la geIt.., pagant, no· vol err edades. Si

va a un lloe i se l'enreda no hi terna m's. l un Partenó amb tranpa
seria un mal Partenó.
Apol.lo insisteix:
- Es podria portar el nostre cas a la Societat de Nacions com un cas

d'una nacionalitat· sense

IB

oi6. L'Olimp, segons les teories del dret

actual- és un te'!"Tft.orl -eolonitzat•••
- Això seria tma gran bomba i el pens amen t és digne

tu, Apol.1o, i

tlndriem molta gent 'al nostre costa1',. Portar a la Sooietat de Naoion
una reivindicació d'tma colla de d'ua!

arò hi ha la quest.ió d'un em-

pipament general. nostre contra els grecs i l'Olimp serla una mena d'illa a la Tesàlla, voltada de greos per tots costats.
- Es igual, jo plantejaria el t'et a l'Estatut. Si més no sf:lrv1r1a pe:rqu, l'ano al re1:utjar aquest apartat en deixés passar d'altres.

- Jo seria del ~arer - diu Ulisse9 - que l'assemblea deman6s la independència per anar on li plagués.
o ens la donar81.

- Demanem, llavors, l'autonomia almenys.
- L'au'tonomia ens la condi-cionar:ien. Vindria allò de': ••• lf al, però ••• u

..

Que surt.

8

totes les au~onomies.

rar de no trencar cap

l en tant siguem acl dal:t hem de mi-

pl~t boni~ al

erÒ!iida. S'ha de trobar la manera

de fer-li aproya;- un F;statnt. que. si bé no
serà
a
..
- _l'Estatut
..
- 1ó&81 per
.
~

~osaltre8, t~oe

~.

sigui

~

el pare. PensE!m-hi. l ha d6

F.statu.tm8ssa obertament declarat contra

.ser a,questa mam ra•••

Els tres e.at8t~t1stes es miran esperant

la fònnu1a

salvado~a.

qui dels t;rea

t;i.ndrà primer

l és l'enginyós Ulisses qui pri.,. r parla.
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- J;() ern 'ref'eriT'ia al primer apa:;.,.tat, i posaria

una

clàusula a l'Esta-

tut apu.iant la retribució.· al p~d&ré8 pare dels déus' i

dels homes, i li

faria tan"t mas notable Quanta da independència donés a l. a comWl1t at
tant en

stió matrimonial, com en escollir el lloc del des.robara,

com en les q

:rosain....

- "'m p~illCipi en sembla molt bé, si tothom 'paga •••

vegada aprovat l. ' I!.:Gtatut, i índependent.s •••

- sl,

que ens faein un

DUS

la cua, no'l

Jo no ho «osave dir - feu l'enginyóso
Doncs no

mes. Ja ho po

'en

i bé no p1.avia del tot als saus autor

L'Estatut dels Canps El1seu

ren de fer pen

que 1.'h

anal" posant tot en solfa!

't en possible El retops, com es veu que e

t'an tats els 'F.statu:ts e,..8, deien, 9118, unR oon8 eina de treball. L
Quest1ó de la 1nd~pendènaia s'hi deixava veu1"8 però dient que en t'oasia

tots e1s qne en volgu6ssin ser, que no era obl:fgació. En quant a les
aptituts

d~ls

avr.t que aques'tB podien ex

olimoics s'hi con

cir-I*!

en els lloes més addiett. s. Es resignAva als estats civUs pre.8ent.
99

donava

llib~,..tAt

humans. I, d
r~a8,

r,

si convingui

una m'Sl respa1l.ad

de nrendre els

qtle

i

&

es vo1.gués o pod'a al fer-s

l

l.'BI10, es deia lIàdlmc el de maridar-se o mullebels

"00 i

s

al Cròn1d

se 1.i podien oonsultar to.te

b res de la Comunitat".

r fen t

tingut el prestigi del mateix,

comnlioo

• ••

~8 rem! tot 1{Olimp pel" a la p~sentació da l'Estatut. ~!:rou lector
Hennes, el quAl" aconsell1\t per l'el",g1nyós Ulisses, l1egi. dues veg

el subsidi a donar a zeus, i passa pe,. alt algtm punt que podia l"8sultra con:t'lictiu. Als sit:tals d'honor hi

h~via

la p,'ran
f'snili6 divin
<u
.
.
.-

zeus, Hera, Hef'est i Atenes. A segona fila s'hi veia a Apol.l.o. Artem1s
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i

mica més endarrera s'hi veien Possidó i Demeter, i,

r-Ieraele s.

ja a la general Ares i

A:f'~odi ta.

Els entrants a la Casa podien veu-'

re entre els invitats a Teseu, ""ir, ~dip, Leda,Pr:!arn, Hèctor, Menela.u qui cercaVa en Va a Paris perdut entre la gent del cinquè pis,

Crisa, Nèstor, A.s, , PriBm, Agamèmnon, Circe, l'augusta, Nausica,
la bella, Ca1ipse, divina entre dees, Ol"estes, el cèlebnt amic de Pilades casat amb Electra la gel'mana del :t'amós, a Te1èmac l'excel.1ent
fill d'Ulisses ••• A la

gen~al

s'hi veien les Musses, les Hores, les

Nimfes, les Sirenes de més anomenada, herois, i tota la requincalla.
·;1 públic podé veure ptt!' prime ~

vegada i amb la boca oberta, part

de la familia imperial en trajo de ceremonial. terrestre. El Crònida
portava barret, coll i corbata

~al

que Hefest i Apol.lo. Tamb6

lluien bons barrets Poss1dó i Ares ••• Ja

que

vestit can anava Zeus no

podia portar llamps' de cap mena, eina que bavia portat en totes les
r"lmions ant.e riors, He:flt st li t'eu un escut lluminós on s'hi veia en
llemp fosforescent que lluia al trau de l'americana. Les dones anaven modern:!ssinB s. Hera i Atenea estrenaven uns abrics de pell qu
enanoraven. Artemis aneva amb texans, i Afrodita es presentà vestida
de blanc amb

tal

esoot que feu ensalivar a tots els que estaven tips de

veure-la sense res.

On hi hagu6 alguna re1ra :fou amb el propi zeus

el qual acost\.UDat amb la :facilitat de posar-se i treure timi<pes quan
en portava, es posà les calces al revés organitzant un petit escàndol
que Va resoldre l'enginyós Uli SgeB

a

correcuita ensenyant al

p:l

re dels

d'us i dels homes els secrets de la bragueta. Heracles no trobà

r0-

ba 8 mida i es vei' obligat a assistir a la reunió amb estaca i fulla

de parra. La t'ulla de parra tothom sabia per què la duia. L'estaca,
va dir ell, la portava per si s'havia de fer callar algú i, després,

per si 1'ora la darrera vegada que la portés.

si,

Zeus present.à. algl1IlA esmena i, com s'esperava, en 1a questió do-

nes. Digué que es t'es posar un article addicional dient Que ning(¡ es
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0011. Sóc solte:ra jo, i no tire homes a casa per

ana~li

a cercar

C<¡)

eal.ees •••
aquell moment l'bane nu es va adonar de mf- diu Hermes seguint el

seu relat •
.. Hiri, aquest .jove és el que m'ha pres la :roba!

Jo em vaig presentar:
.. Sóc Hennes, el Mercuri dels romans, i he Vingut aci. en acte de sel've! •••

1. home .. va dir el nudista -. Ara contime'n

lm

de por! Aquesta ro-

ba 6s ~va i en donaré part a la policia. Nosaltres paguem contribu":

ció per a

~er

nudi 9De. Pagant es pot fer t.ot acl si no ho sabia!

Es

per la ciutbt que encara no s 'hi pot anar •
.. Ilo s' en~ad1 - vaig dir jo -. He vingut a to:rnar-la-hi •• Ac! la 1:.6
i amb els mateixos diners que hi tenia.

Llavors va intervenir la guardiana la qual ja tenia les faldilles a la

..

ma.
'.ringui, senyor .. em Va dir - quan jo ja anaVa sense roba -. No pot.
goi~ ql1e fa••• 1

pa4 ans:r pe 1 món així ••• l bon

- Em pensava que nonés es mirava els que anaven" s'tita, ara? .. va dir

el nudista ja amb les calces posades•

.. Oh, carai, aquest 6s

lm

fora de st.ri

.. Molt agrait, senyora - vaig dir jo -. l pensi que ha donat les

~al

dilles a tot un d'u de l'Olimp •
.,

iri, si no ho és, es mereixeria .ser-ho, ja veu què li die!

Tal com s' havia acordat, s'obri un compte numerat a Suissa e~. el qual
s'hi ingressaria el sou de Zeus. El missat!9 r entre els j a ex-deus i
~

l'ex-Cròni.da se:ria Hermes. Zeus :rou el pr1ne r d'!ns tal. lar- se a

G1-

26
nebra, i 'nemés coneixia el seu domicili el ~ssa,!-ger :imperial el 9.u
l J aniria, posant. en contact.e amb la gent. de categoria de la f"am1l1a
qu:1na~

al seu t.ron, s'hauria de dirigir a

lm

apartat de correus d'Ulla

cani'tal 89creta cent.re-euT'opea•••

Es la primera moneda que costa de fer, segons diuen els ent.esos, i
ls tres primeT's que feren la inicial i les que en vingueren, foren
POS1Jidó" Heraclea i A~clepi8, ,ara oceà, Herculà i Heracli.els quals
poasilxt11taren qt19 di'8:rsos equips d'emigrants

~'anessin

instal.lant

poc a poc, i els primer.a ingressos al COOlpte numerat del Crònida, ara
Olimpi.
Amb els dinflrs d'Heracli, ,ea.'·,qual s'establi de metge veg9tarià, oceà
pOO.6 comprar dU9 s vaqUes.

""

- El cor em :fa mal - deia- de vendre el peix a n" aquest.s preus, però
t.ot.hom l'hi ven, i jo no vull pas fer de cap manera

Wla

competència

il.. legal als homes....
A les mars Que pe scava hi havia l::8 rques equipades snb radar per a des-

cobrir f, naturaJ.mentu, agaf'ar el peix, 'però Oceà encara que j a mol'-

1, a l'aigua hi hayia tingut un gran prestigi i coneixia la mar de
dQ:fi.ns els quals el portaven als llocs on hi havia peix de preu f, a

a a més i sense saber-ho ell., pftr tal d'ajudar-lo m6s de tant. en t.ant
8

dedicaven a trencar
lea xarxes de la cC\mpet.ència• .N'o era rar sen,
,

~.8 dues

tir els mariners de-

,

vaques d'OceÀ parlar d'aquelles <x>ses.

- Vols di,. Que aquest. home és com els al tres?

- Jo tanbé te'n volia parl~. No ?o s, ••• Agafa el peix que vol, 1 des-

rés 8(masta cosa dels
dofins. Els alt.res patrons si podéssin no en dei.
,

xarien cap de viu,

f

ell•••

- Oh, 48 que el~ desprlts de no foragitar-los els dofins, o jo ho en-
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tanc malament o fina 1 tot hi t6 unes grana converses•••
.

.

.

•

~

•

I

o en vaig parlar d'això amb el senyor Fadriei, que sap tantes co,

to

•

_

I..

•

: . '~

s, i em va dir que anys ~nllà hi II ']Via el déu'de la mar, q~e hi mal

•

•

•

•

'1

1 •

.'.".

...

_

nava i que t'eia i dest'eia temporals ••• peJ"à que d" això f'eia molt de
temos •••

- No és jubilat ja, el senyol" Fab:ro1ci?

- Per què ho dius?
- perquè quan la gent es jubila, malament. Sobretot quan l'hEll de jubilar.
-

Ha.L~at

- Vols

tot, i si el patró fos el que diu el senyor Fabric1?

tot un' déu de la mm' faci negoci pescant anb dues

oUB

v~uesf

'N'oi', les co&sa 8"'11 s "ban posat d'tma manera que tothom s'ha d'espavilar. La gent que

Vivi~

de renda ja no hi pot viure perquè la vi.

;,;

da s'encareix i la renda s'empetiteix. Tu te ]es creuràs o no lea co-

ses del senyor Fabr1ci, però

el patr6 pesca

auan els al tres no ho

fan. l.ss altres barques són gu:tades pel radar 1 les nostres du1ts ner
dofins. !'fo et -ra pensar, això?
- Uira, jo, si t'os tu, J.1 der:tenaJ'ia qui és•••

u anie t'eu Ja preguntea-.

l el mariner, una nit, davant el

-senyor Oceà, vostè és anie dels dofins?
~i,

que no ho veieu?

VostÀ és ~'amo de l(aigua?

- Si, qÚt no ho veieu1

Vostè ....voatè és el 'senyor l1eptú?
.#

o sóc Poss1d6. Neptú m'ho deién els romms que mai han pogut. veure

la

gfte8.

'.)lè

et. sembla?

A mi em fa l' e:t'ecte que e 1 patró
- Ets

al cònvèncer, ami-c!
'1

h

ribet.

'8

ie del 8ényor Fabrici.

oc et creies que l1Íllssol1ni arribés on
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- .E:ri aqne et món tothom, d'amagat, té dret a pensar. com vulgui.. Tu pensa't, que e,~l patró és el personatge que diu e,1 .senyor Fab ri ci , . 1 jo

pensaré que no ho 'és •••

Cristeta viu en el tJateix apartament que DIana.

LeS

coses no han

anat tan bé com es pensaven i han hagut de demanar diners a Hena
ana Ar,cad1. El pis

'8

0'

car .i les ro~ a més. Arcadi feu seguir la peti-

ció a Ginebra ne,.ò la contesta fou de801~or.a. segons Arcadi, l~ ano
deia que n'anava molt curt de dinera, que les dones ara són car!ssi-

mes de mantenir., i que
via de ners,a'!'" en

rms

que pensar que ell en donés de quartos s'h-

dona~n'hi. més

a n'ell. Arcadi t'eu arribar la mala

si'tuac1'Ó de les dues noies a Apol.J.o, ara Ef'ebus, el qual les hi feu
una vif':f.'ta. Lea :tJ'Obà eI9opid8f;i.

- Ai, germà, ac! les p88~em mC?radtss1lm s.
:Ja moment

no us amoineu.

HeracJ.~8,

ara

1~9reu1.à,

treballa en un circ

1 m'ha d{)nat 'Pla diners per e vasal.tl'es. El vaig anar a veu 1'8 , :" ac-

tua!". Per pr1ne ra veg-s.da el públi e

Va

veure que enl10'C dels 1leon s fer

por al domador, aque st en feia a n' eJ,Xs lleons. Fou el primer aue e s

deixà lligar de mans i peus, fica-r-s8 dins lma saca de correus, precintant lla saca, posar-la dintre una caixa que fou clav ~ per un equip
de camà'lics, i a l temps de comptar fins a sis

1#

cops de

bo~bo,

sorti a

p.1ena llum completament deslligat ••• Convidà a tota una fila del circ
a tma lluita de eorda

i~

amb tmeol

br~

t'eia seguir

tota la t'ila

n pes. ' .
~

l els alt.res, què fan?

- Noies., t.otbom
la

~nt

8.' ~spayila•.

Jo mateix m'he .e,stab1a rt de n.etge. Guareixo

fent gimnàstica. Tinc noies d'allà dalt que m'ajuden i no
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ens entenem de :reina! Fan una .massatges! l jo tamb6 en :raig" i forts.
Or~~'o i

caliope ac'tuen en un cor del Teatre nacional. P08sidó 1'a els

diDirs QU8 vol pescant. Mai m'hagués pensat. que e1 peix fos tan car.

- digues-nos-ho

8.

nosaltres!

- l el germà Dion!s tamb6 Its dels que
de tavernes. . Va t'er els
Va

prl~8

Va

vent en popa. Té una ca:1ena

ingresos :rent dit
c.Btador de Vins. No
.

" ,

trobar ningú que l'escai'!"6s. ConelX1a l'edatdel·vi, la procedèn-

cia i, cosa qte sorprengué d'allò m's a l'au~tori, la quantitat que
de cada classe de vi swtla del l'todal on hi havia la vinya plantEda.

- ¡'Jnoa:ra recordo el gran disgust que passà Ariadna quan Teseu la dei-

xà deSONS de t..'reu1"8' l del Labo rin t contru1 t
notaure no

DeI'

Dèdal perquè el Mi-

podés :f'ugir.

- Voleu dir que no és

UIl

inv:entdele homes això que el Minotaure era

:t'ruit dels amors d'una de Casa amb un bou?
- Ui, els homes sempre han mirat qui la deia m6s grossal Tamb6 han dit
de mi que vaig fe:r venir cat~ates a Pasifae perquè va xerrar al

ar1t. que jo m'en tenia amb

Il2U

ANS I

- l no era ·veritat?
- Uira, a l'Olimp i suposo que a :t'ora, tothom fa el què pot. Despr's ,
els matrimonis a l'Olimp no eren coo els de.ls morta1J. sembla que ac!
oficialment una dona ha d'aguantar el mateix home per anys que pas-

in. Me:1 va eñstir aquesta llei entre nosaltres. l j a em direu qui
no feia canvis 1 La. coss certa, parlant de Tese~, és que després d'ha-

..

ver enredat a Ariadna, la qual n'est.ava boja, la
ja

'8

Va

deixar i la noi

mal fet deixar a la dona oue el. :reu sorti r

del Laberint perquè si no bagués estat. p~r Ariadna. encara hi :f'aria

voltes ara pel
qU8 e~ mç~

,"

Labt~iD't, ~qu"l1

.anitDalàs de

Te~.u,l

Jo li vaig die

no era un sol ,hòme, que n'hi havia molt.s, i que Jo n'hi
.'

'

.

.

,

'

presentaria un que li :t'aria obliGar

••

_

• • _

C'

•

aquell seductor mal agra1t. Pri-

mer deia que no, que ella no es podria t.reure mai més a TesS8u del
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Ce¡:>, pe'rò :fillet

quan Va veure Dionis ja Va variar de pensar. Dioni

tenia :t'ams, tamb

inVentada pels haDeS, d'haver seduit a Erigona.

- ?rlgana?

- sl,

dona, la t'illa d'Ica:r, aquella que es

Va

penjar al saber la fi

que baria :fet són pare volant.•••

- Ah, sl, si ..• Erigons n la qual Dionis

conquistà cenverti t en rai.....

ltra història dels bomes.

- La vt3rsió real - intervingult
beure a la noia i quan la
.questa deu ser la teva
- La-

Efebus - deu ser que Dionis convidà

t1rgu~

de

al ptmt•••

versió.

trobo molt més natural Que l"altra. Ja veureu aue se n'hauran

de reeti:ticar moltes de versions.

- m

:fi, que quan Ariadna es va t&obar davant per davant anb Dion1s

el qual llavors valia un Pern, que diuen els homes d'ac! quan volen

ponderar quelcom, t.ia Va parar de somicar. A més, a mon germà o mig

.,....l'mà perquè del pare es pot creure tot, la noia també li
per acabar de fer-la decidir li regalà

\.D'lli

Dl~ i

corona d'or forjada pel

propi Het'est. Fou un :festeig t--enomenal aquell. Les enveges que :t'eu
néixer! Però allà dalt 48 podia "festejar de t'ranc i sahi podien fer
moltes coses de f-ranc. AC! no hi pots t'er re8 de
pla98, el

~anc.

El pis, la

s'tir •••

- Ja m'bo has dit abans això Criatetll1. Jo per dine l'S no us deixarl
patir, ja us dic, però jo em penso que quelcom
~

haur~ de

fer.. tbes

nilies com vosal'tres ••• Si veiéssiu Fera, 'oue ara 6s la SfJnyora Julial
S'ha casat amb un marquè~ i, encara que sembli estl"an~ amb un • r-

quès ric. No sé per què aci baix se'ls miren malament als marqueso
Viu en un castell en act.1u a la riba del Danubi •••
- Aquell riu dels valsos?

1 mateiX', però hi ha un vals que diu mentides perquè segona a on
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l Danubi no

eD

té res de blau.

servidors~ i

un exèrcit de

uès no sap 'fe!" un pas sense ella. Viu com l.IDa reina. Jo,

Qom~

el ma!'a

p~~nt

vaig assist.ir al. cLlSori j a que J.lavors Vaig obrir el dispensari prop

d'on ella vivia. Tot.hom portava corona. semblava un casori de reis.
ai a l'Olimp es veiJ un casori com aquell.

- . . .1 Crònida en reia molta. via de casar-

.,

casar-se.

i

sen

ce-

....

J"~monJ.e.a.

- Li vaig pregunt

si "olia (;.'Ueloom per a ell.

va dir -

'iguea-li -

t

Que això és ser casada.

sj oria de1s personatges qua hi ba, i

1.' 01iJnp &alb

rqu8set no 11

r1bi

a erid

\IDB

que ell aol meu

enl~oc ••••

o li vaig raDa tir literal

'st'a

crits, sen

res al llit. l que ja li regalo

lléIDPS i sense por de trobar fora

S'9nutj

n

tal.

rabins que fa

,

pare tot

POl'"

xo perq

de sentir i que oblil'!Uen als veins

a la polieia. Al p!"ineipi quan la polioi

seva, ell, pensant-se qu

cara qu

s

cara era qui sap qui,

p~sentava

a ca-

ia a la po1iei

que per què no es podia cridar ai un ne tenia ganes en un paf s ll~~re,

i si a la constitució del pais hi havia algtma llei que prohibis cr1dar quan lm home

rtaVa de mal. humor. La po~c~ el mult.à, no per anar

cont.ra la con8'tit.uci·ó, la qual sembla que

~o

prohibeix d'una manera ta-

xativa el cridar, sinó per no haver traet

la policia amb el degut

que s1 que ho prohibeix ~a constitució.

eta e

el pare ja sabia que el cridar 11 costava car,

en

ners cridava cada vegada

q~

Julia, Ulisses, com a

maj0r?-a,

ventada. L'

rò men tre tingués di_O

nia goes ••• Doncs a Rera, la senyora
li proporcionà

11m

documentació in-

inistrador é!el marquès, que era molt tocat 1 posat amb

els oornptfts de
la mmta de

llavo ra en ~à

1:8 marquesia, 'tani.a,

l'o~re t~ten

~om. 'tots

eis que

pa8SG~

comptes,

ela llibres, que es podi&D 119Dar de net

i de ben f'at.a, com en altres eose·s. Una d'aquestes era cuidar del qu
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aJ.ògic de

].a

f'atri11a,

q~e

venia de qui

~ ~

9n. Hi

m~cav

al gran quadre
l ' aacendènci a de la
senyora JuJ.ia.. -.L'administrador,. amb
.
.
~

la document.ació

presentad~ per

dica com goda 1 ?8rcà
pl'1~ r

rables de

VtmaMEmt

Ulisses, cercà 1 recercà tota l'heràlja que ma1RI'st la sèrie de peces hono-

ordre i uns blasons a l'escut .que t'eu l'enginyós i

que 'tallaven la cara"

no es sortí de saber d'on I?n>venia, aquell lli-

natge. I, home hon9st, digué al senyor marquès Que 8well titol

el',

i que 1a senyora marqu9aa s' havia t'et passar per quelcom que· no

falq

era.
"_ Sibinet" - li va dir el marquès - la senyora marquesa, pel seu port.
pe-r-

la seva bellesa, pel;. seu

tat. Del'
de

~aber porttl'.t'-me

SSb9l'

portar la corona. marqt"esal i sobra-

a mi i per la seVa prodigalitat - mai ningú

ni dels d'ara ni dels d'abans, havia donat les propines que

08S8,

eJ.la dóna a perruqueres, modis tes, manicures i recaders -, mereix, ai
s que no hi descendeix, desoendre del propi Olimp_ Ja pots fer pintal" al quaàre i Bota la meva responsabilitat que ve en llnia directa

e la :oro'Oia Cibe1es!"

- D'enc;à d'aquella conversa amb el 8~nyor marquès, J.'administ.rador 3ibinet cada. vegada qae passava davant. la senyor Julia li :feia. una rave,

•

l'anc~a

i da • _.
mes pronunca
#

Atenea, avui Andrea., s'lla divorc:i.at.
sa depres98 amb

lm

sl,

s'errà. Es Va comprometnt ma....-

capità d'industria que mai no t.enia a casa. Al de-

manar el divorci va exposar al tribunal si era just CIue l' indust.:r1al.
la veiês

CAÒa

mig any i que ~nca.ra la nit que la veia la pasaés tele-

:fonant i ambtma secretària al costat del llit dictant-li cartea. ouè
n' lvivi.a de :fer \IDa dona d' un ~ ,:"i t aix!?, argumentava. Se li donà la
raó ia!'8 viu de renda. n'lla sabut qt,19 la rondava. un capità de .La marina me:rocant, però And:rea l'ha rebutjat.
1 marit

8

c~. P9~

les

COS9~

E~18

és dona de casa i vol

que jo sé •••

- ·fo hi hA cap dubte que ets el més gran t:!'"8passer da Casa!
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- Gràcies ••• :t'er les

COS8S

que ~o sé a'l"a la solfej.a ~ jutge, q~e so-

len sar gent casòlana. Serà, segons la meVa germana,

tUl

matr:tmon,i pac-

tat. Per eada nit que el jutge passi t'ora de casa, Andrea serà ind
nitzada. El

.1ut~

va declarar que per una dona com aquella ell no

r un aconteixement. Dame-

mouria de casa ni par anar a la barberia I

la més se~1osa de la Casa, està embarassada.

r, ara 'rere"
)uè em dius?!

'a! com ho sentiu. Al~à dalt or.'lanitzava matrimoDia, i tenia fama 1
ben guanyado. per cert, d'ensenyar a la gent els secrets da sembrar el

blat i ,¡,etIlar les tomateres. Ac!, diu que al primer matrimoni que v
voler organitzar s'enamorà dei nuvi que era

gran propietari rural,

tro

i li Va di!' que ella de coses del emnp en sabia un niu, i Que la aue

ell havia escollit per a tter-Ia la seVa esposa no podria ni tan sola'nt rmnyir uns Vaca

de ser la

89VB.

bé. L' home s' hi pensà ., /, i feu di r a la que havia

muller que s I esperés que ja se l'avi saria. Als poes dies

Tere ja don&va al gran te,..:mtfnent els millors

grans i

lle~.

cons~11s

pel cultiu de

I ja veieu, ella, coneguda per la senyora honorabl

i que gairebé sempre se la veia entuniceda, donà les lliçons,

'8

c~ar

que era pel bon temps, més aviat a la b-esca. r el gran terratinent
a veu que

~.u

un bon cas, tant. dels consells de la protectora de l'

grl.cultura com de la protectora mateixa perquè passat un temps i mentre'la primera núvia estava esperant que

S8

l'avisés, es presel1tà -rere

i arumcià al gran ~9rratinent que ja 110 es podia casar amb ning(¡ mé

que amb ella sota el perill i- greus responsabilitats ••• Tespis Va pel

món amb ml carro amb un bon carregament de noies represen't#Slt tragèdies gregues d'un a l'altre, poble ••• Han,elau

~

Paris sembla que b

fet les p.aus. Sortiren 8tDb 18 UB teixa expedició i, daVeJlt testimonis,
Menelau mostrà
11_

Falena al 1"il1 de Priam i li digué:

Paris, mirate-la. b6, i si

~ns

mals pensaments digues-ho ara que
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encara hi seriem a temps.
- No tinguis por, lleneJau. Va portar molt males consequèncie s aquell
comportament de joventut perquè en torni a provocar d'altres.
"uenelau volia estar segtD.' que no hi hauria noves batalles pels scm)"'ütres de

!Ada•••

';7;9t1S

- :·..1 una altra de les paternitàts del pare. A I.sda, diuen els homes,
la Va conquistar en t'onna de cigne ••• QJè es pot éiemanar m's?

gent

innocent que diuen qU! hi ha

8

Tant

lea presons i tots aquests qu'

van dir aquestes anicalades no els van agaf'$l" mai.

- DoncA Uen elau, va repet.ir:
" Tornate-la a mirar, Paris, i digues-me davsnt testimonis, si pots
passar de llarg ve ien ~ la.
Paris se la mirà una bella estona, ~s de la que Menelau es pensava,

tanta, que Helena ,ja no es podia tornar més vermella.
11

~

tens prou

11

,....,..

les coses 1119 passaren hi havia els déus pel mig, Henelau. Si

He

~a

deixaràs en paui

Podré dormir tran<J,1i11

ara la familia Crònida no té influència damunt nosaltres, pots donnir
t.r 8nlu il.

debÓ?

"

114

It

Tu dorm i no et preocupis.

" r Helena?
11

''''.,8 dormi, també.

" Amb mi?
ft

I

.~

Amb tu.

..

Seupre, Paris?
So mai ns vindria a n1tR'uite~ia.,.. mentre eatigúessiu donnint..

" l quan estéssim desperts?

" Tampoc.
" l puc deixa'" Relena sola a casa quan jo me'n vagi?
It

La hi pots deixa,.-, però seria millor que te l'emportessis, saps?
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- Henelau es veu que quedà content, i els tres feren el camí jWlta, He-

ena al mig i portant-n Et

lm

ca~

a

bra9 ••• l bé

ses dels altres i ara parlarem de vosaltres.

j

a u s he di t moltes co-

Xe:rrant de la :familia me

n'havia oblidat. Tinc tma cosa a la vista oue segur us ha de p::w.ure. Poca t'eiM i

b~n

c~ n~cessitat as

pagada, i sense

ver estudiat cap

ear~ra: t.b. concur~

t'ama a l'abast de la

mà,

de

1Aa'~'dg'ale3':~\C'

belle~a!

teni r cap ofi ci ni d'hMLa guanyadora té la

el cinema"les revistea •••

- Amb mi que no hi compt.i.n - s' afnya a dir D1ana -. Perquè no em veiéss1n

sense roba m'hi vaig t'er amb les dents. Orio se 'n :feu l.a pell i Acteu
veu~

convertí. en eèrvol.. l els Que m'hd volien

8

parentats amb els de Casa. Molt menys

vul~

eren més. o menys em-

que m'hi vegin x1txarel.los

d'acl baix, t'utbolistes o at'iliats a partia polítics.

Però s1 a n'aquests concursos s'hi
- Ja els he vistos aquests

~

Va

amb vestit de blf1Y, don al
~o

s'tits de b81Y.

deixen endevinar tot!

- 110 et vull pas contradir, germana si t'ho agafes sixt. Tu. t'ho perds.

Al cap i a la t'i també se sap, qum vas

vestida, què hi ha, darrera la

roba••• l tu, Cristeta, a tu tothom t'ha reprodui t a pèl, suposo que
~nt

et Vindrà d' aqui!. Des'p!'és, lA

~o

que et vegi només et veurà, i les

irades no ban pas originat pas mat res que no

9

'bi t'os a temps.

- Ah, jo m'hi apunto l - digu6 la noia que més vegade's ha contribuit, segons han repetit als h<Xlles, a fer sospirar enamorat.s•

•0

t'ebus comunicà l'acont8ixement a tota la

'othom, i Cristeta la primera,

estav~

ció

c~<:urs

~neral.

amb galons de la Casa.

conven9ut que l'Olimp comptaria,

segur, amb el, primer premi •. No podia :fallar!
part en un

~ent

Tot,a una

V~ua

prenmt

de bellesa••• tU dia del concurs hi hagu6 una decep-

Cristeta quedà en setè lloc!

Allò era per a no creure-ho.
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pol.10 es mossegava les ungles, l'erginyóa Ulisses anaVa dient Que ~

guanyadora era la secretària d'un amic d'un meml:re del jurat ••• A Rar-

calà l'havia d'agUantar tot l'OlillJl) en pes.
ixeu-me, d&ixaeu-me que cap membre del jurat en palrà ser Imi mésI

rcadi intentava calmar els or-esos •
.I.~ois,

t'reneu, que som t'orasters i ens treuran del paia si es fan tren-

,dissea!
~

1.6 pobra Criste'ta plorava com una !fagdal8na. Que una secretaria, tre
canò~e8 i

dues models h&guéssin estat priD8 r que ellal El t'aU. t'o--

ren els talons alts. Tila dons oue :f&ia segles què anava descal9a no sab
caminar amb talons a1.ts com hi caminaven les qlE :feia temps que en pOl'-

taven. El jurat, si

~

s'enlluernà amb l' anatom1Jl :fulgurant de la noia,

crei' que patia d'aJ.gtm de:fecte :t'laic que no la deixava csminar 1)6. Cri
teta tingué
blic sense

lm

~s.

rampell i, e1xcgant- se les llàgrima s es presentà al púEl respeetable aplaudl :frenèticament dempeus damunt els

etents, però el jurat ja s 'havia pr-ommciat •••

el Crònida s'assabentà del :fet pagà una g1'8l1 multa pels crit.a qu

f1tttm

dei.à anar.

]Ti

a l'Olimp havia cridat m-ai com 'aquell dia•••

- A mi em .'poden dir de tot, em poden titllar' de dictador, de seductor

de dom 8
qu~

eonv~:rtit

amb bou, cucut. o ànec,

pe~ò

les dones de la Terra estiguin millor que

le:foner a la policia
debó!

Que

que

que un jurat hagi di t
Afrodita!

Torneu a te-

vingui que encara mai ha sentit a cl'idar de

portava ulleres negr-es, aquest jurat?! O qt8 :feu passar les

dones a les :t'osques perquè hi havia menors d'wdat a la sala?! Què eoten

aquest jurat per una dona?! Aquests quaranta quilos d'ara amb calces
d'home? Això són d<ne8 •••• llises com un pal de 'cucinya 1 que

8

mi se'm

trencarien a les mans nanés de donar-~8 un bon dia discret! Com voleu
que el món vagi

b'

si es té aquest concepte de, les dom s7

Es natural

que tma gent que pensi així' es deixi apuj.ar el petroli, atracar bancs

i raptar avions •. Perxò hi lui aquesta mena de governs que a'ho pensen que
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overn

l si Af'roodi ~

na .estat mal considerada pels hot!lea, que vin-

gui a Ginebra i veur~ eJ. cas que encara en faig jo de dones com ella.'
s que jo aconducto ara són més aviat. del pes mig que és el pes ideal
que nan de t.enï.T les done s •••

sl, a· Crist.eta li baixaren una mica els t'ums
que un jurat h~à h

ça decebud
la Te,.ra

i estava una mica f'or-

lés :pref'e!'it una noia. d'aquelJ.es que

se' n de ien mone s a tota un a dea de l'Olimp de la qual

qte bav ia nascut de l'espuma

r encara que

la

e~la

de ien

no .s'ho hagues

cregut mai del tot ja que a la Casa. t.othom més o menys es mirava de reull
a

'~us

-quan hi bavis

paternitat. dubtosa. Uo creia que aquell jurat

humà 'hagués t~ngut en compt.e les

n'el~

infinites f'e,stejades. Si, a

buien mari ta

ee98B

que es deien d'ella amb les seves

l'havia acompanyada

les noies de pocs. anys s'ho creuen.
sabia, t'ou un cop de geni

realitat la

S8

li atri-

plu"X'al, però la cosa certa era que Cristeta no havia tro-

bat mai allò· que els Dove1.1is1:es en diuen un amor

10

Eros i

\8

d~l

~an.t

al matrimoni amb He:f"est, ella

Gros, i t'ou un

ritable dona del div:f.

tota la vida i que

m~tl·imoni

simbòlic. En

,ix era Caris, i si ella es passe-

java amb Hefest era perquè la. gent els veiés ana~ j~nts i sobretot perquè allà. qui manava era el Crón1da el qual sempre tenia lm l~lQP a punt,
que era el poder., quan no es f'8i&n les 'coses de la manera que ell dispo-

sava. Quan arribaven a
joies

ta

caB~

ravelloses per lea

Refest dqrmia a la forpal,en la, qual feu

don~s

de la

ces peJ.s homes, i 911a dormia al. pis.
hOl!l&S

CÓM'"8

de Cristeta.

olte a la vegada,

gun en devia tenir quan. la

.

~

rò

bonica
9~

Ca~

i armadu 1'9 S a prova. de 11an-

Se n'bavi

un ve:ritsb

àlbu

no p-odia ser que no en fi

verí tat cap,. ai .aJ.gwl en t inro.t6 i al-

nt en parlava, li deixà" ploralles quan

artiren pe,.es. Ella, si s'enamorava, s'enamo:t-ava a hores, com feia 1;.0thom a la Casa.

A .1'Olimn només creien amb l'anor

curt plaç i la pro-
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lle~1nt

va es té

en diversos au'to,..s la Vida dels ma:teixos peraonaU!9s.

Un mateix olimpio balla anb dote s 'd:t9tinte's, i sl quan Cristeta era
Afrodita era tan be1la

els mateixos déus deien i els esculptor

COr.l

la r3produ1en, era ,naturo! que els pret.endents t'ossin corrua i que
~ortals

escriptor. 1 poetes l'aparellessin amb

distints, com hi

rallaven a alt.res eJ.emen ta de la familia imperial i a ne'ls que no

n'eren.
Criateta pensava que si

8

l'Olimp no havia tro18 t el gran amor que to-

dona ben posada vol trob9l', que 8'&ria molt difie11 aue el troN

a la Terra on t'eia poc un jurat

l~

menyspreà. donant-li

Ull

setè lloc

n un concurs de bellesa. On serla doncs lJ amor , ac.¡ul'tll amor que ella
ra

l'enc8rre~ada

de fer sentir:r'

qt19¡:

,I

L

mateixa l" :, havia sentit, a tet'i1porades.
11",

l'havia fet sentir,! ell

A la Casa

('ItS

pensava que l'a-

per a durar, 1avia de canviar sovint d'actors. Un ar.lor llarg era,

ien, com portar sempre un mateix vestit o sent.ir sempre la mateix
can9ó. Aquestes &rao les teories de l'Olimp 1 que ella havia fet

S8

pre cQ:mDlir i havia complert ella mateixa. "En la variac:16 està el
gust,r' deia soVint el erÒDida. l el Crònida era el que

1 fort.

sí,

allè dalt manava,

Jul1a, segons Apol.1o,havia trobat' un marquès 1 jurava que

ria marquesa sempre més, pel'Ò tampoc era molt de t'lar APol.10. La
abia molt llarga i tenia molta llavia, i com que l'amo ne parlava
/

sa, n'estava molt d' Apol.lo.
dir: tt

~8

}-~la ~s

d'una

ve~ada

11 havia senti to a

19ual., encara que &igl.11n mentid.a les cose8 <pe diu, les diu

tan bé que semb1a que siguin' veritat".

'~al.grat

tot, Crist..et.a. pensav

que potse-r si devia existir un enol" a llarg tBrmini ent.re un home i la
ixa dona. Ara, on seria si a l'Olimp ningÚ l'havia trobat? seria

n'tre els humans que tenien jurats que. no

f'e~

n. c.as de la don a ml

oraire de l'Olimp? Potser ~ ~'Olimp l'amor cansava perquè es tenIa
·-ot. el temps per

li

t'e l'-Be carentoines. Potser els humans, eJ.s qual

passen la majoria vuit hores' a les f'àbrlques, obrint ventres als hos-
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itala, conduint aVions o presidint coi'lse1.1.s àe ministres, se les
~

~

•

J.

fen d'alt.ra manera les coSes de l'amor. A In sala de la Casa havien
viat moltes hist.òries d'amors que

dea de

l.'~r

comenqà a

pe~aa~

sl tan

coll tU1a nit

11\

tí.t'l8t. l si 1.'

lanxar esmi

o si es noeU

or'era el de 1e

com prepar3r

01"881"8

n

i tenir la casa neta

odia assoli r

r~om

com el de Julia la qual tehis un
ia d

'I, per primera vegada, 1

ises, si era la mateixa cosa passej er-se agafat

eom el de planxa

per l'h

duraven~

rquès a les aéves oro

, prenarar

i

orsara ni ten:ir la e

bar fent-ho segui:r tot .... Pensà mo1.t. Cristeta aquell

':havia enamorat i desenamorat tanta

QUil

exist.ia. l Cr!

si existis i ella e1

q

ta

com ai f'os
guéS

re

t,1"Obèa

1a tot.s els posslb1ea per a creure
s'hi 8pUlltari.a tant. si l'objecte del

amo'r 'ros d9 la noblesa 1 &1 nodés prRcticar carreg

1

tUl

d

inyon88 ,

meri'tori de banen al qual. a més d' est:i.mal'-lo se 11 h

de :rer 1iota altra cosa• .,.Zeua meu, quines ca

bà. dien t en alta

~

r de

a noval.los ñ'Panne's . , sinó que potser era v

us no sols

ri tat

r.Ua

vegaoes podria trobar 1.'

t.ramoa, l' anOl" durable, 1." -!Il1Or-amor, aque11

mor s

b

endres:ada,

dies dasorés del :f"racàs del concurs de bellesa. Penaà. que po
qu

no

bella Crist

d

naar!, aca-

•

passegen amb Diana pel Passeig de la !Tar. Seria veritat o no que

Cristeta havia sortit de l'escuma oe l'aigua, però quan veia la mar
.0

li venien UDes ganes de no dir de ficar-s'h!.
- Banyem-nos, Di8'na? Uira quina, mar_ més bonica!

- Ai, t'illa, eempre que veus l'aigua dius

la

mateixa coes!

o m'en puc estar. Vens? Hi ha poca gent awi i no ens mirarà massa
personal ei és això que t'amomCh

ira, estem davant mateix de la

Casa dels Banys ••• jo ja conec a la senyora Enriqueta que em lloga els
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vestits.

Qi qne

sl Di

J!Uat>s?

no vol

.

,iri a l'

gua

sola•••

.lil. barri era de cases barates. l les de costat i

rrer eren tot.es igual.a. Al
munt un terra.plè on

fer aquelles

atBeS

8

davan~,

costat

de~

ca-

un mfnusc,o,l jard!., i lA ceea d-

'hi puj"ava amb cmceegraoDs. Potser quan es van

es Va ,pensar que també

~eria

igual la gent que hi

viuria, però el vianant que passva p91 carrer aviat veia que la gent
era com era com pertot. Hi havia jardins ben cuidats 1 els inquilins
treien un bon partit del poc terreny que tenien. Els lloret tenien el
jardí ple de flors, i ls senyora Moret, que no

~enia

fills, dedicava

tot el seu a-rany a cuidar com si :fossin de la :familia tots els rosers
de la petita eixida. Els Palaus, veins

81l1b

eanal.la, can que no veien

cap planta que arribés no a vella, ni tan sols a jove, decidiren deixar la botànica en pau i enrajolaren l'aixida. Alt.res estadans prOVdl'8D
de pJ.antar fruiters. Mai passaren de veure la fruita verda ja Que al

barri les cases amb descendència eren majoria i la :fruita desaparei-

xia a cap edat. Davant d'això la majoria de veins es dedicaren a plantar arbres neutrals: xiprers, mimoses i desmais. Tot el veinat.ge tenia un familiar o altre treballant a la fàbrica de paper, quins propietaris construiren pels obrers aquell barri de cases de bon lloguer.
Cada dia, a dos quarts de vuit,
,. la sirena de la fàbrica avisava a la

gent qtle s'anés posant a punt per tal d'entrar a l'hora justa: lea
vuit. A la ~àbrica hi treballava molta gent i era pecat fer un minut
'tard. Al davant de la porta d'entrada de cada secció hi haVia un gran

rellotge que a les vuit en ptm"t es paraVa i no deixava sortir d'lm
sparell ple de forats un6S cart.ulines que els obrers havien de signar
i dipositar en un segui t de busties que les portaven a la taula dels
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encarregats. El que feia tard era molt mal vist, i si en t'eia massa
sovint la fàbrica li feia una. mena de consell de mterra. El toca-tardà
si ":incidia, corria el perill

ue ser desnonat

de la casa barata. To-

thom s'hi mirava a no :t'er tard, i més d'tm dilluns de resultes d'haverpro~tari

hi a]gun

que havia aprofitat la nit del diumenge, el

De

tge

del barri, bon home pels quatre costats, hav:8 testimoniat que e¡" noctàmbul no s'havia pogut presentar a la fàb,.ica a l'hora rerquè patia
amigdalitis, mantenia

lm

catarral. o

usdefruitava galteres. El barri

era a un Quartet de caninar nonnml de la fàbrica. Molt.s s'hi traslladaven a pedal. Les noies, que n'hi havia moltes - els propietaris de la
fàbrica volien que fes goig i la tenien plena de nois joves -, feien
el canl

8

peu, a

gl'8DS

colles i, si no hi havia hagut males cares amb

els xicots la nit abans, caminaven cantant.
podia anar tombant :t'ulls de calendari sense

El paper donava i la vida
lm

ssa inconvenients. La

gent del barri ja sabie que per anar al ball a la Vila, al cinema o
comprar-se unes sabates havia d'anar cada dia a la fàbrica abans de
lea vuit. l hi anava, no hi havia més remei. Per a cobrar s'ha de

t~

ballar en aquest món.' si ja ho sabien ells que n'hi ha que colren per
a t'er treballar als altres, però si tothom ho f'es aix! hi hauria ben
poca gent que treb "Ül6s. El treball, j a se sap, és un a mena de societat que uns hi posen els quartos i els a1 tres la. :f:ei.na " • El que hi posa
els quartos tro ha que la gent no treballa prou, i els que treballen troben que ells treballen perquè el dels quartos se n' aprofiti.

~s

rar

que els dos components d'aquesta societat s'arribin a posar d'acord.
ossiblement no s 'hi. posin mai perquè és dificil que pensi de la mateixa manera el que t'a anar una màquim com el que l'ha comprada. l tant
corn no hi pensin la separació

e~tre

el capital podés passar sense el

capital i treball subsistirà. S1

~rebal1

ja

B

'hauria guanyat quelcom,

però no hi pot passar. D'altra part si el treball tinlJ,1és les màqu1nB8
de t'ranc i no bagues de

0011'

ar cada setmana per anar a pla9a o fer-se
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unes calces també hi heuria so~ció. ,Potser un dia se'n trobi una que
•

•

t

,

v

bé pe~ a ,t.ots, qUi ho esp ••• A l'Olimp ~o els 'tenien aquest~tpr~

ble:

s, però ja sabem que a, l' Olimp
,

, a

I

8,

•.

hi podia pas entrar qui
I

.

.

.

.

•

vol1~.
ot

a l ' Olimp sempre hi, va, ha\le 1" dif'e:rèn c1 a de classes com entre

els humans. l si a l'Olimp n'hi
fiictes

~o

.hav~en

eroC81"a que no tinguéssin cc:n-

~cials •••

Amb el temps,
e~s joves de~ barr;i. feien manetes amb les noies del ro- .
.
. '

~

dal., i com que no hi havia d1t'~rències de butxaca de massa cons1de.raci6

ni les noies regatejaven I.b 'I:',,~xcés ni ela joves volieu picar m6s alt•
•

l es t'eren casorls. La cosa curiosa t'ou que la majoria

8S

feren entre

eletmIt s d'tm costat de earrer amb els de l'altre. No, no"el jovent
dels nÚIrBros sanassos no podien ni festejar amb els dels
sos, de

~

número~'" sana-s";'!

mateixa manera Que no ho poiden fer parells amb parelJ.a. Le

unions es feien precisament entre

p~rC.ls

i sanassos. No bo havia le-

gislat ningú, no era cap llei, ni cap obligació, però uns ho O'DIV)~n98
ren a t'er i ja va estar • .Ta bi lra.\mVIJr costum, llei, :regJ.a establertal 91 barri ho va acceptar així. i

noia es passejava

~b

aix1 ho vania acatant. Qum algun

un jove i a casa ho s8vien:

- De quin costat 691 - preguntaven.

ne

.I

l'altre costat.

- .All •••

- niue

ue tindrem veins nous -" deia vinguent de la botiga la senyo ra

Mercè a la senyora Portali.
- Així ho diuen ••• I qui SÓ~?

- ,.fo ho s6. El meu home diu que va veure a la fàbrica dos xicots nous
demanant. 6EIina. El senyor Justi, que j ael
coneixem, diu .que
.
llU'

Va

dir

"""gradaria més que fossin noies que vinguéssin a deman sr t'eina, però

mira••• 1f

fo~ls

va apla9ar i els han assignat la. casa de la cantonada •••
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arribat els Vqins nouf':. Tñ matrimoni jA avan98t i dos nois en la
bona edat.. L'edat !'9r la qual les noies dels números sanassos se' ls
miraven rioleres ja que la casa, de la cantonada portava el número 72.

¡·n vell encara t.irava. La QU9 no tirava gaire o tirava malaU19nt era
ella. Si bé se la veia somriure sovint., tenia
l:en poca cosa en podia

~eT'. D9ve~es

lm

ba1damen t de cames

el marit l'ajudava a baixar

al. Jardinet on ella hi restava asseguda en un cadi,.ó gris. Davegades,

amb l'ajut de dos bastons se li veia ~er unes quantes passes, no gai8.

Aquelle s canes no donaven pe!' més. Ella soport.ava el baldament

eont'onnsda i

deve~ades

somrient i tot com si Densés aue potser patin t

ella el marit i els t'ills no ho haurien de t'er. Els nois ja

fOnIl

de ls e eMmots que e s posaven a pt.m t Quan la sirena de la fàbrica antmciava que s'acostaven les vuit. l ben aviat es t'eren amics amb
ls que aquell eern:! el :reien auatre vegades al dia.

~1

gran es dei

10lasi 1 era rioler com la mare. Ala pocs dies ja viatjaVa amb les
noies Cel

~rri,

sobretot amb lSé guApeS, i com que com tots els rio-

lera sempre en ten ia aJguna per

ien les noies, era com

~er-10

8

dir, fer el viatge amb Ignasi, de-

sense pagar.

E~

petit es deia Jordi i

'tirava al pare el qual reia ben poc i tenia un tombant de cara qt:le

es podia catalogar ent1'91es 8e'rios93. Ain com al món hi ha t.enUlrS i
grans tenors, cuineres i grans cuineres, hi ha seriosos i grans serio-

sos. El pare de Jordi era d'aquests darrers i el noi s'hi :retirava.
La ser,iet.at a .Jordi li venia de lluny. Sa mare el deslliurà durant una

travessia del vaixell del qua). son pare n'era pilot. Sortiren d'aigues

americanes quan la senyora del qui té lÉs autoritat després
pità

del ca-

no estava en condic1om d'haver sortit.

- Maria, jo no m'embarcaria ••- ~avia dit el pilot abals de deixar

port.
- Ja hi arribaré••• l si no, mira, el tindrem embarcats.
La priMera part de la ruta no PT'esen tà novetats. ml va1:xell trobà
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bon temps, i la poca g9nt que

carguer, no

e~

~

viatjava, ja que. el naVili era un

cansava de dir que viatjar per

mar és la millor m

nera da viatjar. De tant en tant el pilot baixava al seu camarot..

.

.

,

- ')1e) com anem, Maria?

- 116. l'olt bé. A mi em .sembla que em sobrarà temps.
Com a t.ots els ,vaixells que travessen la. mar Gran t pasaat.ge i t.ripu-

lació es posaven a ptmt pel

PSf;l

de l'Equador~ Tot feia preveure que

seria un bon pas, però les anades i Vingudes de la msr no són fisicament exactes i a mida que la -nàu s'acostava a l'imaginari o no ce:rela màxim de l'ésí'era terrestre que porta vistes més misèries

OU&

bons

t'ins de setmana,. la mar ecmen,à a moure' s com si estAfa ne l'Vio sa, tan,t,
que aeabà fe,nt-hi posar al poc passatge que poc abans tan 1)6, bavi,
parlat dels viatges per mar. 1U ea.rgu.er passà, de saltirons raonables,
~ade8

i baixades de mal agUantar. No hi havia perlll perquè el vai-

xell era un bon vaixell i quan es :feu ja es comptà que

al~a

vegada

es podria trobar amb temporals. No hi havia perill, però hi bavia mareigs. Tot.hom, però., pensava que aquell tempòralet., ja que no es podia considerar ni de bon 'tims a

lm

temporal d'aquells que la gent que

s'hi troba 1 en surt no navega mai més, no de1xaY'1a t'er la petit.a 'festa que ea programava aIIh la tranqu11.litat. que es volia fer. !As festes s'han de fer ant> l'entonl
tar pel què es ta quan hi ha

adecuat i amb moral de festa. S'ha d'es~

ates pel mig, sinó val més quedar-se

casa. l francament, pensar que es podria baver de celebrar el Pas de
.0

1'~qu8dor

amb salva-v:ides i no podent 'tenir una copa plena a la mà,

no tenia a la gent massa engrescada. El pilot. sabia que el vaixell no
n'havia de patir

ne~res

d'aquella

tm~ Ulla

mica més esvalotada que de

costum, però el preocupava que aquells salts no in:t'1uissin en la grai d . de }¡'aria.
- Com anem, Maria?

5

- 136, si no :fossin aquests;sal'ts •• No ho sé,

em o que la cosa s'

van9arà.

- Vols dir?
'ho nenttO, LamB~. Mira; el tindrem com podrem•••
:festa. del

pRS

de l'equador :fou una festa discretlssima, però :fou

una :festa dolenta del tot per la pobra Hana ja oue es veié obligada

a con:f9ssar a

Lam~:

rio~itat

de Jordi, que dèi

man1f"eata!' en sQuell part,

que venia de'lluny, j
uix e1 marit de la llevoo.o-
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ra dIgué moltes vegades: "Ara!lf, però la partera es veu que no trobav,
1

mom
~nt,

o

la causa oue :fos no s'acabava de creure al llevador

perquè la desocupació no tenia lloc.

- denyora l:!aria, dona, cregui a n'aques't mariner que

~

la senyora

llevadora - deia el capità.
-

-'l1, senyo~ capità, però la que tinc de parir sóc jol

e'ts parim, perdó, vuJ.l di r patim, senyora
Ja ho veig, ja ho veig i me 'n faig càrrec, però posia's al meu lloe,
senyor capità•••

-

~o

m'hi PUC posar, ja bo veu.

seria el primfJJ' de donar

~li'm

que si podéS, c

capit.à

'l:7.All:nU!J

I era ·veritat que patien t.ant com la senyora Haris &ls pocs espect.a-

dors

, antic del món, i sense el qual, malgrat les dones

l'acte

passin la seVa pe!" a :f'el'-lo, eosa que no els ha estat mai prou

re eorj8 t"Ud a, no

odrien enorguJ.lir

tUlS,

de tenir l'Arc

..

ben

ra,

altres d'aplaudir l'aparició del Uanif'est. comunista, i els de mes
11à de xiular l' òP-3ra Aida. I no fou ni el
precs del senyor eau1t.à, ni les ordres del

en-

t.ir dels tres, ni el
~ariner

que tenia la 'don

llevadors, ni les ganes que tenia el pilot Lambert oue tot
que provocaren el n.eixenent. Fou un cop de mar
tMS

m~s

sobtat que els al-

el qt8 feu exolanal' a la nobra Maria:

- K.ra si que va de debó •••

p·otser t'ou de1!Ut a n' 8Quell
mor que sentiria .Jordi

men,à el
clor. I una

d& mar providencial que motiva l'a-

r l'aigua

tot estigué llest, 1
pu~ao1ó poderen

OOP

~

9

alado.

er 9a tornà bona xicota 1 passatge i tri-

celebrar amb més alegria de la que

oY"ale't, aquell mal
veJc,"=lda

obtingut

~l

n98t. i ben

penssv.~

~,cabat

quan co-

Pas de ~'l:!Àqua-

natalici at1b l'aportació

tots,

jo-

ve capità s1 que :f"eu amb tota solenmitat us dels seua poders a bo'rd
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batejant el nou-nat.

- r

com l' hi posarem, pilot I.amitr't"i

Jordi •••
Jordi es pensava que el vaixell era de son pare, ja que era ell qui
ordenava les maniobres d'atracament i de llevar aneles, qui vetllava

uè la gran xemeneia treiés el fum que, havia de traure,

i qui fe-

ia enfilar ela mariners a les cofes,. tan altea. l resultà' que el vaixell no ho era de son

• _:.ra d'unEi s

visi ta'V-en i que, al cap d'uns anys

Wl

'ors que dl! tant en tant el

dia vingueren a di:r al pilot

'bsvlen de jubilar tots das: ell i el cargt:er. Gran disgust 1

q

desen~ny

g

pel jove Jordi

QlB

li havien de ;llev1r, per temps, l

de riure, i que l i encomanaren ganes de pensar que ell no po-

dria tenir mai les coses que al» 111a-. S'anaren

El .. ~tab1ir

en una pe-

t.ita ciutat vora la mar. Allò el consolà una mica ja que per haver
a de no dir. Tenia po

escut en alta mar se l'estimav

la qual un no se sap acabar que uns ve:f.ns tin-

vors, aq1.J31la edat
guin

lm

grao jard1 amb herba d'aquella que de tant en tent se l i ta-

llen els cabells a màquina, i en quin jardí s'hi poden
vailets

YS .ll

com ell

i

pa8~ejar

uns

amb aqt211s cavalls petits que no s'han deixat cr'1-

.xer expressament. perquè hi puguin cavalgar uns no:fs detenninats. l
que tampoc se saben acabar que aquells nois de la seVa mateixa edat
vam.n a e s tudi a

s escoles Quins

stres els tractin de vostè. Fin

oue el pilot un dia li va dir; uFill meu, ella són rics i nosaltres
no. Perxò poden 'tenir BQUesta herba al
uns estudis en els quals els

l1t.

~ia.l"dlt

aquests cavalls i anar

st.res tracten. els deixebles de vo-

tè ••• fi. Aquella declaraeió de son pare 11 tornà a fel'" pensar Que al
món hi havia coses que ell
~t'ava

ense:riosin~se.

nedador d'

colla de

s se les podria mirar de lluny. l s'bo

Nanés l

aI'

erals seva, mar. Era el millor
trobaven sovint de :cul

8

l' 8i-

4B

gua. Sll era dels pocs que e s tirava de la Gran Roca, cosa Que nomes
feien els valents als quals l'a.igua no feia por, perquè pels

vol-

tants de la. Gran 'Roca la mar sempre hi estava de mal humor. A estudi
hi anava a gust. Podria estudia,.. pe" a pilot i, com son pare, comanar

lm

gran vapor, gran com el del Beu pare, i es podria :fer la i1.-

1us:ló que el ve.por era seu. Però aquest somni tanpoc fou possible.
Vingué el baldament de la mare i tots els diners de la casa se n'anaren en metges i fannàcies, i s'bAgUé de deixar l'esoola aViat i
posar-se a treballar ja que la Jubilació del pilot. era una de les que
anys a venir la !Jtnt hi pat.iria gana. l tot pujava., pujava el metge,

pujava la farmàCia, pujava la robe, pujava el pis ••• l Jordi, can son

germà es posaren a treballar. Ignasi ho feia conten t perquè sa mare
deia que havia vingut al món rient. Jordi, però, el no poder arribar
a pilot li anà augmentant la serie tat i pensà que hauria de treballar
tota la vida de la mateixa cosa i de la mateixa mane ra. l pensà t

bé qtJ3 treballar era tUla mala cosa i que s'havia de fer per f01'9a,
ja qlle això bo sentia dir a gent de més edat que j a feia temps que
treballaven i no s'estaven de dir que només treballaven els pobl'9o.
Aixf, ell, bauria de ser sempre pobre per més que treballés, 1, per
ser pobre, no podria veure cump1ida cap il.lusió que
l ai.x! passaren temps fins que

lm

f!S

res ••••

canegut del pilot Lambert els donà

l'oportunitat de que els nois anéssin a treballar a la gran t'àbrica
de paper.

~1

lloguer de la casa seria mòdic ja que la casa era de

la fàbrica, i j a es parlava- que metges i medecill!'1f!s

anirien costant

c.c).da vegada menys. l 1'eren el canvi. Jordi deixà la petita ciut.at
espantad:f.ssim, però al veure que on anàven a treballar hi havia mar
se' 1 veié 80criure després de molt temps de no h aver-bo t'et.
Alguna vegada a casa es parlava del paper que 1'eia Jordi quan hi havia noies a prop. Ignasi se'n burlava perquè ell amb les noies del
barri era una mena de capità general. Jordi callava. Ell no 1'eia bon
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paper a les noies del barri, el bon paper que elles haurien volgut
que fes, perquè tenia la por que ja tantes vegades havia tingut. amb
altres coses.

~gur que ell se 'n miraria algtma, la que més 11 agr a-

dés ••• i seria d'un altre, corn si ho veiés. El vell pilot escoltava
fumant, i amb un moviment d'espatlla. deia a Ignasi: uQuè hi :farem!"
Fou la baldada Maria, aquella nit qui digué:
ot vindrà. l el dia aue el noi vulgui, el dia menys pensat, festejarà can els al tres i potser més 1 tot.

-

~o ~a

-

~an

trobei divina l'aigua, Diana? En dies així no me'n mourial

et sento aix! em venen ganes de creure a ne' ls que di uen que

en va 8 sortir••• Jo me'n vaig a

~er

bt'onze a la platja.

- ·r'acompany.i me'n torno a nedar.
Just quan es llenqa de nou a l'aigua., s' hi ll.en98 Jordi. Ella se' 1

mira per mirar-lo i prou. l ell no es pot estar de mirar-se a la
noia. Però se la mira i prou. No vol ni pensar de t'er altra cosa qu
mira~la

perquè veu que està. mirant una hm1anitat extra, tan extra

ue ho consideraria com un pecat pensar en passar de mir a1'- se-la.
Els dos s'han llen9at a l'aigua al mateix temps i després d'haver
~et lma

bona sota surten a sobre aigua

a

poca estona

lm

de l'altra.

Es miren de cua d'ull, i Cristeta comença a nedar com escau a qui
s 'ha dit Que nAsqué

a la mar. Pe,..ò Jordi també hi nasqu6 a l' ai"

gua, a la seva manera és clar, i tamb6 n'era

l' aigua, i acapta el que per a ell era

lm

cara, posa segona. Cristeta al eap d'unes

lm

gran partidari de

repte i, sense canviar de
bra~ades

posa tercera.

El noi no vol permetre que una dona, per més ben feta que li hagi

sembla.t. unes estones abans li vulgui igualar el ritme, a n'ell qu
nedava can

tal

peix en la cabriolara mar de la Roca Gran, i posa di-
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recta. La noia s'enval.entona i també en posa. Era
i

Wl

campionat mut

sense espectadors, però que semblava que hi havia medalla d'or pel

mig. Neden a tot nedar i tan aviat Cristeta va una bra9a

endavan t

com hi va Jordi. Es una bella cursa Clué' molta gent hauria pagat qui
san quant pe" a contemplar-la.

Un a barca passa prop dels dos con-

cu""sants i, com que el dia i la mar es prestaven a tenir bon humor,
diu:
- Si aneu a

Amèrica, ja sóu a mig cani!

Un comoany de tripulació:

- Oh, potser sl que hi van •••

- Potee'" es p!'epa'J"'(ltn per

ana~

a 1'01101>ia<'ia ••• A n'ell no l'he Vist

massa bé, però em sembla qm la seva cara no m'és desconeguda. Potse~

és algú de la :r'abr1ca, ja

WUS.

A n'ella nomé.a li he Vist la

cara quan la tombava per a respirar, i els lr 8908, i són d'una bona
propietària.

- Oh, 1 no at'luixenl

ouer

és

lm a

aposta.

- Perdrà la nol8.
- No bo sé, veig que no es deixa aV8D981' •••

sl la cursa segui. Cap dels dos vol ser el pnner, es veu, de deixar
de bAtre l'aigua a tot batre. Diana, de la platja, ja només veu com
un punt la gorra blanca de Cristeta, i es t'a. creus q 1.19 algú la pugui
seguir aguantant aquell ritme. Com que sap que Cristeta Quan

Va

a

la mar i a.o08sta té el dia bo no se'n sap sortir, no en fa C8 s i segueix, deapl"és de mirar una estona, a deixar-se soleiar amb els ulls

tancats. A poques passes d'ella té dos contempladors snb

~a

boca obe:r-

ta. Són els dos tripulants de la barca Que coneixem. Diala obra els
ulls quan sent:
- Ja t'ho has mirat bé, això?
Carai •••
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I

{lle no n' han vista mai cap de don a en __ sti t de bany?!

_PlCom vostè no, senyoreta.

ones la :funció s'ha acabat! - diu ella posan1i-se un barnús -. Al-

gú se n'haglu~. de penedir d'ha\~ r-me mirat. 8i%1.
e mossega?

Diana

riu l'acudit.. Li escapà de fer referència als epis80d1s de

uan enr

Artemis.

- Vaj a" riu.
- Ric, però no vull conversa.
- QUe és casada, potser?
Cap con&st&.
- Soltera?
Can contesta.
idue?
- '}le ês nota T'i, vostè í

o, jo no, però, el meu
- Doncs el meu,

p8~

st que n'és.

DO.

- Oh, no és pas obligació en aquest ya1s que tots els pares en sl-

in de· notaris.
- "!I1 meu era més que notari.

- CAnita del 'l'ribmal SUprem?

cosa a1%1.
-

~s

r;

•

- Per què?

rquè aquesta gent solen produir unes noies que

~mblen

de paper

de barba.
ialla de Diana.
- No s 'ho ereu

- l els nois dels notaris també en són de paper de

bal"ba?

1 que riu ara és l'altre actor del petit diàleg. El seu acompanysn"t
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restat amb

no ha dit res en tota l'eatono.

boca oberta contem-

plant Diana.
Vem-à, jo em vaig' defens'8tlt••• Es f'orastera, vostè?

sl.
- ne

on

per què ho vo 1 saber?

:Ss que els joves d' ao:!

s dediquen a fer

s fitxes de totes les rioies que veuen?

- Veurà, les forasteres sempre es troben més gaapes que les del pais••
iri, jo espero a la meva companya que f'aestona 8'18 tirat a l'aigua, i quan ho .fa no se'n sap moure. l s'ha acabat la conversa!
- Amb l!empenta que porten, si són els que nosaltres hsn viat en ten per estona. l estar-se tota

esperant ••• si

801a

VEll

per a llarg•••

Per què no l' eape~e=n tots dos al bar? Ls convido a un whisk1 ••• a
Cuba lliure ••• a u..'la aigua. mineral

vostè? 'B:s a voste a qui ho dic

potser un tallat?

Wl

Que no beu mai

.

:.oscolt.i, senyor pesat., a totes lea noies que veu per primera ngada les convida a beure cantant-1is al
veRades e1guna m'ha convidat a

carta de begudes del seu bar? I

Ui.....

- Si jo el tinc da convidar es morirà de sed, com l' anie Tàntal.
l què li passà a n'aqltest amic
a un llengua-llarg, .1e li d1r6.
vostè es pensa que jo també bo sóc?
i, no ho s6I

Jo no penso re8. Però no acostumo a convidar a 00-

,.

a beure ni a res.

- No, no •• lOla convido jo. l no'
n ~ la seva am:f.ga, si es oue no
~

s a beure. Del bar podr,
in decidit a anar a

veure tol'.1èrica de

•••

Cristeta, la qual quan

~ra

Af'rodi'ta en actiu havia

poc1erosamen~.1n

nuit en organit'Zar festejades', era molt mar endins, però quelco
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que Diana

no podé de:t'in1r ni resistir la :reu anar ~arellada anb el

iU d'un notA,..1

R

la

d'lm bar òe la p.latja. L'a¡¡o del_ bar,

t91"T'88Sa

aurici de fonts,.no podé obrir més ;91s ulls i això que ho provava,
,

.

l veure Lluis ·tan ben acompanyat.
nyor Ll.uis,

COl!l

aqu'!sta, aquest bar no n'havia vista mai capI

Diana era Diana, però per Diana que fos aquell cQmpliment la deix~
tota cofoia.

Lluis hauria volgut f\l1mina:r L1aurici, perquè ja havi

observat que la noia era

UJa

mic a espe cisl ,però al descobrir-li una

mitja rialla se sent! alJeugerit.
auric! és molt anable amb it s noies que venen al bar•••

- rm -~eral
bi~itat

s1, senyor Lluia, p~rò no ssbr:h pas d'on treure prou

per a dedicar a la senyoreta. Un

9S

deu sentir EU. anar-li al

costat com si anés al costat d'una reina, però d'ma reina ~apa!

No, no, Diana reaccionà bé de moment. Es rar que una dona, sigui d'on
si~1, 8'~n:radi rr.assa quan sent que se li diu que és guapa. Ja no hi

reacciona. tant quan Maur1ci compares qué amb tot el personal del bar en
pes dient:
i!'9u-vos-la.!
no18 ~eu acció d'anar-se'n.
- Per favor, senyoreta, s'hi estigui una mica més. Només l'he volgut
la Rent de casa aue no s'ho craia. No és cap mal aixÒ ••• -

digu
Llu1a int
o t'aei

'-h cara ae nena.

n~':

.

er ell si no ho vol

r per

mi. No se'n

nv

i, per

vor •••
noia dubtà 1ms momerIt s.

~ll

era massa anti-constitucional
veure com era. I restà.

tenia els seU8 principis, però tampoc
ue el personal d'un bar harués sorti t
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'n alta mar.

Els dos nedadors segueixen nedant com si s'hi

guanyessin la vida. Si Jordi avan9a \mes bra9ades, Cristeta es,
seva

a~9ada, i

po~

si qui avança és la Doia, Jordi nivella. Ara j

s'hm mirat somrient alguna vegada, però tant ella com ell somriuen
per la nedada. l segueixen mar enllà. La platja és una ratlleta cl••ra, i es veuen les muntanyes que volten el poble, totes verdes i
picades de sem1:?rats quadrangulars. Al cimal d'tros, aue hi ha una 8r-

m.LU1 blanca, a'hi veu com un punt lluminós ••• rdai havIa anat tan lluny
Jordi, però aque 11 dia ae sentia en eOD d'anar-hi molt més sobretot
què veia ql» la seva desconeguda i s Uenciosa companya aguantav
l ritme i no parlava de tornaa. Ell podia tenir anorIBnada de seriós
i de poc galant amb l4s dames, però nedant ~ia veurien qui era ell.

Tant deixaren lluny la costa, que es trobaren amb \IDa barca que venia

de qui sap a on.

~ra UCla

de les vaques del senyor Possidó en persona.

L'ex rei de la mar va veure que e.qualla parella ea trobava molt aparda de'n 'terra i, home prooent va dir:

-

t<~,

que passareu de II arg I Això de nedar amb el cap sota l'aigua

no se pas quina manara de nedar és i no se

s~

nseu oue aneu de través i aneu pel llarg!

on es va••• Potser us

Voleu pujar?!

Cristet.a treu el cap de l'aigua al sentir els crits i ea reconeixen
Ib Possidó.

- At'ro ••• Gristet.a? Tu?! ouè t'as ae! mig? Et. pujo
La noia 'ta

CI ne

no amb el cap.

'on has tret aquest que t'ac

a1

,

19un parent que jo no

tinc vist1
La noia torna a fer un gest ne
- Ah ••• com vulguis.

- Amb Diana.
-

On és?

- M'espera a la platja.

s

.tiu.
t a la tev

tu.

b oui vius?
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m us va l

- l Què t'eu

ida?

- Anem t'ent •••

- "lecessiteu res?

Jo no sé què t'er dels quartos••• Us els donar' molt

s gust a vosaltres que
Cristet.a t'a senya1 a

f\

n'aquell pa1lús de Ginebra que •••

Oceà que no digui res més, posant-se el dit

damtmt del nas, amb por que no digui res inconvenient ja que quan er
ssidó no se li podia dir mai cap secret. No s'aguantava res. l sovint entenia les coses malament i les rep'tia de la manera que li semblava. Allà dalt darrerament només se'l convocaVa en les reunions de
tràmit. Quan se'l convocava

8

n'ell ja es t'eia per les coses que po-

dia sentir tothom.

- Bé, bé no t'eu complirr:en ta - di. u tornant a d CIl ar gas a la vaca -.
Ja ve:l,g que tens por que digui algun disbs'r8t ••• Dóna recorda a Diana,

i a .Apol.ló que ara no se com voleu que se l i digui!

Mira, que aquest

noI et deixa •••
Cristeta

8S

posa a nedar de nou amb el cap subnergit pe r a no sentir

cap tavernaclada. Jordi. al veure que la noia no bavia demanat per
pujar al patró de la vaca i que es tornava posar a nedar, segueix
carn! d'Amèrica. La noia amb un tres i no res se li posa al costat.
Jordi oensa, però, que un moment o 1" altre es parlarà de tornar, peró si aque sta noia

creu que j o bo demanaré ••• l segui nedan t. A I

fi és Cristeta que diu:
-

..scolti, i si tornéssim en terra?
,
'hi està esnerant, sap?

- Ah, com

vu~i

.

~Io

die nom6s p~rquè la meva amig,

•••

l silenciosament f'A~ el can! de re torn. J ordi pensa que per lluny
que hagin anat el camí de tornada serà curt. Cristeta pensa que ser~
curtlssim. l la cU"'sa j a no és compBtició, és participació "tal c
volia el senyor baró de Coubertin al tornar a posar les
Olimpíades
.
.
de moda, cosa que ja hi estava moJ.tà

anys abma del Nadal oficial
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quan els

eom abans resulta que només diuen que hi participEll els que

pe"'ò
pe.,..den

és

. . ecs pre-Onassie provaven cada quatre anys qui corria més,

lP

sabut •••

cm"·sea~

Les trobedea olimpiquea es fan per a guanyar-les,
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- ·Jo a tu
gin~se

~t

tinc oresent d'have,... te vist en algun lloc - diu dir1-

a Jord;i.

~Aquest

ara acaba. de veure pOderosa com si t'os de d..-

i

bó, la barrera que poques estones abans només l'bavia- pensada.

1, de la :fàbrica. Vostè és el t'ill del senyor Just!, l'ano.
o sóc Lluis nogarall!" t'ilI del notari NOR'arelli.
I:nCNrtat de saber-ho,

l

se

n'anà~

la societat.

seriós, com feia,

ens

na tarda a tots.

8D

Les noies se'l q

xactament q\"

devinal"

s~yoJ.·.

qU9 9S

presentava i s'acomiadava de

aren mirant.

tot&S une

~s

mica dificil en-

senyores

&S, però no

s

as-

sa arriscat cretn"9 que Diana -pensava: lt Tota \.IDa vida de tenir tractes

déus, i només faltaria ••• lt • l era veritat que Diana pensaVa així.
és difici1 és saber sempre què pensa Cristeta perquè devegsdes

pen-

sa can a Cristeta i d'altres com At'l"odita, i veuran, és molt atrevim€llt
seguir dos pensament.s alhora. La cosa certa és que Cristeta es mir
Jordi i el veia tan apol.1ini com als d' allà dalt, ja que Jordi, el

qual estava en plena t'arma, no hagués desentonat al costat de cap dels
que reproduint-los,. agat'aren t'ama algtUls esculptors grecs. No se sap blt
i era Cristeta o Af'rodi ta qui veia l'home, ui quina de -les dues pen-

sava que l'amic Jordi ,trebu1lava a la :fàbrica del company de lJ.uis, el
que

S8

les mirà tanta estona amb la boca oberta. Afrodita feia

comp~

racions amb enanorats. Cristeta era el prim r que veia. Aquesta es dei
a

At'rodi ta - ella mat9ixa- que si

p1 s8é~

quelcom tot harris v:ln81 t

d 'haver-se conegut a l'aigua. l At'ro(lita reia eom

W1a

beneita, pensant

potser que sí que aquell Jordi' tan ben posat seri.a el pritm r, però que
hi haurIa mes números •••

Diana PJ'esenta els seus cotIlPsnys de taula.
- l aquesta és Cristeta. JA hal vist. com es mou a l'aigua. Hi Va n6ixer.
iana!
- llull dir 4ue ho sembla, de tant bé que s'ni troba.

- El coneix a n' aqueElt meu ,.ival

de natació? - pregunta Cristet
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- Jo no.

-

~1,

meu company diu que ,s:1.
d'haver-~o

si, aT'J1.em va present

vist alguna vegooa per la t'S:a-

brioa del meu pare. Hi treQalla. Viu a les cases· barates Que tenim
pals obrers ••• Ea molt bon xicot, però reservat ••• ai~ ,si ara el recordo perfectament. •••H' accepta un whislcY, senyoreta?

- Ui, no en beguis pas, Cris'tElt8! Sembla que veus foc!
ones cap a C8,fJE1, DianC1.

a<1u~ll

Lluis

lA ~Tl8.

elia perrt4

A

C8~a

li pregunten:

ne va ma1ament la boti ga ?
- tro, el que va malamerlt sóc jo.
er què?
'er res ••• No volia dir això. Ha fet tDles copes abans de dinar i
ro' hm tret :La gana.
- Però si és hora de sopar, ara ••• ?

- '31, però tanpoc tinc gene

I,

ves!

l el noi passà tota la nit cercant les dues meravelles de la tarucu
De Cloment pensà amb un "planillo lt , però la que l'havia escoltat més

estona no era cosa de

It

p lanillo 1f , era una dona Que d'un home en t',

ria el Que ella volgúes, se l'hi veia. Ell, com a

~j[l

de notari,

n'havia tingut alguns, però l'anomenada Diana es veia d'una altra maI'CA••• .No

les trobà.

en~loc.

I. en parlava a tothom d'aquelles dues do-

nes.
ols dir que no exageres, Uuis?

issabte veni.u a la platja i les veureu. r,'ai baureu contemplat una
cosa semblant•••
ia de pensar atlb aquella
hi

n~nsawm

.osa t.robada del dissabte, aquell.
i

n parlaven. Diana veu que er! So-

•
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teta trigà a conte et ar-l i un a pregunta•
• • • ""u.lI:i

no em sents

si, si.

F.lli? Ah,

uè vol dir, sl?

1,

~8

que he trobat PossidÓ, amb ~a vaca•••

'ha preguntat què

f'eiew.

reguntava una altra casal

?erò si jo e

- Ai, 110 ho sé. Tinc el dia avui, Diana. De tant en tant sempre m'h
pa~sat

que hi só c i no hi só c.

- tio et deia que tenies

company de nedada molt bSl p;bantat.

lm

- Si, oi?
- l'fo et éonee, Cristeta. :Jt veig cap:f'icada. l tampoc n'hi ha per a tant

haver :tet vàrie s mi lle s
-

r~l

qual ar

j

no ho

,

l'aigua

s•

~b

un desconegut•••
:fàbri ca

de~

teu com-

l'ardc tfordi, aquella.

sl,

havia

que treooll

a l

•

ta!

- Cris

Ib4 1'ou nit de nen

,nt

nedadora, i a.ixò ara un orgull per a ell. Si s'h

nedat

g

-

gués aturat aquí, cap conflicte. De moment, ja ho sabem, ell era un

en

com

~at

a

de l'égua i nonés veié la nedadora,

uel1a nedador

var JUt'ti i al person

va comn8nya

l veure l'admiració que causà al f111 del sedel bar.

tació fes la filla

. cosa ide
~e

ullar-s

hagués estat que la se-

ue tenia fama de

l'e

e la dA més ma.l mirar de la provin ci e, p .... rò 1

no nsssa.va d

T'Ò després s'adonà de

lA banyera de

~~s

illa de l'espardenyer
~va

perquè no volia
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que ningú la veiés a la platja amb poca roba, i després no sabia ne~. La

dona que havia nedat a poques braces d'ell, ell l'havia vis-

de cua d'ull Quan sort! de l'aigua era mollt dona tanmEa.teix, i gl.v"-

ta

ssa, taI

.pa, gu
driè:1 c

proble

tació.

~assa

que JorCli. pensà que essent-ne tant no tin-

de pensar en res més que en celebar-bi concurs

de

s1 en t'os més de guapa, encara millor. Així ell estarIa

mes tranauil. Quant més guapa fos, menys perill hi hauria de fe':'-se
i1.1usions. Des'Drés, el
i

coneixi

ue ell treballava a la :fàbrica

1 t'ilI de l' nmo 1 era natural que si m

de decidir, cosa q

s'hi pot

ja sabi

~n

S'h~ués

no tindria lloc, es decidia per la t'àbri ea. r.o

el"'ntl"'a le lògica. K~ com tirar pedres a

al darrera d

e

eix mort. Per ò malgrat

ar, o an

lògica i els seus misteris

també li trigava d'arribar equell dissabte a Jordi.
r.1 divendres, dia dt)dicat a Venus de f

olt "temos, fou un divendre

lJ.argulas!m per a Jordi, Cristeta, Uuis i pel mateix Maurici. Tots
,
8speraven aquell uissabt.eque no
bava d'éà!'ribsr mai. més. l
es
d'un dels interessats se li sent! di 't":

- Usi havi,

ro

Wl

dtvendres tan

Catl901'

Aquesta decla~ae1ó tingué di~ses contestes.
i "U'la:

Cristeta, filla, ja hi se:ràs a temP8!

A1 domicili de L1J.uis:
uín
8.

oi i.

-

des~ici,

AD

Lluis!

,:rò què ha

d~

passar demà?

a la platja amb uns amics.

què?

,(~e

ja hi voldria ser.

ai he deixat d' arribar-ne cap de dissabte, i això que fa anys que

n'hi

•

Al domicili de Jordi.

no vas a d
- No tinc

••• a

r, noi?
vold]~i

que fos demà•
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l'aiRUa sí, és quan són t'ora
-':~nAraneotat

jo quan tinefeina

Uo? l l'altre dia que vas tir

·'ujol, on miraves, eh?
1\lg\Í

em Va dir: Mi ra,

tn'" ie1

J l oi o em pens av a que hi hav i

U.la.LtlUI~nt,

q

Això és el què dius tu,
norar-se la renullada,

les done s.

rò quan Va entrar la senyora Pujol

~n

remullada m'ha "fet 'el seu

, que en Va dir: Uiri, Esperencet

ri t mirant-se una noia oue sorti

ami-

quin
de l' 81-

gun a la moda d' ara I
ra

Pu~~11

Que no has viat quines

ul1~res

gasta? Si no veu

quatre a d al t d'un ase ••• Potser no saps que la senyora Puj ol j a fa

.•

t;:r"ftS

ment.

veJmdes oue confon el séu
o pas al

carre~

Im

ri t amb el secretari de l' ajunt

precisament••••

t4'(\lts coneguts donniT'9n amb ànsia aquella nit. Jordi obria la fi
t'Ml tma T'lila de vegades tement que el dissabte s'hagués desdit d'

rribal'; Cristeta ja es :ficà al llit vp,stida de. b81Y; Lluis, acostu-

mat a fer matinades posà el despertAdor a deshora i 1espertè tota l
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:à,

~'rò

a la t'i arribà aquell.

ssab

r

do1'ÓS com sí l'haguéss1n :fet exprés

• l :rou un dissabte esplenla colla de gen t que ..l.' est de claror l'hemisferi

parava. El sol sort

r semblava Que

que t.enia l'obligació d'ïl.1uminar.
ni

tUlS

, ....s emma. N:f. un

trota de vent.. l'fi tm blsncall

TiO

hi era. l

sele de don

eontl-a ·una onada atrevida. Calr.18 climatològic a absoluta. Bon di.a.
a veuen matiners. D'un cap de plat.j a s'acosta tTordi. Del mig ho fan
Cristeta i Diana.
Lluï s ha portat

lAS

lD1S

dues noies estan oom el dissabte: pert'eetes.

amics a la terrassa del bar de Maurici el qu

hR. anunciat que no servirà
a l'aiwa. Al daVant del

begooa a ningú :fins que lea noies siguin

oor

lea noieses posen en situació. Quan

l'equip de miraires les veuen, se sent lm aplaudiment. general. Di

na s'o:!eD i a'embarnusea de nou.
- elo no

tic perquè aquesta ximples em vingui.n a veure les cames I -

diu. l s'asseu

la sornl.

No sabem si en n

ja que hi haurà soVint confusió

qUall

d'ella o d'Afrodi

,

es parli d'aquesta noia, Cris-

teta, amb tot el sau esplendor, fa un graciós giravolt dedicat a la
concurrència al temps que diu

a,~iana:

- Tant com t'aDlaudeixin no tinguis por••• Es en momen ta de qu1etut
que n'has de tenir. Pensa q ue jo en 8
U1

nyal i e
- En ten

és que tu d'aquestes

passes mes enllà veu Jordi a Plmt, esperant. Es
~apbus8en

magni:f'icament.

r estona. Els senyors j

COS98.

:ral un se-

Maurici, el del bar, diu:
8

poden deman a~ beguda.

L'3mic Lluis, que era un dels que la nit passada no l'havia dormid
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entera, tíMidament., es Va acostant

8.

la plat.ja. Té un aire di stint Di

na de totes les noies que el fill del notari havia tractat. No ès que
fos un Don Joan, l'aI11c Lluis, però si algÚ n'hagués dit un Don Joa-

net s'hi hagues afinat una mica. l el noi volla i dolla. Una inter-

venció barroera ho podia tirar tot a rodar. l s'hi mira a intervenir.
~'iana

és.

llegeix un llibre. El noi s'hi acosta per a mirar quin llibre

La noia no es

mou. Al' amic Lluis li sembla que ha girat una fu-

lla molt depressa. Potser és imaginació seva, però:
- Llàstima que un llibre no el pugnin llegir dos a la ve~ada - s'arrieca

a dir.
noia el mira tma estona llarga sense dir res.

- Perdó, senyoreta ••• Ja sé que és una mica

di~ieil

això aue he dit.

- Doncs si ho sap per què ho deia?

- 'ari, per a comenc;ar.
-

CODBn~ar

què?

No, no era com les altres, anaVa p8Bant lluis.
- Oh, no res ••• Comen98r a estar al seu costat i di~li bon dia, que t'a
bon temps ••• O no vol que li digui res fins que hagi acabat de llegir

aQuest llibre?
1 noi veu que el rostre de la

~ lla

lectora es desenserioseig una

mica. S'anima:

- Puc demansI'-li quin llibre l1e.R'eix amb tanta af'eccló?

- Homer.
0dissea?
- N'o. llidia.

- l li agrada?
- 1;'108 que l'acabi no li ho podr& dir.

- ....s clar .•• N'hi ha que diuen que Rome,.. no ha arribat a existir •••

a noia. no diu res fins Que acaba de llegir una planeu
.. l'odr1a se:r •••
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- Jo he sentit a dir que Homer no mirava

~ssa

prim•• ~

Aquesta vegada la noia no contestà :fins que hagué llegit dues plElles.
- Ho ha sentit a dir, però l'ha llegit o no a Homer? .
- No. No m'hi he vist mai en cor. U'b1 perdo Jo en llibres aixi.
Al cap de dues altres planes, Diana comentà:
- llis una pena perquè els versos s6n molt ben fets. No els farà mai
més ningú com els feu ell.
L'anic Uuis no :feu gaire CSll!, Ja que la noia només contestava de tant
en tant. Però no se sabia moure del costat d'ella. Concretant m's ni
se'n sabia ni se'n podia moure. Tenir al costat aquella meravella de
parella. encara que llegis Homer i li contest6a a cada dues plmes de
lectura, pel noi ja era per a sentir-se satisfet. Tenir dos personatges
com Diana i Cristeta a cop no se sap de quin seria millor parlar prescindint de l¡altre. Però .si

J?iana

no~s deia quelcom cada dÚes planes

i ens haguéssim d'empassar tot Homer! Perxò deixem a l'amic Lluis una
estona i que se'n surti com pugui, •••

Els dos nedants es van acostant a mida que entren mar endins. Jordi
pensa que si més no haurà tingut l'honor de nedar amb la noia m's
guapa que mai hagi vist i se'n sent bSl orgullós.

Cristeta està molt

satisfeta. de tenir Jordi a prop i de pensar que ha tornat

per a. ne-

dar amb ella. l ja som en el barreig de pensamen ta Cristeta- Afrodita. La noU està contenta perquè ell ha

.

vingut

a nedar, per l'a-

tracció que damunt d'ell exercia la mar, o n'està perquè Jordi

ha

vingut a nedar precisament perquè amb la nedada la trobava a n'ella?
Di:f:!cil de8~riar, de moment"q~tm pensa la dea o la noia. Durêntl un~:
e"stona, però, tots dos nedaven i pensay al igual. Ella.pensava que havia passat ~l divendres més llarg de tots,
seria un dels més curts de l'any.
patir d'aquell divendres doble,

i que . aquell

dissabte

Jordi, que s'havia acabat
i que

aquell dissabte t1m

el.
esperat
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seria

ml

dissabte d'hores amb descomptes, que no hi serien totes.

A partir d' aqul els pen; amant s j a di feriren. Els de Cr1ste ta s' atre-

viren a fer castells. EJ.a de Jordi, no.
tot s'acabe.ria havent tingut.

.

tUla

1:;8

limita:ren a diI'-se que

:t'enomenal companya de proves nata-

tÒ"'ies. l es paRa a. nedar posant-hi tot el geni que tenia que a l'aigua era molt. La. noia es mira el

tm~1f'ic

esf'or9

que fa el minyó.

lfl\quest - pensa - ha vingut a nedar 1 prou". Jordi, al no sentir
batre l'aigua a prop per les bra93des de
la veu um mica lluny. Ell no sap
• l

qU9 88

teta, tOOlba el cap 1
l'està mirant. l s'h! aeo&-

s'excusa•••

- He anat massa depressa potser?
- ':"a tan bon temps, l'aigua és tan bona, que podrle:.m, dic Jo, passar

uaa estona S6ns'e empaitar-nos •••
11;11 troM oue té tota la raó. Són molt a prop una de l'altre. Es miren.

Si s'hagués 'tractat d'un mirar normal, Jordi hagués mirat el temps
qt8 :t'os i més trobant-se al' aigua, t>erò se l'estaven mirant

\.mS

ulls

qtB potser per mor de tenir ell els seus molls d'aigua de mar veié

que no se'ls podria mirar gaire més. Tant ho veié que hagué de dir:
- Jo, senyoreta Cristeta, no sé si és el ressol o què/ sènto que si
no em poso a nedar la mar em roda com si estés enmig d'un remoll.
Si Cristeta hagués pensat en At'rodita, i serà aquest sempre el dubte

que tindrem tots pJJtgats quan parlem dels pensaments de la noia.
gués Vist a l'instant. la causa d'aquell rodament de cap, però
pensà

fJJ1

h~

si

Cristeta es limita a creure que aquell ben plantat company

a l ' aigua hi anava a nedar.

.

nedar, doncs J - digué •

-

A.

,I

re,comen,à

la cursa. D11a la :recot:'len,à

dfl la mar. que fos 1'!!ts1'or9

amb ràbia, però per t'illa

t'ou m4s esfor9 que del compte i veié que

1 'home li anava guanyant aigua. Trigà :;; adonar-se~ell. Era un talòs

de nedar com ne

nt aquella joia de companyia. Veu que la

6

noia no fi

,

c

1..Jordi, meJ.m-at la seva Doca eCl'Oenta fora de l'silS.tra1: t1Ah, si s'hagués canaat tt saa i

tul

dés ajudar IliS' aco

~a

po-

raoidament on era la noia aprcada. Hi arriba 1

diu:
'be :reta cansar••• Perdó, a l'aigua sóc un animal.

- Ja pass~à. 'No és res .... és questi~ de reposar una mi ca••• Potser sl
que ens bo bavem agafat acb

~na

mica massa de fúria•••

Fou de debó o Jordi s'ho. pens~ que el cap de la noia desapareixia uns
int~tant,s de

sobre aigua?

No s'aturà a pensar si era veritat o no i

s'hi acostà fins a tenir-la als 1;>ra,os. }'ai havia sentit sensacion
de volada Jordi,

p~rò la

rabIe a' res. Ni a quan

que sentia en aQuells moments no era

~'oncle

00'

.Xerapi li contava els .contes de la gue-

rra que havia fet, ni quan estrenà

el primal" vestit d'home, ni qu

pensava estudiar per a pilot, ni quan nedava a l'aigua de mal aguan-

tar de la !fiCa Gran ••• Res, res, es podia comparar a la impressió

q'

stava experimentant en aquells momen-r.s. Una impressió que només se'n
oden t'er càrrec aquells que, a una milla de la. costa han tingut aJ.

brac:os, a l'aigua, una dona com Cristeta que tots sabem Qui bavia e
tat. L'autor suposa que ben poca Rent s'hi ha trobat en un ca s

00'

a0\.1911. Per tant, no està al seu abas1i dir exactament la mena de senació que tenia Jordi. La gramàtica és limitada per a expressar segons
qui..nes coses••• Cristeta es deixà portar tma estona. EU la duia de
la manera Que ItS condueixen els que passen treballs a l'aigua. Amb un

braç

l i voltava el coll i nedava amb l'alt.re. Cristeta es portà molt

bé. Ui un gest brusc, ni voler agafar-se amb què fos com solen

~er e~s

ue no es volen negar ••• Els dos caps eren molt a prop. A Jordi li semblava que de tant en tant el cap de la
li deixava BJlar. a la gal ta.

~l

noia~

.potser pel cansament, se

noi no sabia si podria porl.ar la seva

eravellosa carrega molt lluny, però les ganes al les tenIa que el
viat~

no s'acabés mai més.
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- no tinf!Ui

po~.

Ens en

8or~irem

pe,.. llur..y que aigui la

plat.~ a.

l es veu que Jordi, a l'aigua, era molt diferent de'n terra perquè

s'atreví a

afe~r:

- A mi m'ag'l'8daria que encara en fos més de lluny, la platj a •••

Ell.a el mirava somr'ient 1 aquell mi rar que momon ta abans li hdVia fet

rodar la mar ara li encomar.aVa

tulS

for98 desconeguda. Cristeta seguIa

porta:nt-a.f>é, tant, que quan sortida de qui sap a on s'apropà una motora plena de gent mudada i algú cridà:
- No us esvereu!

No us poseu nerov1osos •••

puja

a bord i us po:r-

tarem en terra! Fa gaire que heu naufragat?
ella respongué:

... No hem
fi

naufra~t,

sonyol'. Hem vingut a festejal't en alta mar perouè

la platja hi he. massa gent.

1 de 1.2 barca Quedà uus manents com si la noia li hagués parlat grec,
coea que, per altra part ho hauria pogut fer, 1, per si no s'hagués

exoressat prou bé, digué:
- Aix1 no heu naufragat?
- No, senyor. Festegem.

'home, que portava gorra engalon.ada, se la llevà i, fent tma gran sa~udadQ'

s'tegeu a gust, doncst - digué. l dirigint-se a la tripulació comen

tà: Tot és comen9a.r-la una cosa. PotJser es festeja prou 1>4 al' aiguca•••
Jordi es mira la noia sense saber què dir.Es \.ma situació nova per

,8

/

ell, aquella, i la declaració de Cristeta, impensable almenys per BIl

home al qual cap dona n' hi bavi a feta cap de semblant ni a l ' aigua ni
8

t'ora. La noia el t.reu del taüt de pensamen ta esgarriats que es vei

venir, quan li diu:
o he dit perquè ens deixéssin en pau. Jo ja torno a estar
si vol,. ja em pot

b6. I,

ixar ana,...

- Ja? .. contesta eÍ noi

b la desil.lus1ó del que veu que per un nu--
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mero no ha tret la Grossa d

1, sl. Ja

adaJ..

ha passat tot. Tot, sap?

Ja s'ho anava a pensar Jordi que allò era massa bonic perquè durés.

sabé molt greu desprendre' s d'aquell bé de Déu que portà mig a coll
durant tma estona, però la sortida de la noia li esva!· tot intent de
tomar-s

gress1u, coratjós i agosarat, i es tornà a trobar passiu,

eden l'un al costat de l'altra.. Cada

V~ad8

que treuen el cap de

l'aigua per a repostar-se d'aire, ell ho fa tombant el cap a l'esquea i ella el tomba a la dreta i no deixen de mirar- se. Com que el

Viat. fou llarg es miraren qui sap les vegades. Jordi. j a la veurIa
sempre més aquella cara i això ningú li podria privar. l la veuria sobretot a l'aigua, nad6s amb qui

n~s. Es

arriscat dir el què penS8V

Cristeta, però no ho és afirmar que quan Van arribar a la platja tenIa el mateix somriure de quan iniciaren el, per ambdós, curt can1 del
retom. Quan desembarcaren, to t l'equip del bar de Uaurici era a la

te 't"raSS8 per a veure sortir Cristeta de l'aigua. Diana baixa al' encontre de la parella. Com en l'anterior nedada, Jordi s'aparta un
",tica

d~

les dues amigues.

Cristeta contR, en grec clàssic l'epis80di

del defalliment, l'escena de la barca, i que el Doi s'havia portat e
•

lm

hOlte. El grec clàssic modernanent és de molt mal entendre sobretot

si es parla &pressa i amb veu baixa, però s~endeV:1na que Diana diu:
1 l'ha tingut el defalliment, Cristeta o Ai"rodita?

ira, posa-ho per mitges •••però no he volgut que Afrodita fe.s ben b6
de les se\BeS, però n'estie molt contenta que m"hagi remolcat una estona, ja t'ho diÑ jo. Com
dits •••

El

Cristeta el trobaria a t'altar si el per-
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Diana

conta també la seva $stada a la platja amb Lluis. Li diu que
¡

van paTlar a través d'Homer.
-

l

ara!

sl,

noia, jo vaig amb peus de plom. ,Es

ataquen, saps?

v~u

que aci els homes aviat

Jo només li contestava cada dues plmes.

'erè li contestaves, no?
- :Ja clar 1 què volies que -t'es?

Es ~0-t:- estar a veure venir, però

ixò no, està ,renyit amb la bona educaci6.
- gstarí.a bo que •••

- tuè vols dir?
- Res, !'es, no vull dir res. Però mira que si •••
- Afro!
- No, no, sóc ben bé Cristeta. Cristeta que pen sa com

W1e.

noia d'aci

baix •••

S'acosta Lluis i proposa passar la tarda Junts amb Antoni, el fill a,
l'ano de la fàbrica. Ell tenia

lm

vaixell i portaria a les noies a

fer tUla excursió pels 'racons de la costa, i segur que en quedariSl
complaglX1es. Diana es mira a Cristeta. Aquesta anava a dir que po

pe~

què Lluis no parlà de Jordi, però Aí"rodita aconsellà de no posar les
coses massa planeres al noi. l acceptà la convidada.

Es tombà

ve~s

on era el seu galant remolcador i amb el millor dels seus somriuI8s li
pregüll"tà:

n hi tornarem, senyor?
- Jo, demà. Bon dia a tothom.
- Fins a demà, don es.

L'exeunlió t'ou una bona excursió. Geogràficament fou un
les dues noies no es cansaren de lloar cales i espadats. l
9a veurà, a' inicià una etapa econòmica.

~xit, i
tam~,

ca

Lluia, el qual era garlaire

7

de mena no parava de preguntar coses. Cristeta diu a l'orella de Diana:
l meu no enraona pas tant!
~

es posa a riure bojama'1t •.

- Cristeta, que aquest que enraona tant no ho 68 pas el meuI
- Ja ho serà; si Zeus vol •••
:\1 :fill del notari, despr's d'haver fet de guIa com els bons, d'haver

dit els tenn6s municipals dels llocs que passav81 i els cenS08 de

~es

poblacions llurs, es decidi a pregunt8J'" per l'estat civil de les belle s companyes.

t Solteres, solteres.
o ho entenc. No ho puc entendre. QUan fa que són al paia?

- Poc. Molt poc.
- l on viuen? Què fan?

Diana, pràctica ella, pensà que potser s 'havia trobat el moment de
I

provar fortuna. Sabia per Apal.lo que la majoria de la Casa una cosa
o

altr~

:feien. Només elles vivien de la

prodi~alitat de

l'home el

qual temps endarrera es t'eu tan6a per haver escamotejat, de vaques
triden t del vell Posaidó.
'oncs ••• no fem res.
- Res?
:es.
-

l de què viuen?

Diana té una idea genial. De tant en tant ha de sort! 1" el toc olimpic.
-~om

refugiades polítiques, i sense t'eina.

- 'ran guapes, i refugiade.s politiques?

1. l no podem tornar al nostre pais de cap de les maneres. N'ha fugit molta gent, sap?
L'amic Lluis en sabia molt poques coses del món. El notari feia molt
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temps que :reia escriptu:res i, quan la. vida pujava, ell pujava les escriptures. Alguna vegada les apujà ans de què pugés 1a vida i si
g6. se

quei.xava: "senyor notari, que 1a vida no s'ha apuJ at encaraI fi

~i

UTa s'apujarà, ja s'apUjarà ••• " conestava el notari. La construcció
d'ascripttres donà per a posar

tma

botiga d'antiguitats sl seu :fill

Lluis, i si la botiga no venia el notari mira\"8 de t'er la pau fent

les escriptures més lla:rgues. "Senyor, és clar que és cara"-deia el
notari a

tul

client.-", però li he :fet. tma senyora escript.ural". El

noi, doncs, com que el pare li :feia anar la botiga bé escripturant.
llarg, de ben poques coses es preocupava, però al sent.ir a Diana, ell
que digué:
- Han :fugit dels comlmiste 8, no?
- Hem fugit d'una dictadura.
- De Rússià?

- No hi hem estat mai

8

Rússia.

- D'Amèrica?
oc venin d'Amèrica.
Cristeta callava. Algun pla devia portar Diana que parlés d'aquella
manera. No en va la presenta.ven amb tma torxa a la mà els que sabien
de què anava, simbol de la llum i la vida
castlssima Diana.

qu~

escampava la gentil i

Lluis, com que tampoc sabia on n'hi bevia de dic>

tadures, t'eu el prudent i no insistí. en saber el paia de procedència
de les noies. Ara, ell el que no entenia és que unes beutats com aue1ltts 8'haguéssin deixat marxar del pals que :t'os per dictadura que
hi hagués.

'erò com és que :rent. t.an poc que són ací parlen tan bé la nostra
llengua?
- Oh, senyor,
dft

C8S8

qUAn

eram jovenetes teniem professor dtidiomes. l1;rem

bona auan arem pet.it.es.
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.L.Jerò •••però han dit que ara' eren unes sense f'eiD8.

- sl,

som unes sense feina. Què hi vo~ fer!

- Oh, què hi vull t'er, què hi vull

~erl

- diu Lluis mirant-se a

~'a-

mic .Antoniè. Què hi dius tu, Antoni 7
- Ai sí, - diu Diana -, aquest senyór no ha dit res en tota l'excur-

sió. només mira i prou!

- QUè vol que 1'aci, senyoreta sinó mirar!
I.ss noies riuen _ l Antoni es decideix a parlar sense deixar de mi"'ar. Veu que pots9r hi ha l'oportunitat de seguir-les mirant •••
-Potser sl que hi ha alguna

COS8

a t'er. A casa no li ve d'un. Si Vo-

len puc parlar amb el pare. Moltes

vegades quan ha vingut algun a-

mic o familiar i ha preguntat al pare si li podia aga1'ar un fill, tma
filla, un ct.myat ,o qui sigui, he sentit que el pare deia: "Mira,
qua vingui. Alguna cosa farà ••• ". l si ho ha fet per altres, penso

que tanbé ho :farà si el recomanant sóc jo. }lfo ho sé, per a secretàries, mecanògrafes o per a rebre gent••• Si es decidien per això d
l'rer, d" casa se'n
:f.es

par~ria

com de la fàbrica aue hi ha aauelles no-

tan guapes- ••
Per mi fet - diu Diana-. Què hi dius tú, Cristeta?

- Si a tu et sembla bé, jo encantada •••
"

Quan s'acostaven a la platja, dalt d'una roca hi ha una figura
humana que mira la mar. Qt..18n hi són més a prop veuen que és Jordi.

Cristeta ea torna tUla mi ca vermella- Af"rodi ta veu que està a punt
K

'

de guanya!', una batalla. La noia volia mirar cap un altM lloc, però

Afrodita l'obligà a saludar a Jordi amb la mà. l la mateixa

cosa

fell Diana i la resta de la tripulació. Jordi només vei' dues parellesl aquella bar::eI'a de temps endarrera se li tomà a nosar al davant.
Volia seguir mir.ant. a la mal' sem e :rel" cas de la l:B l'ca ni dels seus
ocuoants. Però eren quatre mans

que li deien bona tarda, i acabà al-

98Dt el b:r.a~ tornant ls saludada, paro l'aixecà tan poc com podé.
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QUan Uuis i Antoni deixen les noies, es pot escoltar que diuen:

•

mm

penso

ql.J3

ja tenim l'estiu arreglat!

- Vols dir?

sl,

.
,

home; jo amb la nedadora i tu anb l'altra•

- No ho s, •••
- Són refugiAdes politiques. He sentit a dir que aquestes no solen
tenir

man i

8S !

- Què vols que et digui ••• A mi, Diana m'ha sobtat. No m'havia passat
ai.

"
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Som a diumenge. Jordi arriba a. la platja dJhora. No hi ha niJ.lgú.
segur oue la seva companya de marinades ha sortit ani t amb la seVa

iga i els dos de la barca, ha tancat tard i és al llit dormint.
u1. era ell per a pensar que aauella form's1ssima noia deixaria. el

llit pel" acompanyar-lo a nedar? Es clar, qui era ell? S'asseu un
¡tona, malgrat e~s pens~ents"de la poca cosa que és, esperant.Ja
s veu algú a

l'a~ny.

Però no

~9

lla1gú que

vo~

Jordi. l el noi

decideix nedar tot sol, ,que és una cosa que es pot fer molt b& i que

i9&

fet gairebé sempre. Encara dóna una darrera mirada vers els do-

minis del 001' de !.1aul'ici. No hi ha Cristeta. l es llen9a al' aigua
.b \ma mica diestret.a dEl dents fent 'tma sota .impresaionant. Un es-

pectador menor d'edat es posa a. cridar que un home s'ha tirat a l'aigua i ctue no sert1..a. Q.1an seud! gent al costat del que cridava, es

va veure que Jordi sortia a molts metres de la platja.
-

Un dia es DeRal'à algÚ de debó i aquell dia

di'1 un Que ja anava sense calces i

no

ens ho creurem! -

de peus a l ' aigua.

- Ui, és el noi petit del vell patró, que neda oom un peix. Que voleu
que ea negui! - digué lm del ~ l'ri que coneixia Jordi.

Tant els historiadors, corn ela que

f'~

llibres dels greca d'abans

diuen les ooses a la seva manera. Es pensen que els fets han d'haver
passat com ells creuen que haurien d'haver passJlt i no com realment
passaren•• l si ho diuen aquests senyors, no és gens estrany que

les hi diguin a la seVa manera, les coses, els que ni fan històries
ni llibres•
.e

,

8' ha

ne gat al.g(¡, diuen?

- He sentit, a cri.dar i he vist

~nt

que anava vora l'aigua.

- ,.I..Iiu que és el noi del vell pilot efte s'ha tirat a l'aigua?

- si.
- Però s'ha negat o no?
No bo sé. Diuen q'..1e s'ha tirat a l'aigua i no ha sortit.
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S'anava fent història quan arriben a la platja
seus dos afortunats acompanyants. An-t:-0D";,

el~

Cri~teta,

Diana i els

hi havia mostrat el ba-

rri on vivien els que treballaven a casa son l'Sre. Cristetü semblava
espin~a

que tenia

als peus, pa!'ò no podia pas deixar plantat a l'ho-

me qui havia d'intercedir per a donar-l1s feina.
Lluis
'I

s'avan~a

al grup Que feia història.

- ,:tuè ha passat?

iuen que s' ha negat

lm

hou-=r.

Déu.

- Valgs'm

!.ss dU9B noies també s'acosten al ~rup.

- ~ diuen?

- ,';s veu que s'ha negat algú - diu Lluis.
Una de les dones de la peti ta concentració aclareix detalls.

- Diuen que és el noi del vell pilot. l nedava com un peix, ja Veuen ••
Encara ahir el

veure que es banyava Amb una forasters molt gua-

V&l

pa que •••- i la dema reconeix Cristeta 1 para en sec.
- Diana, és ell!

S'aoropen més arran d'attua on hi ha el grup del que encara va sen
calceo.
- 1Ui ha estat que l'ha vist tirar-se a l'aigua? -

p~egunta

Cristet

e svaradlssima.
- Aquell vailet ha vist com s'hi tirava i perquè, trigava a sortir
s'ha posat
co~rent.,

8.

cr.idar pensant que s'havia negat. nosaltres hem vingut

miri jo encara vaig sense calces, i l'hem vist aort..i.r, però

ara ja fa estona que no se' 1 veu. (To em penso que no s'ha pas negat.
s el Jordi, el fill del vell pilot que sempTe va molt lluny nedant
i com que no el veiem sempT8 es pensa malament. Sobretot les dones •••
-

:~iana,

Diana, és ell. Què fem ••• Senyor, senyor, vostè ha estat molt
"

amable amb nosalt.res - diu L3iana a Antoni -, però, no ens podria acompanyar amb la la rea pel' a veure si tT'bem aquest noi ••• Ol
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Vostè

només ha de fer que demanar i no tindrà mai cap no.

- Per favor, senyor, depressa!

"-

I

fIla·.1Co •

a el que estic desca1JDat sóc jo. Per auè ha fet aix>?
No ho sé, no ho sé ••• Dongui-ho per no t'et, jo •••
La barrera, aquella barrera!, era de mal passar. Ja el torna a tractar

de vostè. Ja veu a Cristeta aue té el pols normaL. De la barca diuen:
pugeu, o tornau nedant?

potser

ar~ibareu

de fosc!

- Jordi, to-rnem nedant?

Aquesta vegada si us ho agafeu aix!
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- Tornem- hi •

l hi tornen. Però fan moltes parades. La noia conta per Què ha t'et
ta'r'd. Antoni, el :fill de l'amo ~ la fàbrica de paper les

panyat a

~~ure

havia acom-

el barri de les cases dels obrers, i que seria pos-

sible que ella i Diana hi anéssin a viure, ja que el senyor Antoni
dirà al seu pare que les vu~s:mi a la fàbI'ica•••

ba :t':rere del po-

'-

bre Jordi s'havia oonvertit en un ascensor. Quan sentia parlar del

:fill de l'amo, la barrera pujav

ls pisos

possibilitat de tenir la noia per veina,

EJ~

te.

Quan escolteva la

barrera

desapareixia

principal avall •••
- .•• i jo, tJordi, em dic, sóc CristeUi. No pensessis qui sap què d' allò

..Ta ha
- Jo, CY>isteta,
- Ep, ep, ~pI

....

LO

saat. Ja està oblidat •

ho oblidaré mai més.

Un~

..

petonejada. com aquesta s'ha d'oblidar. Les que

no s'haurien d'oblidar e6n les que es poden t'er auan no hi ha nep:ats
pel mig!

Falta poc per arribar. A veure qui toca peu primerI

'l'ot nedant. Jordi pllnsa Que si la noia no s'hagués cregut allò de la
negada, res de res, de res ••• Però de tota manera, mareta meVa quina
tne4Uera de petonejar!

Si totes les noies ho feien així., el noi com-

pren per què els homes fan els disbarats Que diuen que t'an per les
don& s. Ho. Vll1gui o no ho vulgui no l(oblidarà mai més aquell petoneig.

Si eren els priners que li havien fet, pobre. "Potser", pen sa

li

a mi

només em poden besar quan es pensen que m'havia negat i no ha estat

ix!o •• "
- Avui he a,..ribat primer.'jo, Jordi I
- Avui no val. Pensar i nedar és una mala cosa, Cristeta.·

- Mira, aue vinguin - de5.R el

san~roY"

..T usti a son.

f'~11

Antoni -. A

casa hi ha t811ta gent que no :fa res que no vindrà de du~s més. l dius
U6 SÓ11

tan guapes
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il Quan les

ve~i8

no te'n sabràs avenir.

s era hora que :fessis alguna cosa per a la fàbrica a més d'all
t'hi a passejar de tant en tant.

- ttuè vols que hLi. :faci jo a la fàbrica si tot marxa bé? Si jo m'hi
ico sap-nr oue hd

espatllo tot.

*"

'

- Ni tant ni tan poc, noi. Tu a la :t'àbrica hi hauries de f'er quel-

com mès que anar-hi a passeig. Hi hauries d'haver après quelcom, el
què :t'os, però sab9~ne alguna cosa. 1j;t pots trobar que un dia Vingui

eL socialisme i no et valdrà per' a res 8'!r el fill dg l'ano de la :fàbrica si no aapa desarmar una màquina o les virtuts de la fusta

l'eucaliptus i no pe!"

El

de

sanejar terrenys html i ta sinó pe!" a fer-ne

ce.l.lul.osa.
- '1Ue no n'hi han d'ancs s""tb el solc1a1isme?
al~.í

Si t'an ailar una fàbrica

deu manar, no? l el que mana pot tenir t'ills, no?

- lloi, tu no sape res, ni de la fàb:r-1ca ni de fora.

e n'ets tu, pare, de BocialiAta
-

t'tO,

però un ha de saber com va :fet. l això tenim l'obligació de sa-

r-ho tots e18 amos. Si no ho sabéssim oualsevol dia en s en podri
t'er de socialistes. Ho entens, això, noi?

o.
- La culpe és

nostr~

per haveJW-vos plJjat com us hem puj at, i per h_.

ver-.V08 deixat 'fe.... sempre allò que heu volgut. Si a les escoles que

heu anat, carlssime 8, P9nmè nos al tres us hem de fer anar a escoles
de preu, hi haguéssiu anat més sovint i us hagtSssin ensenyat qu"

.

• ,..a el socialisme i ara sabrie u de quin mal heu de mori r. l a les
esco~es

ca,..{ssimes que heu anat, com que ereu fills de casa bon

sempre us hm donat matrlcul~s d'honor. Jo .vai~ ser un dels única
pares de :f'am11ia que un any les hi vaig tornar. Vaig di r al rector
amb el

QUAl

havie'1l anat a eet~di junts: "'~ira, Plini, ja m'està bé

oue de tant en tant a n'el noi me li donis

UtB

matricula d'honor,
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peJ"ò tantes a cop!

tot li troba bé!".

''n,o creu la seVa
l tu

teix ho ln s pogut veure.

~a

noi

qual

què t'hm ser-

Vit, a la fàbrica,. a t'ora. no ho ,sé, trenta-sis màtricu~es d'honor?

l aquest no saber res de res.,.. l aquesta manea absoluta d'iliJeea!
18

han ensenYat de vendre al

..

p.

o

i a casa e

atea

coles tan cares?

en tot. Jo estic tip d

l el dia qL"'9 no ea vengui, què

h1

sentir-t'ho dir.

.. passarà el dia que no e s

vengui'l
l vols dir que a lea escoles les ensenyen

8

ates coses?

- c;ón aquestes precisament les que haurien d'ensenyar.

vo ls dir que quan hi hagin els soci alis tes vendr

que nca &1-

tres?
N'o ho

,
e, p

í.

Ò ells diuen qu

s'hi venen, s'han acabat els

:-1s0pons.

- Que no en

~an

els socielistes, d

Vull dir que s'haurà acabat

t

ason on a?

allò que avui encara n

s podem :fer

r de cotxe, tenir minyones, donar festes, guanyar
leccions i t'er córrer alguna donota •••

Que no en :fan córrer, els socialistes?

e jo no n'era.

- No bo sé. Ja t'he dit

erò vols dir q

té massa partidaris una gent que no t'a ressopons,

no té cotxe, minyona i n

ot

~e~

córrer donotes?

- En té més del que et penses. l la majoria s'han fet socialiste

perquè veuen que nosaltrtt8 tenim coses que ella no poden tenir.

- Així n'hi deufID hav

olts. l com

potse~

essen t molt més ells

qU9 nosaltres, manem nosaltres ·1 no ells?
- Ho1, .ja t'he dit que ::Les matricules d'honor t'han 8tJrv1t

sabêssis res.

cops

()g

.8

ni t'h

bitllet de ba'l e1

- l pertot e s

man3 aix!?

ensenyat a l'esco

que a~ m6n es

rquè no
a
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els llocs Que no s'hi mana, es mana a cops però sense bitllets
de banc.
- l n'hi ha molts de llocs així?
'erò, noi, és que ni llegeixes ela diaris, tu? Si ni això
u ho

nqs

di-n. f>óc

lm

fas •••

fill de casa bona. Tampoc se'ns pot. exigir

segons què, veuràs. Ja en tenim prou essent-ne de fills de casa bon a.
J'o veig que vagi on vagi tothom em t'a barretade s.
- Perquè pagues.
~e

-

no paQUen els' socialistes?

- Toani amb els socialistes1
_ Oh, si dius que han de venir •••
- ,'fo és pes obligació que vinguin.
,

de fel" ana r tot b', però primer",

i els sentissis a n'ells ho han
rquè vinguin, lp.s coses hél'l d'anar

malament.
_ .Potser no s~ria cap disbarat fer-se'n abm s aue les coses hi an'ssin
de malament •••
_

I)'tma

rtllSta

generació carregada de matricules d'honor es pot esperar tot.

que us feu socialistes. ~ mantenir la tàlrica haurieu de pen-

sar, de fer-li guanyar m's quartos que és la cosa \!(\la no poden veu 1'9
els socialistes. On les teniu les idees els homes de les matricules
d'honor, si no teniu res al cap?
_ Veuràs, pare, rea al cap ••• Jo si a la fàbrica fessim ana cosa que
no fos paper, faria vendes amb regsl •••
si, home, com els detergents.. de la '.m'dio'!
onca mira, el Virgili, el qual t..lt un pare que fabrica detergents,
diu q~ d' enqà que venen amb rep.al es forren.
Que regalin coses, no devien vendre. No regala ningú res, 'roni.
in mal hi hauria que dins de cada raima hi posessim una lletra

'erò no em negaràs que no deixa de ser tma idea.
- No, això si.
-

~8

que tu dius que no en t:fm.

- Són j.dees de :falsa pos:ic ió, ~questes. Ja hi ven tothom amb regal i
a darrera hora si tothan per a vendre ha de fer regals i per a vendre
més qlE els al tres ha de regalar més coses, serà un negoci, aquest, com

el d'En Robe,..t aui:> les cabres.
- 1Uin negoci

9'r8

aque et ?

- Sa m'ho pensava que

per

l.mB

~i

'¡aquest sabies de negoci. Doncs l'amic Robert

ovella ne gra eL donava dues de blanques•••Matricula d'honor.

- 'l'am~ hi va; massa en contra de lea matricules d'honor. Quan t'he

dit que et portaria dues noies guapes a la fàbricéi no me n'has parlat de les matricules.
- r'he dit Que ja e'ra hora que n'encertessis alguna i que fessis quelcom per la fàbrica, que :fO'ra de fer veni r dues noies guape s ben poques coses hi has

rò si

&;

~et

més ••• Jo no sóc pas com el binquer Ponsetti, pe-

la fàbrica hi ha d' bver dones, almenys que facin goig.

- Aquestes

te les asseguro. Les podem posar a recepció, i les vin-

drà a veure tothom. Serà

UllE\.

mena de regal que farem a la gent sen se

qua et costi cap Quarto.
'lle treballaran de franc, aquestes noies?
are, home, que encara no ens hem t'et sccialis1B sl

Hal) passat uns dies, més bé o més malament, però hm passat. Pel
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amadors del

:f'estejar~

pels venedors de peix i pels fumadors de :f'uJ...&.a.,

han estat tms dies bons. Pels que cobren poc

t:reball~t,

pels que.

~e

nen aquells dies la sogra fondejada a casa, i pe'ls que s'han es~arg

mellat fent discuros 1 no han pogut portar cap diputat als parlanen ta,
han estat tms dies de mal passar.

Cristeta i Jordi es pot dir, sense

erral'-se de molt, que s'han emsrrilat.
~l

pobre Antoni veien t ql

Diana i Lluis estan leri-leri.

isteta malgrat havel'-la fet entrar a la

recepció de la fàbrica no passa de di 1'-1 i polidament bon d1a, pen sa
que els inconvenients del capitalisme són molts i davant del poc cas

que li fa la noia, té el socialisme al pensament.

~stimat

Lluis. Tu t'bas mirat bé Cristeta?

- sl.
- l m'has mirat bé a mi?

- Ja no sé mirar res més.
-

l no

s observat diferències

8.!Db

les dones d'ac!?

- Per a mi és com si fossiu d'un altre món,
-

l en som.

ant me fa.
I amb la intenció de veure si el noi amb les coses del festeig .~es
quals per a Diana eren coses molt serioses., era dels que les posaven
per damunt de tot, li di u:

.

Tu has llegit Homer?

- "To ••• T'h dia
-

~s

8.

ls olatja la que el llegi es eres tu.

llegit Vi:rgili?

- No.

ira, tomem-ne a parlar d'ai.cÒ nostre, que en dius tu, quan hagis
llegit Homer. Llegeix un llibre que se'n diu Ili.ada. Segons quines
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~ves le~tures ~otser

hagin estat les
11egint~

l

q~

.ar,ribis .a

le~

te l'agafis

rient~

però segueix

ratlles que el poeta dedica a Afrodi-

ta, mira' t. bé a Cristet~. l quan, trobis que !fomer parla d'Artemi 8 i

.

lea seves, coses, tor~
i mira'm bé a mi •••
.

l noi, moltes

ve~s

a les dones amb les

q~al.s

havia tractat no

les bavia entA!s9s, i eren dones. normals. 1?iana, ell n'estava segur,
no ho era una dona com les al tres i encara la deuria entendre

m~nys,

però tirà endavant. Ho bEgUés dit per què ho è.1agués dit que llegis
Homer. I estava segur que després ,d'haver-lo llegit ellseguiria tenint Diana al moll del Densament. l canprà un Homer. La Illada, l
que li havia recomanat Diana que devia ser una gran ODsa si la noi
li havia recomanada. l passà hores i hores a la botiga ful1ejS1t el
llibre. I, a mida que anava llegint trobava que Criste ta era igual
qut Atrodita i

- Ja he

Di~a

clavaia amb Artl:llu&..r.D •••

lJ.egit la nial

- I q~?

la crec.

·

- QUè dius, ara? I
"

- Home r s'ho ha inventat tot.

- No creus en

Guerra de Troia?

la m:er<ra de Troia s:1, ara 8QuelJss converses dels déus ••• d'on

les va treure Homer? I, un grQl fall, Diana, un gran fall. Homer era
un gran poeta grec, però a la I1:!ada la majoria dels noms deIa moradors de l'Olimo els ta sortir amb els noms que en d!tien e]ls romansl
- Uira, Homer era poeta, el millor que hi ha hagut i ha parlat
..La nostra parentela d'una malera que cap méa ha estat capa9
sàpigues que al costat d'ell, encara que ell no les veiés, hi

de fer.
Va

te-

nir sempre Clio, cantora d'herois, Polimneu , qui els cants sagrats
inspira:! Helpomene diva de la tra~dia, i mai més, les tres a cop

han ajudat a cap mes poeta.
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rò d'on

Va

t!"eure Forner t.ot aquell reguitzell. ~e noms?

QU

1 'home vivia Troia' ja t'eia temps, que qui sap on era.
omer 'va recollir les ·històries que de Troia s'anaren dient de
paNs a fills. A méa, Ramal" no pddia dir, men tides perquè

és tan

immortal com els mate'eixos déu~ de quina fets parla.
- "ira, Diana, si tu ho di

•••

- Però tu ouan has llegit

ren Venus i Diana, no h

pensat amb

Cristet.a i una servidora?

ui 81 que

r va dir la ,"aritat. Jo us veit! igual com ell diu

que eren aquelles dues doDQs. l potser, ja veua, us trobo més guapes

que elle8.
- Ain d'Homer en creus queleom?

- Veuràs•••
- lIlo creus t1ue hagin existit Zeus, Possidó, Atenes, Afrodita, Apol.lo,

Hef'est ••• D'on ho hauria tret Raner tot això? l no és cosa d'ell, no.
Sense els poemes d'Homer hi han els temples que de la fanilia impM-

rial hi ha escampats per tota la Grècia. <.)i no haguéasin existit,
per què els haguéssin fet els
~ecs

gre~s

tota aquells temples? l no eren
.

.

com els d'avui, 8qtells. Eren grecs que sabien el què :reien.

l les e stàtues que de la familia feren aquells grecs, no et diuen
res?

-

~~

llibre era

il.lust~t,

i

ja t'he dit. que entre les VeTlus de les

est.àtues i les Di.anes, em quedo amb vosaltres dues! Potser sl qu
fanilia zeus existí. Ara,- les coses que li fa dir Homer•• ~
ot!lt!"

diu que

en sabia tant Que
Val

8i

no

V P.n

dir exactament les coses que ell

dir, ho podien havet" di t.. Els déus no poden parlar d'al-

t""9. manera de com els feia p8!"lar Homer.

olt bé, biana. Ja he llegit Homer, i per què t.u ho dius li dóno
rah de tot..

- Molt ben dit, Lluio.

i jo fos la Di

,

illa de Zeus i de 1&-
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,/

tona, i germana

~el

r:tateix

Apol~ ~o_• ••

, Diana, tu. pots tenir
si n'hi hm, però

a~a

aqu~!u:'!t~ p8re~ts q~

dius i de més al ta

ets al meu davant i no com una estàtua ni en

lea planes d'un llibre per bo que sigui.

Però •••

sl,

.er no em dedi~arla n.i

segur qu

dels hotoo8 al

algun

a

lm hexàme~e•••Per

a ell,

déus hi bavia mol.ta distàJ:1eia ••• Però, i no ho neguis,
¡bé don 1Na. a fe:la donar un cop de mà als mor UG.Io.D.

- Lluis, una cosa 9S

do::n~r-ljs

un cop de mà i l'altra emparentar-nos-

hit Carai!
-

igual ••• El teu pare podia ser un home de llanps i

l'l'lS

a l'Olimo com s'estava de
actes

extra~judicials i

si

~ent

trons. No sé

per a donar fe de cont.ractes i altres

v~ arr~bar

a t'er eseriptu:n!ts, però e

meu pare és notari i els notaris ac! són molt ben vistos. Al notari,
bo o dolent, procura tenir-lo. content, diu la

~nt.

- PArò Lluis, home, no vulguis :rel" comparacions t
l Diana es dóna' compte oue aquell noi no af'1uixa encar que es cregui

qui és ella de debÓ. l que si s'ho creu, creu també que ser fill d

notari li dóna dret a emparentar amb qui sigui •••
.' ills no hi podem t'er res amb el què han estat els pares. Tu

pots ser filla del senyor Cròn1da. Tant me fa. Jo sóc fill d'un se-

nyor notari ••• l ai les coses baguéssin estat

al

rev6s, què diries?

- ueries tu qui bau"ia de dir. Ja m'agradaria veure com conésta:
si tu t'ossis un Apol.ló, ner exemple 1 jo la filla d'tul nota:ril
'erò si tu dius i assegurel:J que croue en

H~r, i

ara jo també hi

orec, i poses les mans al foc de tot quan diu, si Afrodita té l'encàrrec d'arreglar festeig o •••
rò amb la gen'b del seu bra9f

- 3é, tu ja ho ets.
Diana no s'hi havia trobat mai en ciscumatàncies aix1 amb el fill
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d'un notari, i comen9à

a pen~ar que perdia punts. D'tma p~t se'n

sentia satisfeta, però no es volia donar massa aviat. l segui provante

- Hira

ist~ta

c8sàren amb

i ha Domtt estA'"

nse festej

•

A

la

va :feina•

ef9st i la gent dei •••

- . .1.omer, no?

- Homer propiament no. Ell ho feia dir 8

lm

tal Demòdoc. Aquest senyor

:ros una ment;l de bard i deia les coses cantant. l la can9é deia que

Afrodita, malgrat haver-se casat amb Hefest, gran f'errer, però l'únie coix de la Casa, t'eia, a cas

ateix del ferrer, manetes tortes

amb Ares. l Hei"est s'enutjà al veure-ho i va fer una xarxa i els dos

fe stejaires hi quedaren presos. l va fer veni T" tot l'Olimp a veur,
l'enxa!'xada ••• I sort de Possid6 qui va

co~vénc8r

a Hefest que allò

qua semblava qui sap què era de per riure, gimi\stica sueca••• Però
això era una facècia Que cantava el Demòdoc per e.ntretenir la gent.

Jo algun dia em vaig parlar a Cristeta d'aquella sessió de gimnàstica
i em va dir

qU9

el m6n era ple d'envejosos, i que ,a n'ella
•

~a

feien

primera dama de molts vaudeVilles, que en dieu vosaltres, i oue tot
era gent despitada pe'!' no haver con.seguit d'ella més que aJ.g~a picada d'ullet. Amb tot, Cristeta, la Cristeta d'ara ba estat.. la dea de

l'Amor o de le 9 amoretes.

- sl,

:i no ha tin~t repsr de no cuidar-se de J.a familia t'esteJant

a un que no és fill ni de casa bona!
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Cristeta se li consent tot perquè ha estat qui ,ba
"te.isr ès la seva :reina.
18

est~tt_ i, fes-

Quan erem a l'Olimp ••• perquè t'ho creua tu

vein de l'Olimp. no?

Jo, Diana, al davalt t.eu m'ho orec tot.. A ulls cluca ••• Si a

~'o

limP hi Va.s passar una temporada, ara ets a la terra Diana. l si

C!-isteta ae li perdona segons què, tamb6 t' ~o poden perdonar a tu,
o a l'Olimp no hi ha jueticia.

erò jo 1 Cristeta ten:i.em missions distintes. Jo era la aèria de
la fan ili a •••

, estimada Diana, anant pel món et pets trobar
t.i alg(t qLe no sigui ni t'ilI de notari, i

eno~a

que t'empai-

hi pots sortir per-

dent. No es pot ser guapa com n'e•• tu (Diana ja no es torna gens
vt!rmella C6.da ve~da que el noi li diu guapa) i pensa:r-se que els ho-

s pasa,aran de llarg. El teu amic Honer no s'hi havia trobat potser
,b aquestes coses. Et

xecs

8

f'8r~

l'aleta des de posse1dors de talonaris

magnats del. petroli~ •• l aquests darrers no són gens de

fiar perquè si ot'icialment poden tenir en propietat
vo~en,

]e 8

dones que

quan van a cobrar e1, petroli les :fan anar a oosses. Ac! només
tenir una., i si la que tenim és una cosa com tu seriem uns

an1malasaos si en oerquéssim d'alt1'8s ••• La notaria del meu pare un

dia serà meva, i de notaris sempl'e n'hi hauran mani qui mani. Les
notàries sempre han anat unEt mica més mudades que ;Les altres dones;
les notàries es fan amb gent de b6; les ,n~tàries no ban de passar
el temps a la ouina fent p1atil1os ni rentant plats. Es fan ouinar
i es fan rentar ~ls plat.s,~ •• Les notàries tenen minyona, i no~es per

passeja:r-l's les criatures ja oue els notaris són molt afeccionats

a tenir-ne ••• Les notàries ac'! són les primer~s que oomence~ 1'e.stiueig i les darl"e.l'"8s que l'aoaben,••• 1es notàries solen formar part
les Lligues

~l

J?on

r~ot

i de

l~s

300i,etats Protectores d'AnimaLs

i Plantes ••• Algtma vegada, d'on ho he tret no ho s6, m'he assaben-
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tat que perquè algÚ et va m1ra~ sense camisa ho va passar molt malAment. No t'amoinins, jo no t'hi miraré mai sen~e e?- .teu con.sentim~nt,
I

~

i, si vols, si

oos8 marxa, la nit de nacea la farem amb el llum

ue ,seria
~in

\1l'le
.

llàstima perquè encara
que no et pla.
.

els elogis em penso que no t'ha d'envejar res ni Cristeta ni cap

do les noiea de la familia de les oue els homes n'han f'et estàtues.
que no tindrà més remei que acabar donant alguna :faci-

iana ja veu

li tat. L' home, que 9' adona Que potser no ha discursejat en va, agafa
alè i, com oue ha vist que quan li deia

"estimada Dima u .quelco

lluia aJ:s ulls de la noia, U ho torna a dir.
- Diana, estimada Diana, pensa que si em dius que s1 ja no hauràs de

sentir cap més propaganda d'altres hanes.
dona els cau

~

Els homes d'ac! quan una

no s'eRtan de res :fent promeses, oferint csnvi.s de

posic16, pisos regis, calces d'or, Que ara e8t~ de moda, i pot succeir que després se'n mirin d'altres. Repassa la història de les no-

taries del pais. Tots els notaris són homes d'una sola dona 1, qu
se sàPi.sra no hi na cap notari al qual es pugui acusar d'infidelitat.
AcostA1mats a treballar amb paper de l'Estat, els notaris fen

trimonf una mena d'escriptura que

n~

~el

poden mod1f'1 car una vegada :feta

ja que això r3presenta'r'ia una taca a la història del Gremi ••• Festegem,
fNla, estimada Diana. Veuràs Que un futur notari és 'lm featej ador

seriós, equilibrat. Els notaris mai anem barroers, i jo parlo com si
ja en fos perquè penso qte si tu et poses al meu nivell seràs la notària més guapa

de~

pais, enf'er 19s coses. la gent

9S

queixa perquè

triguem a fer les escriptures, pe'rò és que abans d'enllesti1'-les les
mire1J' i remirem. Mai n 'hem

b~uda

de' refer cap •• ,HTO t'ofereixo un

f'estejrrr discret, efectiu, PJ3l"Ò ,mode!"at, lm festej ar de notari t ,en

:ti. I per a mi s'ba.. acabat
de m:iz'sr altres f'aldUl4s
que les teves.
. .
.
l mira que n'hi han en aauest pa:1sl . ~è re~c:ms, Diana?
La noia es veu

qU'9

ja contesta per contestar,

sen~o

conVicció

perqu~:
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- No ho sé ••• Tota els homes porf~en aix1?

l si, q~ feste~ a

aJ..tre ec ve a dir les mateixes coses que m'has dit tu?
I

_

•

J

- I:>i et veuen :f"~8tejar amb un "futur notari ning6 s'hi atrevirà. O
ql~

és

vols que t'ho diguin per a poder

e8colli~?

Si te n'escoltes

masses, sempra tindràs dubtes, i et pots tx'obar d'haver de dir: liSi
ara. :ros ••• "
m••• si Cristeta se'n surt i no se l i diu res, molt
,

ra qua

mi so m'ho

El

in massa malament •••

El carrabina'!'" R.'3g'amonti e
l barri n'lli ha.via pocs en cal'
Ib e 1 carrabiner

reunil

tm

socialista que en foia d'amagat.

socialiste s i de tant en tant es

Ra~monti

vora una cova de la eosta uti-

litzada pels contrabandistes i que mai fou molestada pel carrabiner.
L'home sahia Qua els contrAbandistes' devegades aren, necessaris quan
al. barri

anaVa CUl" t

de matèries alimentàries o de roba interior d

senyora. La cova com que no p
podia donar

.va irnpo.

ni tenia gent a jornal

les coses que venia a preu molt més ba~ que el de le9

botigues. Tothom ho sabia això i ningú deia res si mai cap inspector
I

l'Estat es presentava al oorri i

pregun~va

d'on es treien

tris i roba s que lea botigues no venien. Després, hi havic. el carr
biner' Ragamonti el qual tenia la obligació de vigilar el cont.raban
i era un carrabiner de tota:' la vida amb el qual es tenia
fi.:m98. Tar.zpoc deien res

a

J.a

pl.an~

con-

els botiguers en gene~al, primer perqu'

cova hi havia bon tabac d'estranquis . i, després perquè
sabien
.

-,

que si feien cap delació el barri enter, ~ir!a a eo~rar a ,les. b_~
tigues dels pobles veina.

Com que la cova es ,convert.i en una,mena

d'economat i hi anava tanta gent, ningú no feia cas qUe a'h..! veiés
anar el carrabiner R'agamonti i el seu petit equip de socialistes
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els quals s'anaven a reunir i la gent, que ho sabia tot, feia veure
que es creia que anaven de compres •••

Bona t.arda, senyor R:I.

ont.i.

-t30na tarda, senyor Antoni.

Jo en t'umo, però no en venc.

ha d'anar a la cov

_ No m'qu6voco, senyor
qUil

vostè

u errar-se ••• S1 vol tabac de oontrab

R~gamonti.

Vinc a fer-me socialista i m'hEn dit

l' eDcarre~t..

&8

- Veurà, en sóc 1 no en s6e d'encarregat. F:n sóc, p

'ò clandest:ins;a-

ment. Ac! els socialistes som pocs 1 perxò ens deuen tolerar que de
tant en tant ens reunim ac!. Si fossi

sea •••

- Vol dir que li vindrà d'Ull?
-

:¡~l

nostre soc18li8

ixen

és una mica especial. Com que no ellS el

fe", en públic el venim a 'fe'" acf.

Tots BOrn gent que tenim alguna

queixa contre la societat. de fora, i com que a :t'ora no ens podem que1xar •••
o també en t.inc

'tln:l

de queixa. l contra el c apitaJ.is:

•

erò vostè, senyor Antonil
_ Vostès s'hi venen a queixar aci contra el capitalisme, no

51.

Ténim moltes queixes en contra d'ell.

- :Joncs
capitali

les moltes que vostès hi t.énen hi afegeixin la meva.

em pM. va de f'estejan

la dona que jo voldria f'estej ar.

_ t.tome, d'tm costat ja m'agrada que des d'ara comptem amb
perquè la
i de

~nt

17~lt,.e

El

algÚ

de pes,

ea pen sa que "som quatre esparrecats, els socialistes, '

em plau tenir una nova arma contra la d1:rerència de

c~as-

ae, encara que e 1 plat fort del socialisme no sigui cuidar- se deJ. f88t8ig de la gent. Però tampoc està bé que els nois

classe

ta no pu-

guin festejar a lea noies de casa baixa, o al revés. Ara, jo sóc carrabiner i socialista, però en sóc honestament. Jo cobro de, ~'Estat.per
guardar l'ordre i si els contrabandistes l'plteressin no els ho per-
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metria, com tamooc permetria que ho fe ssin als socialistes amb els
qua:ts em retmeixo, i. en el lloc de reunió. Amb això de l'honestatat
vull dir que no es t'aci il.lusions massa aviat. El socialisme ha d'acabar
sar

imposan~-se

mo~ts

al món. Són :faves comptales. Ara, pot haver de pas-

anys essent socialista clandest1.. 9 sigui,que nosaltres

tant com ens hagim de reunir tan, pocs i d'anagat Pen poca cosa hi podens fer pe". l' establimen t d'una aminoració
de. diferència de classes.
'

Per altra part, si fossim.més, se sabria i adéu reuniOIl:J. Vull dir
que nosaltres som socialistes conveçuts, però carregats de

paciènci~.

Si ha vingut pensant-se que demà-passat hi haurà girada de troita, Va
malament. S'hi pensi bé. La gent de quartos, ;:La de molts quartos encara en té per a romar o fer t.l18nar molts anys. Nosaltres, els de baix
quan ens relici tem, diem: "};'elicitats.". Ells diuen:

tt

Per molts.

~

J11

l tant com se'ls hi senti dir això•••Va per llarg ai:xò, ja li di".
Tampoc el vull desanimar del tot, eh?

Cada dia, si les coses van pu-

jalt, hi ha més gent que no hi aT'r1 ba i el grup dels que no hi arriben
es va

en~oesint

de la mateixa manera que el dels que hi

a~riben 8S

va empetitint. O sigui, que ¡a cosa petarà per aqul. QUan? Un dia.
Jo fa molts anys que sóc carrabiner. No he pOgut passar mai de ser
a.Llò que es coneix per

tul

número, sóc

\.Dl

número del Cos. l m'he que-

dat essent nÚI!ero perquè el Cos ha sabut la meva .s:lmpa:bia de sempre
pels contrabadisteaals quals

jo considero dignes de tot, elogi i el

Cos els té fitxats com a delinquents. Aquesta diferènci a de criteri
ha estet la causa que nO'passés de número. l la injustícia que per
mi es feia amb els contrabandistes :fou el motiu de fer-me socialista.
l miri ouin socialista haig de ser, que bo i savent que
sar d'aquestes reunions i de

reuni~nos

podem pas-

els pocs que ens reunim, en

segueixo essent. S'hi miri, senyor Antoni, s'hi
Senyo~

n~

miri •••·

Ragamonti, ja està dit. Abms de viure en un m6n que no em

pennat :& stejar a la dona oue voldria, a la qual no puc ni festejar
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clandestinaroont, pret'eréixo fer-hi 1.nla cosa d'amagat: socialisme.
- En s,ràs IM s de nom Que de t'ets.
~s

-

igual. Seré un socialista que el t.indreu sempre a punt per qUal

se n'hagi de ser de debó.
ensi que el nostre socialisme és sedentari.
'~s igual.

- Que its

tUl

socialisme més il.lusori que real.

- M'és igual.
i vol cantar la Intemaciona1. l'ha de cantar de t'alset.

- M'és igual.

o se li pot donar cap garant!Q•••
- Senyor %p,amontl, tan difícil 4s ser socialista?
els paisos que se'n pot ser, no. Ut socialista pot fumar puros
en públic, parlar-hi, ser diputat i oob!'ar••• Aquests tenen la vida
guanyada fent de socialista. Tm canvi ac! n'hem de ser d'amagat, 1
e~

dia que el Cos s'agafi malament que jo prenc part en aquestes reu-

nions, em t.reuran del

~s

i s'ha acabat cobrar de l'.Qstat. I, igual

que jo que,daran sense :feina la mitja dotzena d'rois 'que m'acompanyen.
ls socialistes de fora poden fer discursos en els estadis plens de
gent, als Parlaments, i el públi e pica de mans al sentir-los. Ac! els
discursos ens els havem de fer nosaltres amb nosa1t.rtts i ens hem d'aplaudir a pleJ"'et, sense al98r cap llebre. l ni els diaris ens entrevis ten,

ni sortim 't en f'i1nï8ciané, ni els cap s de govern ens criden

a consulta ••• Som mitja dotzena que pmctiquem

\tt:e

mena de socialisne

que nanès ..1 podem practicar els il.1usionats, els

conV8n~uts,

els

socialistes patidors••'.
- »1 és questió de patir, ja em pot apuntar. seran
si

8

tul

m's

8

patir. I,

fora no ho pn e fer pe 1 dir de la gtl'1 t, villil" ac! a patir

mica de tant en tant •••

tma
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_ Ja sabeu que tindrem "eins? - ~eia la uNire' de Jor(~li quan. aqu~s.t.

arribà a casa al migdia -. Tot aquest matí que sento que entren, mo-

bles a la caS8 del. costat de1s Palau ••• A veure si seran uns bm
veins •••

Algú truca a la porta.
- Deuen ser ells!
,

6,' bé, j a vaig a obrir.'•• Pare , deuen ser .els veins nous. Deixa el
solitari.
·:1 noi va a obrir.
- Mare de Déu 1 - se sen t de din S la essa.

l

du~s

rialles joves, alegres, i, de les dues, una de triom1"ant.

- Tu!

- Vosaltres?1

Però •••

_ Si, noi, ara serem del mateix carrer. Què et sembla?

_ ,-'erò entreu. Coneixereu a n'els de casa. La 'lIBra, pobreta, t~ les
c~s

una mica malaltes ••• Em va tenir dalt d'un vaixell del qual el

pare n'era pilot ••• Aquell és el pare.
_ ~ines noies més guapes, Jordi ••• I

~enir

tmes veines de carrer

així dóna gust.
_ T)oncs, mirin, ja saben on tentl'1 a oasa seva, al número 60

e

diu

Diana.
_ l ja t'a temps que no navega, senyor 1 - pregunta Cristeta.

,)1 ••• ja em tocava. M'he passejat per moltes mars ••• I

a ...&\oic:u.o

QJ.

qmm sembla que dormo, amb "'els ulls tancats ressegueixo norts i

G,
tra-

vessies, calmes i mars esvalotades ••• Noi, què fas parat?! serv~ix
19Una beguda a n'aquestes noiesl
,

El perdonin, aquest noi quan veu

noies de prop semb1a que li facin por.
_ Però si ja: ens coneixem, senyor I Sl ja hem nedat plegato•••
_ Ditx6s nedar. Amb això no hi h." ningf1 que el guanyi.
_ 51, para. Aquesta, que es diu Cristeta, m'ha guanyat. Al' aigua
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no hi ha ningú que hi pugui •••
- I,¿ue també li yan tenir al' ai

,

vostè?

- Ho diuen.
- l a la seva companya no li agrada l'aigua?
,

,
,
- No tant. Es diu Diana. A n'ella li plau mes la mtmtanya.
- :3i està temps a01, veurà que no hi ha res com la mar, senyoreta Dia-

,

ns. Vora la mar ens

Vam

conèixer amb Maria,

VErn

fer el viatp:8 de nu-

via per Ma'!', i. 'en .T:lar Va tenir al Jordi ••• J:I'eatejar vora l'aigua no
té oomparació en res. Ja ho poden ten oreure ••• Però noi, serveix beguda 8 n'aquestes noies, no te les miris

tant! Fotre de noi.·.. Ja ho

fa""#' jo. Què volen beure? Tot el què hi ha a casa és de ports que
j o he v'1si 'tat ••• licor ) Vi 0019•••

- No, no, un got d'aigua si li plau perquè no sigui dit que no vol
res .... 1 a vostè, senyora, què li passa-l
- Ai, les meves cames, que s'han 9mpenyst 9n no Voler-me portar•••

Però tinc paciència, i penso que m's malament podria estar •••
Diana, conta, ja que seran del mateix car.rer que són refugiades

po~l

t1ques, que no tenien t'eina i que el senyor Antoni oonsegul que son
a la tlàbrica, i oom a treba11adoI9s de la mateixa

pare els ool.loqués
169

hi han assignat una casa deI ba'r'ri.

- !~s molt mona, i té jardi i tot. Jo me'n ouidaÑ. Cristeta ja t·
l'aigua a prop i

tUl

company de nedadee:t•••

aquell rnom,:mt arribà Ignasi, l'home ·content de la f'amilia. Es :fan
les presenta ci ot» •
- i:>enyo:retes, :feia anys Que no en veia com vostès. I.J.àstima que ~
en tinc una d'ulJada••• 1 els treballs que tindria si n'hagués d'ull
una de vostès perquè no sabria pas quina escollir!
-

A Diana, home •.
,~

Cristeta., I0l8Sil

Riuen tots. S'acomiaden. Ela nois les acompanyen 't'ins a la port,a.
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, s una mà natural.

s. Jordi tJ"Oba que la. mà de Dian
La de Criate ta sembla que pessigui •••

Apol.ló visi ta les noies. Porta novetats i en demana. Diu que el Cr6,

\

nida no fa altra cosa que
pensant que

j~

~e~a1'}¡;~r

diners. Hai en té prous.

AJ.gt1Ds,

no és com abans han deixat de contribuir 1 diuen que

ai 'bl dinerA que faci com tots, que

trebal:l~ •.•• Sabe!l

cl"8t.ari d'Estat li ha posat un pis. Viu com,

\ma

Atenea"" Un se-

rei.na. l t6 moJ.tes ga:-

nes de veure-us. Diu que allò de Troia ja ha passat i que aquell cop
de ptmy va ser un cop de geni .•• 'Vi, ela apartamentsJ S'hm posat de

.
moda 1 la gent de diners et;l sap de conwncer les nol8 s. Erato, Polim-

nia, Caliop •• què sé jo, totes estan cx>l.~ocades. Quan l'amo ho Va sa-

ber es va posat una fúria. Deia que si per Relena hi
guerra, si nosaltres tinguéssim

un~

Va

haw r

lm

mica de vergonya en :far1em una

1tra pel" haver-nos, segons ell, raptat una pila de noies de la failial

l-Phi ha que han tingut méa sort 1!Ue altres. Hades tenia una

mala pla98 allà per a practicar-la ael. Fa de miner. Diu que 6s 1'0t'ici que s'assembla m6s al que t'e.ia. ,Iefest primer volia fer de ferrer, però ara hi ha POCS.
~i

cav~ls

i s'ha establert de joier. Qual

vaig dir que de tant en tant us veia

Va

estar molt content. Em

donar aquests dos lJacelets per a vosaltres. I tingeu

.

ha :t'et res per cap més dels de Casa. Aque~t que

prese~t

Va

que no

té una pedra més, em

va dir que el va far pensant aml> tu, Cristeta. P
- Pobre
-

He~e8t •••

Ii~S l'únic que viu amb la dona que tenia

allà dalt.

- l se li porta bé, Caris?

!, mentre la porti al cinema cada setl:ulla, la dona està encantada.
l

vosaltres, j

- Dt'ncs, si.

steu col.locades'í
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- Ant> apartament, o sen se1

- l aral - protesta Diana.,

-

~s han

llogat en una fàbrica per a rebre visitants •••• l cada dia ea

venen més.
,

I

- A veure la fabrica, n01 - "fa Apol.lo rient.

-sl,

h

•

olts s'han aparellat. l vosaltres'?

-

~

"
penso parent, que hi haurà
discusione.

-

~8

gent

s1

- El meu neda com un peix.

-u és :fill d'un notari.

1<"

- ~s pot dir al pare, això?

- Germà, si ha
... Ja

de ser, no hi haurà pare que h' privi.

sembla que el

quan ho arribi

8

ac! que allà dalt. L'al tre dia se 1e 8
hi havia manera
l i el

por~r1a

qt19

li pagués el vi

Va

tenir amb un

• Li

molt

:bel' ! 3' ent'

taxista~

m~e

No

1a. que si sabia qui er

de franc pertot arreu. El texista li contestava que

ell de franc no hi havia portat ni un re1 un dia que en portà un de
.

.

.

passatger. rfSóc més rei jo que tots els coronats d'ac! baix~1I li

deia el pare. "Ja no

porten s'ra,els reis, de corona", que li con-

testava el taxista. "Tampoc en porto Jo, i en sóc! Il. UN! jo, que s6c
rei dels taxistes! l vostè paga el què mara¡ el
s'hep. . teximetre o' .
..

rà d'entendre amb la policia!". "Amb la policia Ja me les hi entenc
cada dos per tres. Acf em
t'i

~nen

ran per estafador si no p

t'i't,xat. per. eridador ll • "Doncs ara el
l'altre, i a

!" Tant cridava l'tUl e

la fi es presentà la poli·ej.a. "Senyor, o vostè paga sis francs, i
l'agaf'o.". "Els_pagaré, però sis francs pel trsj.eete que 1?-e fet Ets un
robatori. l la poli ala si me' ls fa pagar, no· f'a:rà altra cosa que p roque té f' aDa
'.
tegir 'L.~ robatori,! " .• "Senyer, .
aquest
és
un
pais
de
fer
uns
aparells
.
.
.
.
. '

~

,

~

de precisió com cap altre, i dubtar-ne es pot considerar com un in-

g¡

Bult a l'Estat Federal. l això és molt ~eu ••• fi S~'. Va ~~a~~ p~.ant,
però al lE ixar del taxi: ltEl dia que surtoi de casa anb un parell.

~

llanps !" va dir. uS!, home, com Zeus - digu' el polici a- que diuen

ne els feia anar a COS8es •• l f .

lf

Com m' ha core gut7 U sel\Yo r polie! a1 u

1 taxista es mi rà el policia i e s posà l'- index al--pa netal dret. l
el policia, abans d'acomi~dar-Be,. es quadrà militannElDt i digué anb

la mà a la visera de la gorra de plat:

U

Tan t gust en c<%lèixe:r-lo, se-

nyor 1" l una cosa, que parlant del/geniot del pare me'n descuidava.
La senyora

marquésa, Julis, vol donar una festa i m'ha encarregat ql.8

us oonvid's.
.questa és l'entonada de sempre. Vol que tots vei

que s'ha emp a-

rentat amb la noblesa.
- Va, Cristeta, les enveltes allà dalt! N'hi anirem molts. No vnl-

guia ser

nota discordant, ara.

- No, no, 'però 68 tUla pretenci.oaa. Aque sta si no s 'hagués pogut

sar amb un marquès

s'h~u's

quedat soltera.

- Doncs a mi, m'agradaria veure-la - diu Diana -. l m'agradaria

.

CH -

.

veu~

què e6 un m que s, Ja veus.
l 'a clar, dona••• què li di o Cristeta?
aparellades I

ones ••• digues-li que s!. l aue hi anir
- Afro l, vaja ••• !
arellades. l si

- I.fo, no, hi anir
presumiren nosaltres.

e~a

presumeix d'home t.anée an

:.

Diana pressent que la cosa es pot embolicar i, diplomàtica ella, diu:
\O"

l per què no mostrem els veins al parent?

Són bona gent, pobres.

Tenen dos nois, Isnasi 1 Jordi •••
Cristeta torna. a

s~r Cri~ta.

L'enuig ja no se li veu al rostre, i,

com si no hagués passat res, di~:
- .!Ol pare ha
de vaibll,
i Jordi nasqué al' aigua.
. estat pilot
.
,-.,
..
- Ves escoltant, parent. Ea casual, no?

~R

) i se li pot dir tot!

• Per què no hi ant
,
on

i la veus?

ses •••
,

- Un nostre parent., el senyor Efebus. Es met.ge.

La mare del Jordi •••

".

Apol.lo s'interessa pel mal de la vellca.
- Ilo "tingui por, senyora. Em penso que ho adobarem. La vimrà

a veure

un fill meu que d'aquestes coses en sap MS que jo: el doctor Herael"De

sl,

es presentà Heracli el qual en pocs die s deixà la mare del nost:nt

ie apta per a caminar una mi ea sense ajut de bastons. Jordi Va a e
a ae les noies. Hi ha Cristeta sola.

- ,..l'isteta, si d'en,à

de la primera nedada et porto al. pensamen t, no

t'hi puc portar mé,g perquè' el tinc ple de tu, però •••

- Jordi, que qui ha adobat ta mare és el fill del nO$tre parentl
i jo fos qui sap <pi, Cristeta, jo •••
La noia 11 posà la

mà a la boca. no volgu6 escoltar regraciamen ta. No

voJ.gu' que se li sent.1s obligat. (Les dones solen reaccionar de mwe-

r.,s impensades, i m's una com ella) • Recordà que

el dia de la t'a1sa

ne.p:ada li bavia dit que les besades a l'8:l.guano ValIen. ~ra el.gran
moment. Ara eren en terre ferma 1 tots dos sols. Ell nome6 'tingu6
temp,s de dir:

-

Cristeta•••

QUin disgust se

n'h~és

emportat Zeus s1 s'bagues preaentati en aquell
,

.

gran moment!. Però qui es presentà :fou Diana.
,

' .

-Ah••• Ja me'n tornol Però quin abr'aç més bonic!
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ordi bai1Cà d'aquella menu de cel que

e~

filar •. Af'rodi .ta hagu6s continuat l'abra9
t..rat, però

gran moment l'havia fet· en-o
hagués
entrat
qui hagués
en.
.
". .

Cristet.a fins ea t.onrà una mica vermella, no massa si s'ha

de dir la ve,..1tat.
- No, no t'envagis, Diana. Només voldrl's que tu passéssis un moment
com

e~

que jo he passat••• Arreveure , Jordi. l torna quan Vulguis.

l, ja rient.:

- l mira que sigui

lm

dia que no hi hagi Diana!

'1 podia treure. Li-

Jordi sort! portant al danllmt un encant que no

tera1mnt encantat es :ficà a la casa veina de la seva.
- Ai, perdonin. M'he errat de casa••• Com que totês són

El

~edu!t

iguals, saben•••

món del barri viu una bona vida. g)h20 equilibrat les
,vega bé i pel carrer

f'estejóde8, el bar Haurici

maJ.e S ca rea en cara que

DC!)

es veuen

saa

s coses.

pre se' n vegin per bé que vagin

Fa temps que no s'ha mort ningú i, de tant en tant es veu passar una

,
mes.

senyora gràvida la qual cosa és una senyal de que el barri v
La g!'àvida en aquell moment its la senyora nariàn~la.

- Què, com anem HariànRe la.
- Anem pa ssant.

- Jo er1 pensava que ja et tocava.
- .To t

,

bat, q

or~va

arò la senyora

M~rleti

&ls comptes

1

'ha dit qu

ncara

110

n t ..• Es que qui porta

havi a aca-

e~

comp

,

aquest, és e.1 meu home.
:-\111

- Si 11 sembla que la criatura 1 'ha de tenir ell!
hora! L1arièngela que ja hss d'hav

Diu que ell s'lla casat per

~jairànee1a

que ja 6s

acabat ••• ~s veu que porta pressa.
•
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- Els hagués de tenir elll
No és pas que no li digui jo, peu'ò ell em diu que

s~

fossin de tan

mal tenir com diem les dones, no se'n tindria eap. O un hi prou.

- També és veritat, però ja m'agradaria que de cada tres que en 'teni

nosaltres els homes n'hagutSssin de tenir
un.
.
.
i, què hi vols fer. Les coses vm com van.
in remei toca sin6 deixar-les-hi anar ••• ·'
Passa un home gros, en samarreta, anb un cove de tomàtecs a coll.

Una

dOn&

troba que t'a ai'!'8 i es posa un

~ocador

negre al cap. La senyo-

ra del 37 escombra la voravia i, amb aquella afecció que tenen les dones a escombrar d9'\19gades, no

-

~envora l~aria,

Que no

ompleni de pols! Si h

8S

dóna compte aue 'PBssa l'avi Roberti.

soJ:)'r8D pas les caleesa mi perquè me les

és estat un jove de vint anys, segur que no

''''''''''ués escombrat•••

- Ai, perdó, senyor 11oberti. Escombrava però tenia el cap qui sap a
on. •• B1 meu home torna a beU19, sap1

l no és tan vell com això,

nyor. Tota Ells vells fossin oom vost.è. llés d'una els canViaria

pe~

co-

ses més joves que qui sap què es pensen i aviat. pleguen, ja. li di.~ jol

- si,

t:lo1ts complil':lent.a, molta complimentd - va rondinant carrer avall

1 senyor Robe!'t.i. -, però ja m'ha fotut .la. pols al damunt•••
'Uns

vailets han lligat un pot a la cua d'W'l gat que corra esv,

boca Ul'la pane-ro de peix de la parada del. peixater Cinqueti el qual crida a tot cridar dient que ell ja

~a

temps que diu qua al barri amb un

sol carrabinar que ha de :rel'" 1iante s coses no t-' temps de euid &r-s~ que
,

la mainada no lligui pots a les enes dels gats.

La senyora Dellagua

li regateja el preu del peix 1 li diu que ja li pot donar el que el gat.
ha fet caure si li dóna mé s bé de preu•••

ta del 22 estén roba. Unes noies passen que ja venen rient
amunt, s'aturen davant l'estesa i:

de

carrer

lú:' ,

98 senyora Pietà quin cul

s

os q

ha de tenir el seu maritl-

diuen entre rialles al veure que la senY0t:'a Pietà posa a estend.re
ea190tets d
méS agu~l'

on marit, els quals, ef'ectivSllent, ·s'hm d'aguantar anb
d'estendre T'oba que uns cal90tats nOrmaJ.a.

s voldrieu vosaltres, mocoses, que treUé:1.L.Li:i

l.iUè

sta I l penseu
les que hi van
-

~,Anyo:ra

e~ s

Ei

d'aqu98ts calçotets 1

un s caJ.90te te
,

cose s que valen

on

dintre!

Pietà ••• - diu reconvenint-la la veina. que també esteni.a pe-

rò estenia ca190tets normaJ.s.

Es

aquetes mosses si no ens n'hi deixes anar alguna no te'n sor-

(¡lle

ti.riea. tTa les conec i .ja :t'a massa. dies que quan em veuen eaten:ire ea

o1"on "dels ca190tets del m6U homeI
- tTo no

'n mofi, DeI'Ò U1as que cal90tets, senyora P1età, això

q\

són cal9otassos!
oncs com vol qua ho :faci jo. Si tinc un home gros no li puc pas fer
portar

190tet s

~s

~s

-

cJ.ar,

t.i. ta!

clar •••lliri, val pels del de casa. gs un bon

és tan prim que passari
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,

..

ro

un s caJ.90tets d'un sol cuixot!

Ra a di,.. n8ssen T!les o m

les coses de tots els dies llevat de l'e-

pi 3sodi del pot de la cua

l gat. '81 senyor Cinqueti tb m's raó qu

un Sant

pensar que el

se.... el orop1

t

at que proporcionà la vocada de peix l>oc1i

de la a enyora Dellagua :.La qual li :feu lligar un pot

a 1.8 cua per a t.enir pe1x a meitat de preu. I ho era el gat de la s..nyora Del1agua, ho era.

,r

l :tou durant aquest temps de relativa felici.tat al barri que tiIg u

lloc la

~eata 8

casa de la senyora marquesa.

•

J.02

No se' n dubti pas gens. Julia volia que la gent de la Casa Gran veiés
amb qui s'havia emparentat. A la festa no hi anà tot l'Olimp, però hi
I

•

comparesquè una bona representació. ~s deia que abans del matrimoni amb
Ju1ia,

a~ casal

del senyor marquès hi havia l'estol de minyones més ben

T

agraciades de tot el sud del pais. ~uan Julia fou coronada marquesa ho
fou

mitjan~t

determinades concessions. Substitui, pel que

pod~s

ser,

la totalitat de les minyones da poca anys, per' al. t:r-es lliures de lleves.

, cosa que no entengué massa el senyor marquès, fou fer retirar a lea
go~fes tot~s

00'..a, de

les Venus del jardl, r9produccions de les dels museus de

Flor9n~ia, d~J

Vaticà i del Louvre, davant quines estàtues

1 senyor n:arquèi h.i. solia pàasar mol te s estom s .... l és que JÚlia, en
ei

fons,

seva admirable rival no la podia veure ni

~n

esculptura,

cosa que desconeixia el senyor marquès. Però això ja són coses intimes
i

'li ens haguéssim de ficar en

tòria

8' allargaria

t~tes

les de la parella marquesal la his-

molt ja que entre 1e s mateixes se sap que, quan el

enyor marquès es posà ell,

ltl8

saves propietats i la seVa fortt.ma a la

disposició de Júlia, aquets li t'eu Jurar damunt la corona marquesal q.ue,
a partir d'aquell moment ell no tindri.a tractes amb cap més dona, jove
o vellFi J v'!stida o despullada,

qUé 3lUb

lliure de tot eomn""omls i ea quedava

ella. Cas eontr·aï, Júlia

atn'9

quedav

tot. el pa-t#l"'i.moni del senyor

marauès•• Aquest la trobava tan ext:r-aordinària a Júlia, que feu el jurament contentíasim J i en presència da l'administrador Sibinet com
testimoni. Aquest, meticulós com

aempl~,

proposà aixecaJ:'ooone acta d'a-

ue1la Jurada. l aix! es feu. quan Júlia ti.ngué el document sign et,
- Marqueset, quan vulguis! - digué.
s clar, a part.i,.. d'aqul

1GS

intimitat.s encara serien mée íntimes •••

L'home, d'en9à de les intimitats que seguiren a la signatura del document, vivia en un món d'aquells que sembla que no pugui ser, que no es

toca a terra, q

'hauria d

aasa,.. dia i nit picant de mans. Quan Jú...

lia li proposà de don ar una feRta

qual hi assistirien uns

ics i
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No se'n dubti pas gans. Julis volia que la gent de la Casa Gran veiés

amb qui s'havia emparentat. A la festa no hi anà tot. l'Olimp, però hi
comparesQuè una bona representaci6. 'TIs deia que' abans del matrimoni amb
Julia, al casar del senyor marquès hi havia l'estol de minyones més oen

agraciades de tot el sud del pais. ~uan llTuJ.ia fou coronada marquesa ho
:fou mitjan98I1t determinades concessions. Substituí,
la totalitat de les minyones da poca anys, pe,.. al. t:res

ue pod~s ser,

iures de lleves.

, cosa que no entengué massa el senyor marquès, 'fou fer retirar a les
golfes totfl!t8 les Venus del jardl, ra-yroducciona de les dels museus de
oma, de

F1o:r9n~ia, d~J

Vaticà i del Louvre, davant quines estàtues

1 senyor -marquès h:i solia pàssa:r moltes estam e~ •• l és que JÚlia, en
el fons,

la seva admirable :rival no la podia veure ni

cosa que desconeixia. el senyor
i

ma~quèa.

~n

eseulptura,

Però això ja són coses int.imes

ai ens hasntéssim de ficar en totes les de

parella marquesal la his-

tòria s' allar~aria molt .ia que entre les mateixes se sap que, quan el

nyor marquès es posà ell, 1'"'8 saves propietats i la seva fortuna a la
disposició de Júlia, aquets li feu jurar damunt la corona marquesal q.ue,
a D8rtir d'aquell moment ell no tUldrla tractes amb cap més dona, jove
o vellA, vestida o despullada, qU~ amb ells,. Cas contr·.!i Júl.ia
lliur9 de tot eom",,""omls i

Aquest la trob
r

Int contentissim, i en

pa~rimoni

qUi

quedav

del senyor

a tan extraordinària a Júlia, que feu el ju-

resència da l'administrador Sibinet com a

testimoni. Aquest, meticulós com sempre, proposà aixeca~ne acta d'aue~J.a

•

jurada. l abel es :feu. '1uan J{llia tingué el document sign at,

arqueset, quan vulguis! - digué.
s clar, a parti,.. d'aquí les intimitats encara serien mée íntimes.•••
L'home, d'en9à de les intimitats que seguiren a la signatura del document, vivia en un món d'aquells que sembla que no pugui ser, que no es

toca a terra,

a'hauria de passar dia i nit picant de mans. Quan Jú-

lia li proposà de don ar tUla f"eAta

qual hi assistirien uns

ics i
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parents els quals en altre temps eren primeres :figures d'un país llunyà,
l'home ho trobà excel.lent. Ell era el primer que tenia ganes que

el

. món veiés la meravella amb la qual s'havia casat.

- sl, si, que vinguin, Júlia, que vinguin. Quanta més en vinguin millorI - va dir.
ibinEt. va pregtmtar a la senyora marquesa sota quins titols els hauria
d'Anunciar a n'aquells
convidats.
/'-

~

tenir

tenen tAnts, Sibinet, que no donaries abast. A la biblioteca deus
l.DlS

llibres d'Homer, no? Doncs repassa els titols que Homer dóna

a la gent de la qual parla.
ibinet obrí uns ulls com unes taronges, Pl!'Ò d'ent;à que Júlia havia entrat a_ la marquesia les coses havien canviat. Aquell joc de minyones
Que hi havia hagut sempre, que encara que :fossin deJ. senyor marquès to-

tes, per a Sibinet eren un regal de poder-les mirar anant i vinguent
per la casa. l era en el temps que s'havia posat de moda que les noies

anéssm curtes, i a Sibinat quan el senyor marquès li encarregava alguna minyona nova, USobretot, Sibinet, que vagin a la modal 11 li deia. I
despr's, la retirada de les estàtues del j ard11 Tantes estones que el
senyor marquès a'hi plantava al daVant. A Sibinet, devotfssim

del seu

admin1st:rat també li plavien molt aquelles estàtues. Tant, que no es podia estar, cada cop que hi passava pel davant, de donar-lis el bon dia.
D'en~à

que les tenien a les golfes el senyor marquès li trobà un dia que

se les estava contemplant. L'home vingu' vermell, però el seu nob111ssim senyor li havia dit:
egueix-les mirant, Sib1net: Jo tamblt venia per la mateixa cosa.
- No l'entenc, senyor, aquesta deciss16 de la senyora.
- Les dones sempre són de mal entendre, Sibinet. QUan et sembla que les
entens et surten amb un ciri trencat, saps?

Ara, pensa que a la senyora

ma:r-quesa no se l'ha de contradiT' mai a n'aquesta casa. Això planta-t'ho
al pensa!

tt, Sibinet.
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- No cal que m'ho recordi, senyor••• Però aquell joc de minyones que teniem abansl Era una pura glòria veure-les anar i venir per; sales i passadis'sos. rara se"'1bla que fem col.lecció de 1lib:res ve 11s.
- v1b:lnet,. la senyora marquesa ho ha ,disposat ain.
~1,

JA ho sé. quan va se,.. I 1 'hoTa de

gues, va dir"

Si

110~ar-les:

!fI que vagm llar-

de roba sol li costaran el doble. Sc> no ho dic per a

res de mal, senyor, només per tma Questió econòmica.
- Sibinet, les coses han canviat. !Tira, d\'; tant en tant et vens a mirar'
aquestes es11tues, ningú et

dir~ res i

ja veus que porten molta menys ro-

ba que 1e s minyon es que teniem.
- Vostè mana, senyor. Jo de minyona no n'hi vaig tocar mai cap, però alguna ñat:xada pe rquè fessin quelcom

UBa

mica més depressa, no vull dir ' .

que no les hi donés, purament en acte de servei, sap? l no és la mateixa
C09a mirar-se

tm

montDIlent de marbre a natxar una regió viva d'una bo-

na minyona.
- Sibinet, que alguna em va dir que algun cop hi havia hagut pessigada!

- r)n devien' M'S r contestat malament al manar-lb una :feina!
- l aquestes d'ara, creuen?
:ai els mano res. M'ho

~aig

tot jo,

s~nyor!

S1binet. passà una nit senee dormir fullejant 'poemes homèrics, i quan
arribaren els convidats d'e la senyora mSY'quesa, el bon administrE.èor
poaia jurar que estava veient visions. Ho serien o no ho serien ,visiono,
,
casaca
però ell ten ia un !lome r a la butxaca de la ('/.' /, galoneJ ada i veia, astorat, que als convidats resPonien a les humanitats descrites per

ooi"8

tUl

deJ.s

grans poetes que s'han viat en cor d'escoltar converses entre

déus. Era de mal creure per S1b1net perquè era una mica tossut, però
era així. Si Homer havia dit la veritat, Sibinet ten1a a quatre passes
espermt-ee, una bona colla dels protagonistes
de- la Guerra dit Troia.
.
~.

El primer a qui idenf1cià fou a Vulcà, el divi coix. Efectivament,

l

quell

home ranquejava poderosament. No volgué creure-s'ho del tot, de

moment. Tothom en p6dia tenir de coixos a la

f'ani~ia••• però. a9.uel~

al-

tre el qual anava d'un lloc a l'altre com si no' toqués a terra, era
igual que Aquil.ies del qual deia Homer que era lleuger de peus. Tam-

poc era !'fIs de l'al t,.e m6n que, ademés de tenir un gran coix a la f'gmilia s'hi tingu's tm element el qual caminés més depressa que els
altres .... Però

Sibin~t

anava comprovant similituts: Aquella qua port

va sabates de plata, podia ser Tetis, la dels peus argentats. Ja els
.../

dubtes eren menys al veure aquella dona amb aquell rellanp d'ulls•
.t enea era descrita com la dels ulls brillants. l qui podia ser sinó
ercuri aquell que portava aquell bastó daurat?

De -,.ossos n'hi han

pocs_ a n'aquest pais medite,...rà, curull de gent bruna, però tm ros picat com el que estava contemplant no podia

ser~

no és, ja aseegurav

8ibinet, altre que el ros Menelau. c.>eni4n massa casualitats!

l Slbi-

net veu que tot allò és una suma d'igualtats, no fallava. l ell de sumar :l triar minyones no n'hi havia d'ensenyar ningú. QUina noia pot
presumir d'unes,formoses trenes com

l'~riadna

d'Homer? l aquell som-

riure que enlluernava és que podIa ser de ningú més oue el de les Venus a les quals anava a veure d' amagat. a les golfes?

Ueptú no es pre-

nt.a Voltat de dofins, però sl acompanyat d'lm estol de noies que poden ben bé passar per les sirenes més ben quillades que hi hagin. I,
per esvanir tot dubte, el senyor de la mar porta una ancla brodada
al mig d'ma samarreta blanca i blava que llueix••• l aquella Wla mica seriosa del costat de la somrient Venus, és Diana, perquè ho és,
la dels t'usos d'o,... i diadema•••JlT'hi havia alguns que Sibinet,. el qual
suava a desdir, no pot identificar. Eren el terratinent de Ceres, e
ecretari

d':mst.a~

de Hinerva, el .nedador de Venus i el not.ari de Dia-

na. Podia molt ben ser que amb, tants nom s com bavi a

catalog~t

Raner,

aquells quatre li haguéssin passat
que no
podia trobar
.. ' . . . . . . . .per alt. . ~l
.
.
per més que cerqués, era el pare Júpiter. Pe,...ò Sibin~t pensà que so-
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vint la gent de dalt enVien d&legat.s seua per a
gons quins acte~.

repre~n:t_ar:-1C?s_

en. se-

l Si'binet, pioant a te~ra amb t.JD~ porra dau:r~dQ'

anunoià, segur que no deia mentides, si no les havia dites Homer:
-

La familia imperial. de la senyora marquesa!

.b Oh! d'admiració sorgí d'entre els convidats de la banda del senyor

marquès. Aque st no ge sabia avenir de cap manera de la guspesa de les
dones de la familia
de Júlia. Pensà., per.
un moment,
que qualsevolla
.
.
d'elles podia haver optat al títol de marquesa, verò procurà. allunyarlo totseguit aquest pensament ja que havia promès no tenir al cap altra cosa que la seVa muller.
Ia senyora marquesa ja feia goig, ja. Era ben

bé Hera, la JtUlO romana,

la JÚlia humana, carregada de les jaies que a l'Olimp no havia pogut
po,.tar mai. l esperva, 8l1\$iosa, el moment de tz"obar-se amb aquella V
nus de la qual tanta enveja havia tingut sempre perquè es

pod~a

pas-

sejar de bracet amb els homes o déus que li passés pel cap. Ara Venus
no es podria presentar tal com figura a tots els mueus del món, i les
dues vestides ••• Júlia tingué un mes modistes a casa prepran't-li e
ve stit de gran gala pel dia de la festa. segur que Venus, que dU.1.1a aap
que ara es feia dir Cristeta i anava a jornal aniria

fa trobada

abi-

llada com li co,.responla I Hav!a trigat, però faria la pau de moltes
ensalivades. Però

Apol.l~ el convidador manat de la festa, s'havi

cuidat. de la roba de Cristeta i Diana. l si un déu escull ve sti \G • • •
l quan el moment arribà, JÚlia digué presentant son marit:
:1 meu ·marquès - digú' - confiant primer trobar un gest de despito

d'humiliació, Pfltrò ja. amb veu tremolosa veient la roba que portava la
dea de l'Amor. l G'r'isteta feu d' Afrodita.
:J. meu rei! - digu6 ensenyant Jordi a la marquesa. l a l'estendre el

braç senyalant al rei, la única joia que· portava, el braçalet
qui d'Hefest, brillà com si sortfa

e~

obsH-

sol•.

Diana, a qui encara de tant en tant cola l'espina de Troia volguê tam-

1.

guanyar dos punts:
,,~l

-

,
meu notari I - va dir presentant Lluis.

La senyora marquesa
es mossegà un dels llavis, però acceptà la presen,
'
,

,

tació amb un somriure olímpic.
Búl1s tingué un :fall,
La piscina.

~a

la

tm

'gran fall que trigaria temps a perdonaT-se' 1.:
p1s~1na

amb la qual el senyo!'

uès hi enllu-

arnava les amistats. un gran pei.x de colors, construit pel millor c..ramista ait'tlstic del rodal, de dos met:r6s d'altjdeixava
anar boca
/
vall un doll d'aigua que posava tma nota d ~ alegria a la petita i 91--

gantlssima embassada. Quan el rm rquès porta el convit a la pi
-

· lia es va adonar del seu error. EUa, vestida, ea podia oosar al co ...-

T...

tat de qui t'os. Ara, sense roba, aquella maleida C:r1steta portlV'a les
de guanyar.
~

Quan al.gú va dir:

~ines ganes

de tirar-s'hi que fa venir aquesta aigual - Júlia

cOUIPrendre que anava a perdre la segona batal1a
Tothom .la va aplaudir aque

de~

Va

dia.

intervenció desconeguda. l quan les no-

ias de Neptu, amb Cristeta al davant, feren l'entrada amb roba de bany

,

a la moda, els convidats les reberen, sal"ant totes les distànc

Ib el mateix entusiasme que :t'ou aclamat al ser pressntat en públic
1 princep hereu. Fou erl va que Júlia fes passar criats amb lliure

oferint 1Jegooa amb safates d' argen t.

_ No, gl"·àeies - d&1a tothom no volent perdre cletall de la magifica desfil.ada. Quan Cristeta 'aort:i<i de l' a.1gua tota molla i .respJ.endent, les
dones invitades sentien \ma erlveja sense atellua.:nt:J, i l'element mascl.e

. ,
rque·s}

ensal.ivava poderosa1I1Qnt. Un dels que mirava més era el senyor
stratègicament situa.t a primera fila. Fins Sibinet :reu acte
c1a, aQuesta vegada amb un F'omel'" iI.luetrat, i ja no tinr-,

e

p~a~n-

cap dub

més. A la piscina del senyor maJ'què hi havia part de la plana major
de l'Olimp, llevat de Vul.eà el qual,

\8

at1 t, .:Ineara podia passar, i
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de Uept6 el qual declarà que ell, si s'begués tractat d'actuar a mar

lliure i amb una mica de

:rò

be Q ,

oue e.tl era inc apa9 de

s'tancada.

neC1ar amb
-

tem~oral

~..arqueset, vida,
: ,

que ací hi ha
,

mo~tea

corrents d'aire
i . ja saps que
.

no et proven 1 - digu~ Júlia al veure l'afecció amb què mix·bva el re-

presentant de la nob.a.esa.
L' home cregué, perquè un desig de Júlia era llei, i
rrassa del

'allà es veien

•

la piscina, i el t'lamant

~ea

retirà a la te-

evoluoions que les noies t'eien

rit de Júlia,

veure-le s més bé, es t"eu

port.ar una lupa amb la qual observava les caracteristiques especiaJ.8
de la 'seva gran col. la cció àe segells valorada amb un xifra de mol

nÚlner-os. Armat de lupa , tenia Cristeta a tocar •••
Però malgrat. els disgustos de Júlia la :festa havia de seguir. Es feu
un dinar, alabm:. per tothom, Venus inolosa, i

li

llo~s e 1

JÚ1~a

aoonseguí que

beure, que t'ou beure de déus: ambrosia. L'anie Dionis en

digué l'any, lloo de pro cedènc1 a i importàn cia de la. collita. Tot
10c al que havia de

blava Que anava bé. Fil! s que tingui
sim 0011.

La senyora Júlia pregi

compassos amb

seu rei. AqU8 s

Cristeta que li deixés

ocedl

,

rque

r lluidlsba1~ar

un

dona ofici

pare Crònida \P!i.és quina cosa era aquell rei, a canvi de què JÚ1E ~i

deix&a

i ca el senYOT marquès. La senyora Júlia es pensà la cos

pitjOl- i, als dos giravolto justos corri a recuperar el senyor marques

el qual passà molta estona sense veure-s'hi ••• Ja no hi hagué meé canvi
de parelles, perc)

. ball sl

Cris~ta lm

que el vol~ué ballar amb una v

lla parella: l'immortal Coix el qual lite7"alment ballava per un peu
de content que estava.

- GràCies, Afro -, li digué acabat el ball -.Han passat molts anys nerquè hagi pogut veure aquesta gentilesa, però la recordaré sempre •••
La noia tornà Refast al seu lloc.

- AC! el tens, Còria, i intacte. Guarda'l bé, Que s'ho mereix.
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- QUan vols no n'hi ha d'altra com tu. A casa encara surts sovint.Ell
diu que a tu et porta al pensament i a mi al cor. Jo

v~i!3n~lo tre~a

llar sé ant> qui pensa
quan
fa determinades joies. Hi somriu, fent-les ••
.
.
En

descans, Arcadi parla anb alguns de la f'anilia. Diu que corren

lm

ma.L.s vents, que la. gent està espantada, que es parla d't1nl guerra. ••
-

l nosaltres, què hem de fer?

- l'fosaltres, ja ho sabeu, som 'refugiats polítics. No podem anar a fgVOl'

de cap bàndoJ f,. Són els homes que s'han de batre. Nosaltres no ens

hi podem ficar •••
El senyor marquès ~b6 ho sabia el qUfJ deia Arcadi.

- PerQ jo, anb guerra o sense, tindré JÚlia a,l meu costat. Abélls no
demanin la meva lleva••• Després, ara els marquesos no hi solem anar a
las gue r'J'"f! s.

Júlia veu arribat el moment de fer algtma base aJmenys, per petita
que sigui.
'erò el jovent hi haurà d'anar tot. l a les guerres n'hi cau molt
de jovent!
questa vegada ni Cristeta ni Afrodita poguéren contestar. Cristeta
nomAs apretà més fort el braq de Jordi. Af'rodi ta no

8S

volgué don ar,

però/ i pensà ferotjam9'l t que l' anor e stava per damunt de paus i de
guerres •••

La igualtat qulmicament pura; els savis diuen que és impossible. l els'

savis alguna vegada han de tenir T'a6. l quan els que posseeixen
cia fa aquesta mena de

declara~iona

es refereixen. No s 'hi pot ficar

lm

el.la

deu~n ~aber

cièn-

~gualtat

amb les igualtats dels savi s. Un

nooés es pot ficar amb igualtats vistes, de bon
,

a quina

~a

cata~ogar~

Dir que

'

existeixen desigualt.ats geològiques o de clima no ha de t.rol::B l'massa
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co'tltrad1ccions. Està a l'abast de molta gent creure que Quan els habi-

tants de la Riviera cirwla en cos de mànegues, a l' Argen tina, en
qu

mate ix moment, els

no tenen :roc peten de dents. Com ho est'

aaaegurar que un malai és· molt diferent que un natiu de San ta Coloma d

'ramanet.

(.IU

8~S

savis comenten Que la igual tat al' Juta no existeix,

potser arri1:9n a les seves conclusions pensant que a en J
igualtats distintes. Perxò hi deu haver desigualtat

di

ns diferents

de criteris, d'i-

s, òperes i comptes-corrents. r encara: els savia, qu

gent molt discre

olen ser

teoritzen d'una manera general per a no esverar 1

:ent i no diuen res· d'lll'la desigualtat que. cada dia guanya més partidaris: la desigualtat domèstica. Com volem que el món s'entengui si no

'Autenen

parés i tills, so

Dè1xant sen

s i gendres, ctmyats i cosin

l"mals7

discutir, doncs, Que la desigualtat mentre no ea demos-

tri el contrari és .

cosa vàlida entre continents, nacions, comar-

uea i espais més r9duJts, no es trobarà gens estrany que al barri de
coneixem :t'oasin, en segons què, distints d' 81-

les cases bara.tes q
tl~S ~rria,

àdl1ua del

l'rE

teix rodal.

~11s

:fers els tractaven a la seva manera 5.

S"

eren com eren i detenninats

haurien dexat t

abans de varia::- da criteri. El barri era el barri. l qu
costum es tornà en llei,

l~s

autor i tats

ar un br

al barri, un

s guardaven prou d'interve-

nil'. HauTien d' .h.,qr fet $('rrt:f.r els tancs al carre,. i això hanria 88-

1 vist

tat molt

~

fora, sobretot perquè el barri, amb

e~s

tancs sols,

quan defensava tma decisió no n'hagués tingut prou. 519 tancs h~és

sin hagut d'obrir foc i això sl que hagués estat molt ma1 viat pels ob,r

servadors aatrange:r-s •
barri

,

.v1a

establert tma norma - costums fan lleia, deien ells,

i val més matar un home que treure un costum-, que no es podien apare-

llar nois, i noiec d'un mateix costat de carrer. El-barri hauria passat
per pagar més impoRtos, per passa!" gana, però ningú

s'hagu~s

Vist en

cor de t!"enear aquell costum que el barri s 'havia imposat. Voler v
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ri

àquesta reg

hagués estat fsta~, ~~~ per la gen t del barri co

pel jurista estats

autor de la

f'icicació~ el mateix oarrabine
I

onti, home d'ordre ell, davant un intent de canviar aquella llei
":wgués

osat incondicio

coses haguéssin

ent, armat, al costat del barri si .les

at qlBssa aunmt.

I fou quan el barri veié que iniciaven

Criste

amb èxit el festeig Jordi i

els quals vivien en números parells, que

Wl'i

comissió de veins

es presentà a casa les noies, amb la llei als dits~ Cristeta no hi
compt.a.va
.b
lò i Jordi no hi havia comptat mai perquè mai s'havi
pensat, seriosament, arribar

festejar la noia.

, pobres de nosaltres, com ho hem de fer?! digué Cristeta, esv...dí.ssima.
,fa t'esvaris, Cristeta ••• A1gÚ ens ajuda!'à. - li deia Diana.

-

'1:1 president

me

la comissió era Bruno Faran! el qual amb lea coses del

barri era molt primmirat i

Ib aquella molt

més.

1j l

uno era un protee-

tor dels festejadors oficials i havia obtingut més d'un canvi de casa
parquè el j.ovent podés f'estej sr a gust de tothom i sense trencar ..._
que~~a

llei del barri. Però aqtella vegada Bruno Faroni s'ho veia un

mi

l t perquè tots els que llavors festejaven eren festejado

:.le parells

b sanassos i no es podia de moment pensar en nous canvis

de do~icili.

'orò, senyor Faroni •••
Hi l18vis tanta pena a la oara de

ell

.,

ls que deia que teni
com si

isteta que Bruno s'enternl. A m~~
uella noia al barri era motiu d'or-

guéssin tingut, la muntany.

és alta d J 8urona, hi hagu

nascut l'inventor Ha:rconi o el Dant hi hagués anat a acabar la Divina
COl1là din •

ostè, s~nyor8ta, vol fa8tej~ de debó?

rò si ja festejo!

'arò festeja malament.
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è sap vostè, de com festejo!
- vull dir Que festeja contra les :regles del barri ••• A vostè li agrada, però de debó, el noi del vell pilot?

A l'altra

senyo~eta ja

no

li dic rea perquè el fill del notari no"és del barri.
Diana, malgrat que j a tiroia el festeig mig' o"'g'E'Ditzat, cada vegada

que se li parlava dQl fill del notari havia d'enrojolar.

-

~s cla~

que m' ag~ada. '• •

- '\lolt
-

~101t!

:no !4'aroni es

età el c

•

J..'

,

s' sn aVa decidint a trobar una 90-

lució. -

- Senyoreta ••• jo vull anar segur. Primal" li he demanat si volia teste-o
jar de debó, i m'ha dit que ja festejava. Després li he preguntat si el

noi del vell pilot li agradava i m'ha dit que molt.
_ Wo, molt:

~~oltíssimI

(:r!1,..a autènticament Afrodita dgfensant l'amor 1

ja no la podia parar núlgÚ).

oncs no ea preocupi ••• Jo em cuidaré de tot, com a Bruno que em dic.
- Però •••
, ... ci a poc tindran lm a casa a l ' altra costat de e 3rrer. Seria la
prine ra vegada que Bl"tmo Fareni deixés un festeig sense arreglar.
A:rrodita, ben bé Afrodita, amb un crit de joia estampà un sonoriss1m

bes a cada galta del president de la comissió.
- '1adona. DellegrRz1e! - dieué Brona restant uns moments amb el pols
aturat.
sortia de la casa deia ala seus companys de visita:
1180,

no m'ho penso,

8l"a

n'estic segur, que

~e

trobat l'opor-

tunitat de passar comptes anb. un poca vergonya i de fer al na teix
tqTT1p8 lm a

bona obra

8"- n

' aque SUI

~

noia que :fa aque sts petons tan feno-

menals ••• tJo ,ja molts dies que em malfio del ve! •••
- De l'en tBr):-s-morts?
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1

teix.

1 n'

'o 17

ja

q

fi
"Ant,

no

t,..i~arà

i, seaons ell, per

"'J'eD

de

:rr

11 Da,.

0\1

de

1

estar di

,. 8

ib.

•

un 110 e on 1

'e1na del seu ofioi havi
cuidant de ..La netej a del carrer.

oe1 barri s'ho cre!é, però la veritat

és l

ronc

....--on1.
dà vidua, i era de les que les passava mês e

L

t"t'OlO

T,A I:!

I-i. 1i.il1a hnv1.S est"f.mat molt al oen marit 1
li havia costat mO..Lt de fer-lo decidir. ,14":ra un

ho:

, vl seu home. Al t'inaJ., ae tant

insistint i insistint,

V~

dir:

U4 '
ons, la col.lecta feia llàstima i l'home acabà de sermonejar :fent-hi .
sortir la torma d'entendre el cementiri que tenia la parròquia,

'fant. com el casori durà, la senyora Modesta només pensà': en una de
vida, però quan se li mori el mSJ"it, tomà a practicar de ple 1.es normes que al poble tenien de l'altra.

Bruno Faroni va veure Que ~a se-

nyora 1.Todesta, ja l'endemà de tenir .L'home enterrat, sortia de casa
amb

tm

ram de flors i

cis~ll.

\D1

El ram de :flors el trobà natural,

ara, el cistell, el preocupà una mica. l la preocupació segui quan,
als dos dies, la dona tornà a sortir de casa amb ram i cistell. bruno
pensà que al cementiri tothom hi podia anar tan sovint com volgués i
anar-hi més o menys carregat de flors •••però aquell cistell ••• l l decid:! posar-se en guàrdia.
La pobra senyera Modesta, el primer dia d'anar al cementiri, deixà el

ram a1 peu de l' 1nxaI i, al costat, \IDa llesca de pa amb una costell
Al c~ de dos dies tingué la gran alegria de veure que el regal alimentari havia desaparegut. La pobra vidua, com sabem, anava ml!s aviat
Cl1J"ta de moneder, però què no hau:ria :fet ella pel séu estimat Bena
I, si no cada dia, cada dos, cap-al-tard, portava sopar aJ. desapar

M -

gut mari t. La guàrdia de Bruno Faroni va valer la pena. Observà que
sempre, abans de

~ortir

de la veina en sortia

amb el ran de flors i el cistell, de la casa

tma.

penetrant olor de carn a la brasa. l l(home

,

v

decidl actuar. S'espera que la senyora Modesta
tornés del cementiri i,
r
sense compliments, li preguntà pel dret:
-

A

qui porta sopar, cada dos,. dies, senyora Modesta?

- Vostè era

~olt

amic del meu pobre Benet, i no es riurà de mi ••• Li

porto a n'ell, el sopar.
- A n'el Ben~t1 Però •••

- Sl, al cementiri. lUri, n'hi ha que creuen que la vida s'abaixarà,
,

altres que el govern governa... Jo crec en l'alt~,v~da,

,

8

la meVa m

nera••• I no són coses per a riure-se'n, senyor Bruno. Cada dos dies

~~5

el Benet deixa

el plat

b~it •••Jo,

.

abans d'ahir, ja li vaig g>sar pre-

guntar: "T'agrada el sopar, Benet1". l miri, senyor Bruno si la· cos
és seriosa que vaig sentir la veu d'ell, la mateixa veu que tenia, m's

aviat ro.&'\'a110sa, diE!nt-me:

11

l~olt,

~~odesta,

però no em podries portar

dus s coste lles enlloc d'Una 1"
B1'"uno Feroni, el dilluns, ségui d'amagat, la senyora Modesta quan anà
8

portar nora i sopar a Benet. l ésperà, darrera la pared del cemen-

tiri. La senyora Modesta canvia les flors del pitxer, i del cistell
va treure \IDa lle sea de pa i due s costelles encara ftJllej alt.

- Avui te n'he portades dues, estimat Benet•••
una Veu

""o~llosa,

imitant 18 del difunt ve!, digué:

- Modesta, maca, no em podries portar un parell de pomes, dimecres
- Ai, si, reiet, encara que les hagi de robar perquè ja deus saber
que d'ençà que tu no ets a casa ben pocs diners hi entren. Però tindràs la s pome s, sent s1
~_an

11\ senyora fJodesta fou t'ora, Bruno Faroni, home de pè.L en pi t,

saltà la pa:red del cementiri i trobà 1 f enterramorts sopant. L' engrap'
pel clatell i l'home ,pensant-se que qui sap qui era. que .t;.tl¡agaf'ava
pel. coll i ja a mitja claror, es posà' a tremolar com la cosa es merei-

xies.
- No sóc el que et penses, animalàs!

Sóc el ve! de la senyora Codes-

ta ••• Que l'ofici dóna poc, és cert, però no et cau la cara de vergonya d'abusar d'una poll' a dona •••
- senyor Bruno, senyor Bruno qUI! això, encara Que bo tenia pen sat, no
bo he arribat a

:re~!

- N'o s, qui m'atura que no dt deixi sense cap dent! l ho faré., a m's
d'escamnar la teva conducta pe:r-tot arreu, s1 no surts del barri en
quat:re di es !
'enterra-nlorts canvià d'aires. La pobra

senyo~a

Hodesta segui uns

dies portant sopar al desaparegut Benet, i al veure que trobava el

11

De les dues noies, Diana pensava alguna vegada que potser feia un

st4g desimml. Sovint, si no tenia Lluis a 'prop recordava epissodis
de quan era Ar'temis i la gent amb la qual havia altemat, però qu
es passejava de bracet del seu xicot pel Passeig , veia que cr:da veg
da s' acostava

m~8

al festeig integral. Lluis no tenia els antecedents

d'ella, peT'ò era un garlaire de bon escoltar i, a m's era fill de notr-lri, que Déu n'hi do.
lsltat de

p~ocedèneia.

Cristeta no hi ha pensat mai
Festeja a tot

dr~,

~8 amb

la desi-

amb afeceió, decidida, a

consciència i d'una manera absoluta. Ella fe steja i prou.
J..J1uis, si bé encanyona molt quan s'atura a pensar si Diana és o no de
debÓ una vedette ñel llibre d'Homer, qta la sent parlar i quan la

veu

somriure - Diana somriu cada dia una mica més- , creu que té la sort
de feste.iar a la noia més guapa del món, 1 això

si

que ho creu a ulls

clucs, creu que si ¡Homer la podés veure ara, la posaria sense cap men
dubte entre la t'amilia imperial de l'Olimp.
Jordi, al qual mai Cristeta la digUé qui eren els seus parents per a
no deaanimal'-lo, està conven~ut que per una d'aquea s coses de. mal explicar que passen, a ell li lla tocat ílt stejar amb tUla xicota mereixedo"?"8 de tenir relacions amb el mateix príncep de la Casa Real. bevega-

des es :fa 'creus aue Cristeta l'hagi escollit a n'ell que no tenia altre mèrit que haver vir.gut al món en mig la mar sense. tenir-hi cap culpa, i nedar com un dof'i. r el noi pensa, per prim ra vega:ia en la seVa
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vida està

assolint una cos

sit.

era

rri, acJ.arida ja lP.

'

•

d

e

cost.at. de carrer, a'l'l8via. convertit, com el

ix Bruno

~'aro1i,

rota ctor d' aque 11 f'estA:f.J.r •

..lUinR sort que ha fet el noi del vell pilo~ a. po

fi

jar lm

ia com aques...". .••
'una veina
el devi

e

l vent. Acaba passant. ! s'
~elic1t.at

ha una

fel!.

t

tothoc content

veu.

Cu..."

,

:fet, un

q

El

que no l'h
t

a més d

bl

~

t:

pit, no a
1

iU

l'ho

:t,

s dit""

la v

nAl"Mnt

perdre fel1cit

toth
;t que la.• CC>

i

't

12. les cris1cu

da

luin

passa m's depressa,

vra.da ••• Hi

graU¡08.LS.

8'~i

sense preceaen

t

~~'t+.6""ls

que la hi teni

1

uns diuen:

ida que' pel món

wt:U"uuCaDS

t

R9neral.

s pobles hi havia cases d

QU

'n pocs.

DJ al'19 à q

d'aprof'it

han de dit-: ItSóc un desm-aciat,t u No e .,

ta baixa tels

i,

so

l con templant el paa de la parellA.

lici

"

ton

un

•

~

i~9al

N,

ban portat el trereball

te

,

Ib

n un momer:rt. o al1r v

,

viure sansa treballar. .pas-

la Po11nQaia, mirant l
1 uer una o du

a causa dels

er entre p

oltnèssique8

re

cantan~

eret de molts ciutadans.

:~8

veu

xist1 t., però t'in s a les ille8 polli ara, en una cosa o altra
~.L

ha d /

i t hore

. . . 'ha

hi

ll8
simIi i com sigui, dient

bon~ventures, pas~ant.majo~ o

ide1s. l bê, ja trebalÜ\ tothom. De mala g8?a,

convertint io-

.p~rò trebaJ.~.a.•.

si,

del treball surt Etl profit, després del treball, .
ve el
descans,
1
.
. .
".,

treballs amb pa són de bon passar, però de treballar no n'hi ha cap
burro gras, per a treballar i no guanyar val més desC8I8ar, i el tre-

ball és virtut, però a mi

ut ••• No en
treballi.

1 treball encara oue toth

toquen

deveg~8,

~uen

• l

,

all

n'

per

s que

hi ha

indòmites, ineluct.a.b

COS'

n.
a de crim. Com

lm

se'n tinffilin, el

pregtmta per

..

q~e

atac

tanquen, : "Es la crisi 8

I

:a:f'ar-s9 19s crisis c.om a coses fatals,

• que han d

com passen e ls come t

que no es pot privar que passin. Aoo.ns del

,

'atscels, les crisis

eren tJrles crisis raonables i nòmad
i

ai amb 1

l.--

treballar no treballar és considerat

a contrasentit,

di

ntend

pass_j ant pel

~ón

quan actuaven en un lloc n'hi havia molts d'altres <pe se'n veien

lliuMs. D'enqà de

tecals les crisi s són

abundants, generaJ.s

com les epidèmies contra les quals els metges no hi

• -'nt 11

el remei •• Molts economiste
d'ofici.

tr

i:lCf;:l~n

de trobar

"'1s18 actuals, h

canviat

oc hi trob

la crisis, quan ningú hi co

,va, ,es present'

la fàbrica de paper

del senyor Just!. Aquest era la primera Que trobav

i intentà batre-

s'hi, però era tma crisis que no era pel senyor Justi.. Hal que li pe-

sà hagué d'acomiadar gent, i

rsoectives eren d'ha\6 r d'arribar

a acomiadar a tothom. l

en

nar un cop de mà. Hi ha el banauar Ponsetti.
ne sempre juga a

pensa que 1

Justi

anyar, però és
crisi

senYor Ponsett1 i li
- Un

e

,1 •••

hOI

s pot :ro,

:b qui li podri a 00~ap

de molts

que ~s

~uartos.

lm

home

El senyor

ldre amb quartos, i Va veur
a un cop (te mà.

de mà .. vol dir dim re, no, senyor lJ'ust!?
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- Però vost.é creu que és una cose justa

~eixa~ diners .~

ut:t. h0l!l:e. que

té una :fàbrica que en perd? Jo n'hi deixaria, i els que volgués, si
lfi fàbrica n'hi guanyés de quartos.

- I.J.avo)'"s, no el necessitaria per a res, senyor Ponsetti.
~~stà

bé. suposi,' s, ho sUposi, que jo li dóno el cop de mà oua vol.

l el qui perdrà els diners seré jo llavors. l aen3& tenir cap :fàbriccu

- Ah, si vol la hi vendré. seria \ma garantia per a vostè. La rebrica sempre n'ha guanyat de dine l's. Es ara que no en guanyc:a.
~:l

banquer Ponset.ti :f"J.aiJ'8 negoci. La :f"'abrica de papar feia anys que

t.ma fàbriCA d'anomenada. Fou construida en uns terrenya àamunt
la mar ••• Tln dia, si la fàb,..ica no funCionés, hi havien els terrenys,

uns terrenys priVilegi8ts, amb cala pròpia i tot ••• Ja

9S

parla d'un

turisme, el qual si ara és redu!.t, es pot convertir en massiu, i el

preu d'aquells

te,..r~mys

ve.ldrien

un~

fortuna•••

- No ho sé ••• L'hauria de veure la fàbrica.

- Senyor Ponsetti, vostè sap millor que jo, que quan la

f'àbric~

anaVa

vent en nona, la mf\j oria dels diners que guanyava me' ls guardava el
seu oanc •

.e 6s, senyor Just!, pe!' uns de les coses que serveixen els b~c••
Im~nis's

guèS

Que enlloc de portar-hi diners la gent al banc, els v1n-

a treure. QUi és que es faria banquer?

En fi, Jo no vull rel'

ras que no me la miri la fàbrica, si té molt te"'reny, on està situada,
etcètera, etcètera•••
banaue,.. Ponsetti tenia dues
,. fames: els diners i las dones. Les do-

nes el tenien tan trasbalsat .com l'ef'ectiu metàl.liv.

Ell era poç

amant àe fer ostentacions, però quan troa.dona li queia bé no mirava
prim. S'hi hagués arrumat si regués convingut. Hi ha gent que s'ho

juga tot per a tenir una iní3tal.lació astronòmica, protegir una :rUharmònica o ool.leccionar !Donedes. El banquer Ponaetti, quan es tl'actav
- ......

dones venia boi~. S'hi gastà f'ortt.me s amb

dOTe s.

.

Això s1, recobra-
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va el cost de les se_ s actiVi tats

oroses, deixant diner

amb in-

teressos d'usura.
- l pensi., senyor - deia al ciutadà que tenia al seu davant demanalt
un préstec -, que no 6s el banc que' li deixa els diners, que el bmc

no ho pot :rer. qóc jo particularment qui el trec del ci>t•••
I·

t'ama. t9Doriesca del banquer Ponaetti era sabuda, com era sabuda

la. malera que tenia de splucionar :resistènci6 s, i lea nof)es del barri

quan pujaven a vila, sobretot les 4e bon mirar, si veien· venir pel
ca'M"6r al banauer es t'icaven a J.e, p!'imq:ra casa que trobaven, fos la
que t'os. l bo i aquesta honest1ssima preoouIJac1ó el banquer Po:r&&tti

n'empaità més d'una perouè moltes de les cases de la vil&. eren de la

seva- propietat. l llavors, per a ell, només era questJ.ó d'anar apujant l'oferta. l alguna vegada .se'n so?'tia. TothOO1 té la seVa manera·
de fer les coses en aauest món. i als seus sistemes. l anb la
f'alàilles el banquer

POIE

qu~stió

etti tenia el seu de sistema. Pagar. Per

això era od1adiss!ra el banquer. l se ,sabé que ell voUa pagar

s~mpre

perquè la noia Becassi enfurismada dels escàndol s que rebia de casa
seVa perquè 'tancava tard, d$cidl anar-se a oferir, i de t'ranc, a

~'ho

me mes mal vist de la comunitat. l tot per a donar el disgust mê8 R'ros

a la fanilia. Es presentà a casa del ban;; uer i demanà

l.lm

entrevista.

digui al senyor' Ponset'ti - in:fo~à al oriat que li obri la porta -,
16

l'entrevista li demana

tm8

dona guapa!

e passi! - digué el balquer :fent entrat' a tUla altra habiLtaci6 el
consell d'ma de les empreses que tenia la l;>anca.
Ef'ectivanent, la noia Becassi e:ra guapa, i el banquer quan la

comen9à a .tenir t'oguats.

'~enta1mênt

Va

veure

ja anava t'ent nÚlneroo •••

- Vostè dirà, senyoret 0..
La noia Bacassi estava tan dispo~ada a donar el di~gust a .casa, que co-

men çà a treure' ~ :roba com si ti.n~és por de 1"er taro. El banquer Ponsatt! es trobava davant tUl cas nou.
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- l no li costarà res, senyor Ponsett1! -

Va

dir la noia j a mig a 1-

fre sea i amb cara de ràbiQ.

- Alto, senyoret al Aquests no són els meus tractes. Jo, si no es pag3l1t, no vull roman90s. Pagant en faig el què vull de les dones. Si

no ho :t'és aín tf):""1en elles

les

0\.1&

f'arien el què voJdrien tie mi. J

pot tornar a vestir••• Pietro, PietroI Acom'¡)anyi

~a

senyoreta a la

orta.
l entrant a l'babit'ació on haVia tancat el consell:
nyora, j a poden entrar. Continuarem el consell•••

.

El bé4Ill1Uer Ponsetti es D'1"eflenta a la :fàbrica del senyor Justi. El
ortiren a l"Ab!'9 Diana i Crist&.ta. 1Uedà parat. El senyor Just!
br1.m a

3.

ensenva!'-li la fàbrica.

vinguin elle s , també I

sI,

- Ah,
E

o ......

eUlrol" Just! prou a' escSJ."'Tassa a ensanyar saJ.es,
:n'ta d

no teni
dues fi

:bricaci.ó, els 'terrenys <;,ue donaven

.&

la

àquinea, p l"<?~di
r ••• El banqu

ulls que per a m;i.rar les dues noies.Pensa.:

u

costar

t.unes, però les valen .... 1u

Just!, l i compro la fàbrica. si ens entem:sm amb el preu, però
.b una condició.
in a?
O,·~ò

- Que me la vengui amb aquestes noies i tot!

o no hi ha tracte.

Aquell banquer era com ara. Comprar;h les. :fàbriques que fos. per
nil" aquelles dues formidables belleses

El

~al

la seva dispos1c16.

hav:fsvist rea que podés asoembl~r-se.'ls-hi.lI~asta.sembla ~strany q
al món hi hagi. dones tall, guapes!", pens8v_s. cop

ni un sol raJ, quan el sspyo,.. Just!

Vd

i.

recop. N~ regatej'

posar .Freu a la fàbrica. N'hagues

pagat el doble i tot ••• 1I~:arnt!la mia, quines demes!"
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1 senyor Just! posà un anunei a la porta prin c1pa1 de la fàbriea

'ent saber el eanvi d'arno, i dient Que ningú li anés a recJ.aDar rea
perquè la 1'àbrica ja no era seva. Reeomnava que es llaurés molt dre:t
amb el nou amo, ja que si a n'ell no li havia vingut mai d'un potser
,

el nou propietari hi trobés més gent que del eompte •••
~l

seu 1'ill Antoni

es conertl en un dels socialistes més rics dels

sooialistes coneguts. Feu arribar tma nota a Cristeta

dien~li

si la

1'ototuna que ell tAlnia ara 11 podia 1'er mudàr de festejador, i la noia
11 feu dir que el seu Jordi valia més que totes les 1"ortunes del món.
l Antoni segui acudint a les reunions il. licites del carrabiner R
onti, al qual contà la contesta de Cristeta al 1"91'-li saber

el

seu cSovi de fortuna. El carrabiner comentà:
u ser una dona diferent de les al tres, senyor Antoni, però vostè
també és un socialista di stint dels altres •••

banauer Ponsetti, que la fabrica t"abriquè s o no) maldecap li 6810..
11 ja sabia perquè l'havia comprada. A llarg pla~, pel turisme i, a

eu:,...t per aquelles dues noies que li treien el

s~n.

Tothom

s~,

que

hi ha bagut homes que han :ret coses extraordinàries i contundent

per les dones. C;'ban arrumat, han declarat guerres, ban estrenat 1
despen¿ethàbits, han mort i s'han mort entre altres disbarats. l el
banquer estava disposat a fer el què fos per tal d'inscriure a Diana
,

:t Cristeta en el seu costosissim
àlbum amorós. Si hagués tingut el
.•
món a les seves mans se l'hagués jugat sense pensar-s'hi gens a canvi
d'elles. Ell era ai:d. I

quan

un banauer amb les afeccions del banquer

onsett1 es posa una cosa al cap ••• Segur que amb els quartos que est~va

disposat a invertir per a posa~se tUla noraI trau que era la

seva senyal de victòria, donà curs al setge.

Comença apujant substan-

ciosament el jornal a les dues ball.es reeepcionistes. No passà de re-
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bre minúsculs somriures. Fe~ \Dl~ puj~ de jornals més v!>;Lum~C?aa. i
diverses

ve~ades,

sense résultats encoratjadors. EJ. barri fou sabe-

dor d'aquelles particulars millores econòmiques, i els que
les costums del bal!per

COni

ixen

comen9aren a malfial'-se. "Aquest porta males

intencions" arribà a orelles del banauer, que deia el b8.l'ri, i com
que l'home sabia que si no arribava a obtenir la rendició incondicional de les noies viuria rabiós tota la seVa vida, decid! fer el cop
de cap sense pers sr amb les consequències. Arribar a tenir-les a 1
seva disposició :rou, pel banquer Ponsetti, lU1a mena d'Epissodi Nacional. Ja d'ara endavant serla
lm

1m

cavalJ.· desbocat, un temporal desfet

tranuntanal d'abans de la guerra" •• tres fenòmens que ho envesteixen

tot, ho neguen tot i ho esventen ,tot, i aue
hi hal valgut.

Les raptaria, i

~paria

deve~ades

ni les novenes

boques amb diners, que per

això serveixen, per a rapt.ar i per a desraptar. Mentre el banquer pensava "I no me'ls acablren pas!", pensava tamb6 qlE moltes coses que havien fallat

havien fet fallida perquè els perdedors havien anat f.J.ui-

xos de quart.os. La manca general de :felicitat, és manca de quartos.
Perxò només en són els rics •. l ara, ·per a ell, la felicitat eren Diana i Cristeta. l tothom té dret a lluitar 'per a ser

t"eli~,

i ell hi

lluitaria amb unes armes que, per ara, mai ningú no ha ven9Ut, els
diaters.
T

- Senyoretes - diu un enViat del banquer - ara la feina'de recepcionistes la tindran en un altre lloc. Segueix1nt-me •••
Les fan pujar en un cot.xe amb vidres gla9ats al' interior. Les desembarquen davant una casassa volt.ada d'un gran jardí. Les reben dos subjectes

~tits d~

negre.

- Ara la gent la rebran ac!.
i:1 rapte s'ha consumat.
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- No;

110

bEI) vinRUt ,- diuen a Jordi les veines de les dues noies.

L'endemà, el noi, ~n110c d'anar a signar la seVa entrada a la sala de
costum, es presenta a recepció. Ni Diana, 'ni Cristeta. Illtent.a. pr~
Int aué troba. :Ningú sap res. Aquell dia haurà de :fer
no ha sign at al' hora. Ben avi 8t el 't:8 rri Va ple de la
de!ll8parició de les telles veines.
tari. Aauest pensa, per

tul

Jordi va a trobar el :Cill del no-

momen t, que si Diana és de debóla que Ho-

mer deia que era, ¡potser ha torm t amb la seVa poderosa :fanilia, però
Criste ta ••• a eris teta no n' hi havia sentit a parlar mai d' aqu ell a ,PR_
rentela, i sí de què no canviaria per a res l~ seva estada al bar]:"i.
, pen sst

tul

moment la possible tornada de Diana a la llar impe- '

rial Ja que da,-. re rament els seu festeig &:'Ib la noia haVia fet un ventur6s csn!. l fou Uuis qui pensà que el bmque!" Ponset.ti podia teni r
16saparieió de les noies.. Si en ver! tat er,
aix:!, ho veia de mal resoldre Ja que si bé el notari estava tip de :fer
bone s e s cripture s al bsnquenp si hi havia done 8 pel mig no hi hElln
. per
escriptures que hi valguéasin. Jordi li digué que banquer que fos
quell home, que quelcom s'havia de :fer, i

qu~

ell estava disposat '.a

'e:r-ho. l Llllis passà d'un festejador afortunat a un feste.iador decidit.
,

i tu ho volis

fer per Cristeta, jo ho faré per Diana!

La s!ent del barri els aconsella d'espera!' a fer res, que s'hi :pensin
aba:ls¡que contra aquell home no htl ha res afer •••
rò qui és que pot aturar ,s dos festejadors cOllven9ut8?

Aniran

t.robar el ban quer i cadascun. pensa fer, si convé., un disbarat gro!J.
El

banquer Ponsetti ho devia saber amb qui festejavSl les dues ex-

reeepcionistes, perquè

nQ Qeix~ ,

seu despatx. Eren quatre
dors criden, lluiten i

passar
els dos nois de la porta del
.
. .

t:,o~~mts. qui

perde~.

.

'

ho impediren. Els dos festeja-

El banquer ha guanyat la

pr~era

ba:-

talla. Però un festejador autèntic n'ha de perdre moltes per a deixar

125

de 'festejar. Trobqn l' soci'
bancper. l

'lm

ls f&stejadors del barri, i es daC1ar
~avant

escamot de festejadors es presenta
~'

•

ixà molt mal parat.

•

l

•

D~vant

Ragamonti ordenà retirada, i

d'acori. entar a dir mal de la polici

s

el pob

ent cosa que ha tin21t de fer la Ren t a diver

passat di

i el barri

veu e

parls del

01uc16. Veritabl

p,81l

,

on •••

t Cal-

tra ei banquer Poneetti està vist que no hi ha res a fer. AlgÚ, però,
ig::Ua els moviment s del banquer i veu que de tant en tant surt smb

un cotxe en direcc16 a l'interior, al
oc1alista que presideix Ragamonti.
I,

cam~.

Porta la nova a la reuni6

Aquest ordena seguir vigilant•••

dia, l'Olimp pren cartes en .L'8f'er.,. Foti Heracli anant a visi-

lm

/

on pa'.l"e Apol.10, qui

tar la m

do Jordi, per ordr

n'aquest

la désaoarici6 de les no

Jordi tinmllt lloc una trobada

qU9

:bentà

•• L'endemà ,mateix a casa de

si els pe,.iod1stes hegtl~esin. sabut

qui eren els trobats haguéssin pogut fer el repol"tatge del segle. Però
barri no n'hi havien de periodistes.
guèssin.
~

,

De moment s'han reuní t els de més a mà. Apol.lo, Herme,s i

l'en~inYos

senyor

:e_a una, pena que no n'hi h

Ulisses. S'han pnlsentat amb els noms civils conegut.s: el

bus, el senyor Arcadi 1 el senyor

que no podia

Ulisse~.

originar sospftes. Han prestat a 1

que era un n
ilia del pilot
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ue els deixi sols una estona.
- No temin. Les noies tornaran, 1 el banquer Pcmetlti
potser haurà. de
.
¡

mudar d'ofici. l .vostès
no facin res. Ens fem càrrec del que estab
past. .
_
sant els Que tenen
no es mogui ningú
nyat.

~a
9)

sort de festejar a

n'aque~tes

noies, però: que

cap sentit. Cal que el banquer es pensi que ha gua-

tesos?

- Veureu, els de Casa per les dones n'han fets molt de disbarats, però
e~en

els de Casa •••Ac! es veu aue tambe en fan, però aquest cop amb

noies nostres i això em penso que no ho podem tolerar. No podem, però
emprar els procediments que tenim a mà quan érem allà dalt. Tu què hi
dius Herme s?
- Jo t!"actant-se d'Afrodita i de Diana em veig en cor fins d'anar a denar ajut al pa!"e! QUè et sembla Uli ases?
- Ja fa estona que estic pensant ••• Per les coses que he sabut d'enf
qua san ac!, la gent rica té molta por de morir•••

- s1,

i què?

scolteu ••••
l l' enginy6s Ulisses exposa

\Dl

pla que tenia penS at. Quan acaba, els

tres s'acomiaden de la familia del vell pilot i Apol.lo, diu:
-

1\10

passin ànsia. Les noies tornaran mts avi at que no es pensen. Però

vostès, i tots, quiets.

.•
Som a la casa que el benquer Ponaetti

te

als afores de ~a vila. L'home

en surt amb cara de cap. amic. Les noies no hi volen saber res. Li
etei:mn que elles s'havien llogat per a r9180ion.s p6bliques _i
la ména de relacions que vol ell. l

q~e

n~

reper

elles, per diners, no diran

mai que si.
- Jo he comprat una rabrica amb personal i tot. l vosaltres formeu part
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d'aquest personal. l si ho voleu sabar,
•

la.f'~r1c~

la vaig

compr~r

I

per a terJix-vos a vosaltres dues. lJo sigueu, criatures. Podeu Viure
ca
.
reines.· El. banquer Ponsetti, bon portat,

'8

un bon banquer. QUè vo-

leu m's que anar carregades de joies, tenir dotzenes de vestits, passar
la vida d'ma reunió de luxe a una altra d~ .m~s luxosa, hostatjar-vos
\

n hotels de cinc estels que no hi deveu haver estat mai, viatjar com
viatgen les dones del banquer Pons_tti •• • l'Io contesteu?
~'J.

banquer ju¡m cartes

~or

•

- SÓu sm1mtes de la gent del barri, no'( Doncs serà un barri de misèria!
J:aIlcarè

fàbrica i hi. ¡!faré.

la

~1~t8

per a gent 1"ic8. l tinc entès que

una de vosaltres té particular interès amb algú detenninat del barri,
no?
istet.a

~

, una ma
'1
posa
a

- Ah, ets tu, l?on.ic 8?

boca.

Ja h~_ sabia. Els banauers ho sabem tot. Te' l

far' encarregat de la t'àbrica

8

n'el teu home, si vols. I despr6s d'una

temporada te'l t.ornar6, ja veus.,•• I també

Qon.e~

el :teu. El seu pare

m'ha fet moltes escriptures. L'lm és :fill del vell .pilot, l'altre 6s
fill del notari.
Diana, a la qual costà una mica, fins· que
pensar amb la seva

procedè!li~,

t'a

I

Llu~s

port"ià a fons,

~e

W'la intervenció recordant qui

no
de~

Homer qua era. l ja alleu,Ja tractsnent, i t:t"'Bcta al PaDquer com tracria una dea de requesta a un mortal per 9uartos que tingu's.
- Tu pots conèixer els pares deJs nois, però no coneixes els nostres!
- JP agradaria conèixer els pares d'mes noies aue viuen en una de lea

de la :ràbri ca. Segur que cabran t .bé serIen els pr1UB ra
no voldrien

~mpl1car

les coses.

- Per la nostra familia, els diners del bSlqu$r Ponsett1 s6n molt poca
cosa.
- Si són

~ics, se~à

més fàcil entendre-m'hi.

- Amb. tu, ni s' hi entendrà la nQstra familia ni ens hi elt endrem nOS

J4lI -
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t-res.

- No? Doncs

tant la vostra familia com vosaltres sabreu qui és· el b

quer Ponset:ti ,quan se li vol :trencar el plat bon~c! rinc els carrabi•

I

rs del pais al

MeU

~

:

,

costat jo! l l~ justicia! l aquests dos nois, u

els fsré agafar! l quan el bat'tl uer Ponsetti fa agafar algú •••Els :f'ar6

'ar per intent d'assalt a

mà armGda al meu domicili. l

aim,

ac!,

nat a DflY"Oetuftnt, i sem 9 amnisties. l vosaltres, si no de grat,

r
e an "r'tA 12

ror~!

,

veure l'intent de Di

Af'1'onòi t

posa de moment eri stet

a la butxaca i miran1;,-se al banquer com es mirava en el seu bon ~pa
col.lecció de sedu1ts que HOL'i r i altres li atribueixen, diu acostan~se-li

amb el sau somriure de les grans solemnitats, i 8mb

les anques per a ressaltar determinades
-

R

veure, banqueret••• Potser tots

]e

s mans

gràciQ~.

p~ega

posat uns nUc a. n~r

viosos ••• Potser nof181tres hem pensat que no

s donar:ie s

prous quar-

too •••
iré

- Us d

ua vo

-nl:' ,

u!

~gociem

,

rò nosaltres no volem n9Rociar coaccio-

nades, sents OOnqueret - diu passantr-li l,

ungleo de quatre dit

al

teolejar-li finanen t i ràpidament la barba.
gociem, don es. Però no em reu e aperar m saf
- 'No. Ni. el volem nosaltres ni el tindràs tu.

Voleu un

anticip~

Hen! queda-e. que negoci

rj¡ m. Jo et prometo, reiet (seg8l1ix el t

qual, almenys

'Olimp donava bonlasims rftsultats) qu

i

són prous quartos, quedaràs encantat de comnt

ls quartos que ens
~

~one

nosaltres, perquè

uposo que ens ha.s mi rat bé, o no

- No m'ho recordis que no sé can m5'aguanto!
moment, un moment, que encara no hi ha tracta.
- l el tracte és?

,

una escriot

.·..Jt

l

notari oue te'n f

mpre, en

29

la qual hi signis, davant testimonis, que ni .~ordi n.i Lluis intent
:en fer cap assalt mal fet, ans al contrari, que venien a f'~r":,,te un. hor lla'Ui!' comprat la

~àbrica,

i, segon, .que la fàbrica s'ha de

mantenir amb totea les places al ple.
molt, bonica!

- No din
que rin

t' a~adem tant? l que et penses que nosaltres som com 1e
a nas llogat? 'ilis que nosaltres som les primeres

bem qu no som com

.lS s

altres •••Mira'm, mira'm bé, banquer

ue ho sa'onsettil

La base de 19 s negociacions ha de seT' aque sta e 8c!"iptu ra. De"·rl1èS part
la.,.em dels quartos. Com te'ls vols. gastar més bé, atravidot, que amb
dones!
l batlQU9r es pot dir qu

e' ls hi havia

tat tots amb don es, els di-

ners, però no sabia si sortix-ne content o no d'aquella entreVist

t bon 'tros.

El canVi d'aetttut de Cristeta l'havia esc

Pem,

de to-

ta manera, quina dona!, anava pensant bo i praocupat e1. q, nquer Ponsett.i.
l'home fou fora, Diana, oue havia escolt

la intBrvene'ió de Cris-

teta, celJss amunt, preguntà:
'erò cris te ta ..•
ira, quan tu ms parlat de la familia m'has donat una idea••• Que no
ho has vi st Que Criste

:n on era ouan tocava la barbeta al ban-

u

14?

-

¡t~s

clar que ho he vist. l mai havia Vist un home tan vermell d' ore•

lles ••• Però al notari no li costarà

ens 't.rooarem altra vegada amb la co

:fer aquesta escriptura, i
al coll.

- N'o, Diana. Jo t'he sentit a dir

ue el pare de Lluis abans no deixava

ll.l1a escriPture. per bona ••. .c.To el qu

he volgut és guanyar temps. Apol.1~

sap OIl viviem i li diran el què ha passat.· l si ho sap Apol.l~ ho sJ01bran els alt'T'"9s. l alg(l trobarà una soluci6. Ela Grans de Casa servei-
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:xen pe!' a quelcom més que perg:uè els bo~s 'poet.es els t'ac~n. versos •• ,.;r.
no posis aquesta cara!

Els tornarem a vetre, ?ianal

Mira,

si.l.e~

pro-

posicions, aquest banquer, me les bagues fetes abans de les nedades ••• !
- "f.:\oja.

l les dues noie s 'riuen com t'eia dies que no ho feien.

Es clar que es mové l'Olimp.

Tothom pensà amb les consequències que

ortà el rapte d'He18na, quan la t'anilia imperial s'assabentà del d'At'rodi ta i A'.J"temis. l Relena no pasava de ser filla de Leda la qual
no era més que filla d' tm rei mortal d'Esparta. Per Helena pledej ~ r.J.enelau, i no tothom li anà a favor.
Apol.lo i Hermes assidus
s'hagu~s trobat

~l

plet de les dues dees el portaven

assistents a la taula imperial ••• Si Zeus

a la Casa Gran quan li arribà la nova els 11~V8. ~o

baguéss1n tingut un moment de repòs.

I~ls

crits que deixà anar no sols

esveraren els veins sinó el barri en pes. Hagu' de pagar la multa
inmortant d'en9à

~s

Que :feia estada a Ginebra.

ira, t'ill ,jo no puc ana!' a moure
camises negres i on

e~

br~a

a un pais estranger ple de

parla de guerra, 1 prefereixo no moure'm. d'':Ul

estat neutral. l si jo vingués a actuar a casa vostra qui sap la. q,ue
s'amaria. Prefereixo di~ir les operacions des de terreny neutral. Ací
nomes hi ha un policia que sap qui sóc. l encara em pe8f:lo que

~o

s' ho

va acabar de creure. I, si necessiteu quartos, ja veus, quartos, si
no els tinc els trobaré atracant bancs!
- ,'To, pare, .per a-,.a no. L'anginyós Ulisses té un pla••• Ara, si me'n
vols donar alguns pels viatges •••
.e rmes, si foasim a Casa sabria si dius o no dius veritat. Ac! tinc
d'anar

8

la teva confian9a. De tota

mane~a

no te'ls gastis tots •••

l

Al domicili

s barates amb prou feines

e les noies tenièn a les c

s'hi pot respirar.
poc se n'hi va

la crida d'Hermas si no hi va :acudir tot

~altar.

l'ql~p

Posidó arribà per mar i posà a la disposició

del comité de Lliberació que s'havia format, l'esquadra de vaques que
tenia i tot

que portava guanyat venent peix.

ra, la senyora mar-

quesa, deixant de banda antigues renyines i rancúnies, ademes dels
quartos del senyor marquès hi posà el marquès i tot

la disposició

del Comitè.
- El meu home, si jo li di c que ha de reptar
ver~onyit

de banquer, ho far"

fsto

a n'aauest d

ense dis cutir.

eí'est deia:
- Ara no 'DUC fer llamps com anys endarrera, però si nec8ssi teu algú que
s'baRi de sacl'ific

fort i sanse l'acampena

compteu amb mi.

Afro

aim-

sar, però jo us puc assegurar que fou un casori ga1re

m'hi v

bòlic. l malln"8t això n'he estatm n'estic i n'estarà enamorat sempre,

r coix que vagi,. Cii s'ha de 11 .

per ella, ja ho sabeu. Ac! teniu

l'homeI
- Això és cosa meval - bruelejava Heraclea -.Si ho voleu arreglar a bufes i

'1 'Doseu al davant no quedarà banquer per a mitja vetlladal Jo,

que m'he batut i guanyat, amb lleons i porcs senglars, que he domat al
bou de C!'e ta, que vaig
"

tot., que vaig robar les p
no v

:1'1:¡ítla:t' una divisió d'amazones amb la reina 6

sd' or del Ja!'d! de les Hespèrides, que

deixar cap 09ntaure viu,

treia del mapa a co

que si

\IDa

mtmtanya em t'eia

nosa la

de nal:••

rou, company Heraclea! - diu Apol.loI -. Sl) é s quest.io' d'al9ar
comotarem amb tu. Però primer p¡:rovarem alt.res
~.nUClUs

tIB

'0880S

dis.

comença Ares - .Ja sé que una temporada no em podia veure
la
ire ~nt, però jo, tant per Afro qual em tenia eJ?verin~t., ~an. per
-

'Diana aue no m'hi tenia, ;faré allò que em maneu. No tothom troba les
guerres bé, però hi ha vegades que si no t'hi t'as amb les dents no
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aclareixes res. l si amb la pèrdua d'un banquer no en teniu prou, us
fa,..é eliminar' tots els aue voJ.gueul
S'ofer:! tothom, des de la Plana !.1ajor: Atenea, Demeter, Hades, Crenos,

Dionís, urà, fins a 'segones files i tots els herois els quals agaf

n fama i ben 8s:r.afada

8

la Guerra de Troia: I1èctor, Aiax, Aqull.les,

Menelau, Agamèmnom, N'estor••• Tothom oblidà malentesos passats i, una
com un sol déu i altres com un so~ home, posaren els seus serveis
la disposició del Comitè.
f.:I'lIll""'Y!AS,

el qual. actua de ,coordinador, reclama silenal.

- :Jn nan del comitè de Lliberac10 de Presoners de 1"Olimp, moltes grà-

eies a tots. Es una bella oosa veure aquest esperit. de reconciliaci6.
Potser hauriem d'acabar fent in va-i-tot general, cosa que el pare. fa
t~mps

de

oue ho té al cap, però, de momant, pensem que no som centaners

se~les

enllà. N'o podem acabar banquers a la Violenta. A més, en

ue et rodal tm banquer pesa.
s que les noies valen més que tots el banquers del continentf
- .J'acord, heraele s, però toquem de peus a terra que és allà on som
,ra. L'enm.nyóa Ulisses, el qual encara que no sigui c¡:¡) de fila m

M -

eix ésser-ho i potser en serà, té· un pla. Esccitem-lo. Ell que va trobar la manera, sortejant milers d'entrebancs per a tornar a Itaca des
d'Ogi.g1a, és qui ha fet aquest pla. Tinguem-li confiança. l si aque,st
pla fallés, degut a causes de f'ortpa major les quals aci a la terra noaltres no podem evitar, seria l'hora d'alliberar Afro i Diana e
mant banquers.
L'en~iny6s

del Jònic.

Ulisses exposa el pla amb la llengua' d' Itaca, la bella illa
Es dif!oil seguir-lo perquè Ulisses parla gairebé sense

respirar, però es pot co:uir que el banquer Ponsetti concurria. al Bar
Imperial 1, home previngut, la seVa beguda preferida era Pef>permint.
/

illa es tY"sctava d'actuar, primer, entre ell i Apol.lo i a1gtmes noie
del carro de Tepsis. I, que, a la reserva hi havia una actuació def1-
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n1~iva

a càrrec d'fiarmes, correu, traductor i enviat especial de¿s i~

mortals.

Hermes, abans de portal" a cap el pla Ulisses, visi ta Jordi. Hi tm ba
e~

carl"ab1ner Ragamonti abillat en 'Va stit ofi cisl.

- Ah, perdo.nin •••

'o, no, ja pot passar, Arcadi. Aquest és el senyor Rag6II1onti, carr
biner. Aqui, el senyor Arcadi, parent, de Cristeta 1 Diana. Es deJ.8
nostres.
~e

'també és socialista, vostè?

f)enyor, jo fa poc que sóc ac!, sap?
~'aci-se'n!

D'aquí. a poc hi haurà molta gent que se'n ferà .. Aci de mo-

tnent som pocs, set, però jo poso el Partit, j a ho sap Jordi, a la di aposici6 de la causa. Els socialistes sempl"'9 ens h:f. posem del costat
dels maltractats de la societat. No podem fer gran coda, però ens hi
posem. l si volen un lloc segur per a cODE4>irar, estem· al costat la
cova de l'Economat. L'autòritat, sabent que jo vigilo el

~loc,

no ena

vindrà mai a destorbar.
- -Jo només venia a dir a. Jordi Qne no es desesperi, que la cosa està al
caure. Però que ningú es mogui, que ningú faci res. Ho tenim tot planejat amb uns altres paren'ts de les noies.
- si vostè ho diu, senyor - fa Ragamonti. -, ens ab S'tindrem per disciplina• .Fa ulolt temps que ens hem d'aguantar, però seguiNm

con~irant.

Per ara e s veu que 's la nostra t'e in a.

. -

- Conspirin, però de moment ,no interVinguin •• l en quan" a passar-nos
1 soCia~isme, en parlaré als de Casa. Potser més d'un vindrà a donar-

se d'alta ••• (Jordi, entesos?
i

,jo anys endarrera

~o

La cosa s'està ac~bant i o m~erro molt,

em s\ol1a errar, o penso que molt aviat et podra

tomar Cristeta ta·l com te la van prendre. Digues-ho al :fill del notari
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i que tampoc pateixi per Diana.

AiXò, senyor - diu Ragamonti - m'ho deixi dir a mi. Si no puc actuar
armat que pugui, almenys, portar noticies•••

s

1

r Pons e'tti obra una cartera de mà

Impe!'ia1. El ban

B~

i en treu un

re mtisí"et. i diu al mosso de

scriptu ra. La revia

bar:

Allòd
-

~i,

,re, bambino, però awi porti-me' 1 doble I

senyor Ponsetti.

sn el servidor deixa damtmt la taula el verd licor de fana afrodisi

,
nyor Ponsetti, senyor Ponsetti, el demanen al telèfon.
Al. costat del banquer hi havia un desconegut llegint el diari. una tauulle~es i

llà, lm altre desconegut amb

barba, s'està fent ne-

tejar les sabates. L'hane del diari
mentre el' banquer
és fora, ra una
.
.
petita manipulació a la gran copa de Pepperm1nt. l pica l'ullet al pel'1 banauer Pa

sonatge d'ulleres i barba. Torn

t't.i amb cara d'bavat'-

nt'ur:i em et.
al telèfon per ai volia números de la rifa d'un xaiI

l

6S

cos

beu d'un glop el contingut de la copa. En pocs moments sent que li
,
an al coll, i els ulls
, es to-rna blanc, e s pos le

li prenen un volum desacosttmlat. El seu veí de taula se n' adOf;l~, i:
-

Un

tn 1

metae 1 - crida -. Ut
no er

Anol.lo,
1 nol

t1"

1

n'aques:.t senyor l i passa que l can!

'on personat

, s' a~eca corrents. Pren

1 banquer, 1i descl'roa el coll, li posa l'orella al pit••• Cri-

da al clitIlb'J"er•
.quest. senyor necessita assistència mèdica, jo en sóc però no li puc
donar

acl.

viu? Dep:ress8, un taxi 1

ntre ell i

isseo.

sn arriben a la c

del banquer
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l'enginYóS diu a'l'acomiadar-se:
Entesos?
_ Entesos; Ho farà bit, Hermes?
_ Jo l'be alli90nat com ca1ia~ l és home eloquent, j a ho saps.

om al domicili del banquer Ponset.ti. El banquer és al llit r6spirant
treballosament. Fa tma estona han entrar dues infermeres procedents
del Carro de Tapais. El banquer bo 1 els treballe que passa i que ben
poques coses pot dir,
_ Carai, quines iní"enneres més guapes! - diu.
Silenci, senyor. Vostè no pot dir res fins que jo n'hi doni perm1.s li diu Apol.l6 convertit en metge.
:erò me les puc mil'8r?
_ .drar, s1, però sense dir res. Ara prengui' 9 això.
_ No m'ho podrien fer prendre elles?
_ Ja ho faran, però no es cansi, no parli, li dic.
lbs de les noies l'ajtña a asseure's. L'altra li aguanta el cap i li

entafura quelcom coll avall. "fiu. banquer Ponaetti comença a tremolar
com si enlloc d'estar al llit estés al carrer, despullat, un dia d'hivern fred.

.

octor •••

- Calli!
_ ::Joctor, t1nc 'f!oed. Tremolo, no ho veu? Potser si una d'aquestes noies es fiqués al llit em passaria el treoolor ••• Jo •• •
- Silenci!
Apol.lo/ es conven9

'
que la fama arno:t4osa del banquer es
tma fama au~n-

t1ca quan té dones a prop.

Passen unes estones. El banquer Ponsett.i

p6
cada vegada

tremo

s.

actor, això va molt 1181ament.
tinc?

sl,
- Fln

Em

veig fotut ••• Es molt gnm això aue

I

però fen)' tot allò que podem, senyor.

puc morir?

ots ens podem mori r.
'~~ls

-

da. Es jo que no em vull morir ••• Amb els quarto

tant

al

qua tinc •••
otser hi donar
d'aQuestes noies?

- l no me la noel ria donar

- No hi pensi ara anb noies.
- Hi he pen sat sempre ••• Ara mai hi havia pensat amb un tremolor com

aqueBv •• ,.
- "..steTa oirant d' arreglar-ho. Tomi' s a prendre una altra toma••• Així.
~l

octo~••• 8que~t

t t

ja n

Pon set'

ban

ol1lr ro

•

tremolor va a més ••• Ho veig tot negre ••• P1'acabo •••

Em vull posar bé amb J.a meVa consciènoia.

- Vol un capellà?
otser

en necessitaria més d'un.

conec un que val ner
Vingui, aue

V

dOth

ui,

r

,

ue

,

a temps!

any! o no hi se

A la poca estona entra a la cambra del tremolador, Hennes ensotanat.
!""

A veu-.re', a veure ••• No serà res això, senyor!

- ~i vostè tingués el tremolor que jo tinc, no parl&ria aix1 ••• Ai, ai,

ai •••

- No es desespe!'i, fill meu. Tots hem tremolat un momant. o altre en

questa vida. A veure, deixi de tremolar i est.igui un Cloment per mi.
Jo deia al doctor fa una

mi ca

que ai un ad' aquestes noies es fiqu
. - .

llit potser no tremolaria tant ••• perb ara el tre

.'

or

tan f'Ol't
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que em penso que a'hi. haurien
de ficar
totes dues •••
.
. . . .
- senyo;r Ponsett!, aquests no són moments

p~r ~r

t-enir aquests desigs.

- ,'To, po'tser no, però no costaria :res provar-ho.
rou, o me'n torno! Ja les té a prop aquestes Doiea.
- No és pas la

ml

tei

cosa, mon

par~.

w:u.uu,' s, calmi' s •••• Com estem de consciència?
- TJi, senyor cape,llà, si el tremolor no em passa no t.indré pas temp
de passar comptes. l jo j a la sé de quina manera em passarlCl•••
-

~s

descarrega o no es descarrega? No vulgui. augmentar més el feix,

home. Animfs, i no tremoli tant. Aquest remolor és de por.

- AJet en dec tenir molta.
- Li -anirà passant si fa t.ma bona cort' esaió.

penso, pare, que si ho dic tot no tind:rà prou penitència•••
- l'tolt serà, t'ill meu. Ja ho arreRlarem.
l

l banqueT' Pon sett1 co'

,
n,s.,

'nea deixa,.. de tremolar, a contar les

seves memòries. El propi Hermas se'n :feia creus.
- l tot per les òones, sap? Hiri, la primera vegada•••
El p:enial missatger imperial pressentint intimitats no prou aptes per
les noies del Carro de Tepsi,s, diu a les infermeres si volen fer el f
vor de sortir tma moments.
- Si elles se 'n van, no m'acabo de confessar!
~

.l'.o se n'aniran ••• Posint-se tUla mica de cotó fluix a les orelles, se-

nyoretes ••• Endavant, senyor Pons etti.
- :Joncs la primera vegada que una dona em feu rodar el cap, que m'ocasionà un tremolor interior tan t'ort com aquest d'ara a la Vista del p6blic, fou la noia d'un jardiner que tenia. QUan jo passava ella parava
el sol, però el parava poc••• Vu'll dir que el sol no

~a

tocava b6, sap?

Jo li vaig dir c~ s'hav~a. d~ parar el sol p~r s.t.reu'I'8'n profit••• I
tot Va. venir perquè.la
sm va seguint les meves
. noia
.
. ..
~

moment

em

indicacions••• De

~

vam espantar tots tres: la noia, el jardiner i Jo,. Jo ho

.38

volla

a!'re~lar

pag;J')1;, pensant que dirien que n? perquè hi ha cose

que no s'hi poden arreglar, però se'm Va dir

qu~

si. I, deljl de lla-

Vors, Que tot ho he arreglat. amb quartos sobre.tot les coses com les
passareh amb la noia del jardim r. l com que

.\19

pe~

arregla1'-ho tot

pagant s'han de tenir molts di.r:e l'S, perxò vaig escollir un ofici
prova de pagaments, i em vaig fer banquer. l ja, dona que veia, dona que m'encomanava aquell tremolor interior el qual no 'en. passava
fins que, a còpia de quartos, l'originadora del tremolor e~ deia qu

sl. Era una

malal~ia,

pare, ma

'\&

ritable malaltia i, amb tot el dret

del món jo hi cercsVa el remei. El remei era carlssim però per a gua1r

lm

mal no s'ha de mirar el cost de la medecina. Es la mateixa cosa

fan els

te

tge8, i no crec que cap se n'hagi de confessar.

111 meu, els metges guareixen amb pastilles, injeccions

1: lavatives,

no amb dones. Perxò no s'han de oonfessar tots els metges per la

lI8 ner

de com tornen la salut als malalt.s. Alguns potser s 'haurien de cor€ essar d'ah'\er-lis :t'et perdre la salut.

- l si jo no hagués ttngut diners per a les tanes que la ne Va malaltia
necessitava, que en t'aria de t*nps que del balql1!t!' Ponsetti no se'n
cantan
- l tots

lina.

11 ni

ls dinera se'ls

- oi no m'hagués espavilat

stava medicant-se d'aquesta

mera?

viat m'hauria quedat sense.

- l com bo feia?

eixant diners a la gent.
- Això no és Das cap mal fet, fill meu.
- Oi que no? •• Bé, si ho tinc de dir tot jo en deixava dau i me'n
t'eia torn sr vint.
-

ol

els hi tornàven7
o tothom. Perxò tinc tantes

quest tremolor ens

far~ _quedar

~.as~~ al.

poble ••• però fem-ne via sinó a-

malament.

- A1r eujarem. La questió de les dones i la de deixar, si en podem dir
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deixar, di

s, j

ns sembla, aquest
Per.me nrtint. Per què la

1

s

rrers aconteixemen

s'tar d'ara, aquest perill

dj.ners qu

~J

xar

,

ot.

im

ant, li ve d 'ha"\e r pres

•

no pode r 001tma

gran copa d

Va prendr-'

- Vostè ••• vostè no n'ha pres mai de Peppe1'lnint?
o. QUe ès una medecina cara, també?
o,

int, com l i ho diré jo, entona, anima, potènciQ".

pe!' auè

volia entonar,

~11l

meu?

,

s

Tar.ab

-

cat entonar- se?

uè ea vulgui aquesta entonació.

~~gons

onca jo

volia posar a ptmt pel"què anava de Visita.

a qui anava a visitar?
bê ••• també ho Vol

:bel'

. ..

~xo

- Doctor, mlrif' què diu el mossèn, que les noies e

oden fiear al

llit •••

- vostè,
i~i

, està molt

1:-ora

m

.t del què es pensa.

parlarem, si. és oue no tenim alt

Ql~ el

mossèn

cosa per a destremo-

li tZ81'-10.
o

Sè

que sense 19 s noi es no em

OJ6, no gasti Vitamines

• Acabi

ssarà, doctor. N'estic segur•••
b el

•
oasen.

'has aturat quan t'he preguntat a qui anaves a visi tar.
-

dues noies que tinc al xalet de muntanya que romencegen molt••• i

A

i bavi

-

I~ins

H

de f'er tractes.

tractes?

, mossèn,

ins tractes vol que s'hi facin amb dues noi
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. ,hom s' ha armat primer amb tma gran copa de Pepperm1nt?! I tan gua-

com

pes que són ••• Mai n'havia vistes

aviat seriosa i diu que

o

t

S

diu C""1steta i

molar

aquestes ••• Uha es diu Diana i 68

\IDa :familia d'anomenOOa. L' altra,

~s e

9

IlO

~'al

de fer-me tremolar a mi, de fer tt9-

qui sigui ••• Avui , després del Peppennint portava 8"1

llibre de

xecs disposat a posar-hi eol guarisme que fos •••

- .Ja ho sar> que tot això és

Jnt6U?

-Ja ho si, ja ho sé ••• Però si no

a sat>ut. l qu

h
-

l''\

DNl9a

S

estat aauest patatús ningú

ho

s sabut •••

fJo PErn

coses, ara. Ara

9

BUlb

un

cop de coll més ja no

hauràs de patir, passi el què passi.
l dir

8,ra v., ls pen:f.tènc1a"l

deacuidat d' alguna
-

';::9

Potser amb les press'!s encara m' he

COSEo •••

igual. }lm casos aix!., i tinguent en compte el seu estat, tampoc
mirar massa prim. No serà una penitència com les altres, però
star tranquil.

l'has d'acceptar si vol

quaetoo •••

- C3i

- Ja ho veurem. Mira, 11

passaaes, passades són. Ja no hi ha

cos

res a fe!'. Però pels disbarat.s

comesos, hi ha la peni tÈtncia i, si la

cumolttixes , a més de quedar nei:. d'esperí tEle' t pot adobar aquest. tremol.o!' que tens.
- Vol dir?

són les

dODeS

que bo arreglen tot. Hi ha coses que no ;tes

"
coneixem, f'ill meu,. per diners
que tinguem. Anem, doncs, a arreglar

les coses aue encara es poden

- A veu~e

si el fem passar

t'ho porto tot arreglat.
l~t

s'rMtg1c:u,-.

perquè deixi

~}fira,

mica, aquest tremolor. De tu depén. Jo
ac! un Volant pal seu criat major del x...-

rti r a les dues noies. Signa.
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- Amb aquest tremolor?

Una d' aq~estês noi es t' aguan tarà la mà••• Veus, j u tenim un a cos
,

t trobe s una mi

llestn.
r l
1

i

,

tura no, però potser d'en9à que aquesta noia m'ha agafat

bla que no t

8

il1or'i

t ••

010

scriptura que té no val.

- Anan per 1 ' altra. Aquest

u

tos m'ha cost

- Ja ho sabe

us són

ceTeS

jo porto ••• l aquestes noi
- A.i.,
~l

les eacriptUl·es. Però

t'aguantaran mentre jo t,

que val és la que

llegeixo.

que bé ••• Ja no tremolo tant, veu'l

document ou

estat

•

l'

mi

inyb~

1 banquer, i compte tingut qUi

noie s i guapes, i par

s deia que, veU

t pel bon

la fàbrica hi havia moltes

que no li to méssin a ocasionar aquella al-

de tremolor m'te rior,

J. ban q.¡er 8S

venia la f'àbri ca al

senyor ~Just:! i, com a penitència dels ssus innombrables pecata, aau
ue daven automàti camen t e sborrata,

r la meitat del ¡r eu que en v

paRar.
'arai! - exclamà l' home del 111 t.

- O això o tremolar a perpetuitat! No hi ha alternativa, t'ill meu.

l el banql&r Ponsetti, pensant que una vegada més havia pogut arreglar
l

coses p

ant,

i

,

a.

- l ara el doctor t6 la paraula - digué Hennes.

enyor, ja no tremole. Ara, per
eetada 11

l'estranR9r•. I Que

~

refer-se del tot, jo li recepto una'
à com nou.

1 baM"i torna a ser el barri. L'arribada de les dues noies t'ou memora-

ble. Les anaren
ner Rag'amo

sperar tota els

t'estej~dors

en 'actiu i, el carrabi-

sentant de J.' autoritat, figurava al davant

l
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p.r.

m 1featació. l els tres acompanyants de l'Oli

pectable que els deixà

meravellats.

Pri~

nci aran un es-

_.'

•

r dues abraçades

•

... - , "0_

mon~~

ta1.s, la de Cristeta i Jordi, i la de Diana amb Lluia. Després, to
e18 festejadors a cop imitaren aquell 8U'aç de

retrobament com si

gu6ssin estat els retinguts al xalet de mun'tan

en dubtis pas,

L'enR:iny6s

mi SS8S

ec.

t atr 8Çant -se ••• - cc'

- /1'a t!oig veure tant
- No

del banquer Ponsetti.

@H'tlà,

diu:

és la influència d'Afro 1- cont.esta APol.lo.

I

re que ha volgut lla tingut un

influències

(JU8

no ha superat.

ningú. Es mereix ser la núvia de 1'011

La felic! tat és relat.iva. No s' hi pot fel' e

contracte. l un di

cadi anà a visitar les seves p

, feia "temps qne tocav
que no es pot tocar.

la felicitat amb les mena, i això qne
Quan

8S

trobaven soles

dei~n

r-

vivint no es

que l

- Ja la primera va se

xagerada, germà. 1 Or1.tt1nar l batibull que s'o-

ri~ nà

~orià Halana, no digueu 1

perquè Paris s'

estat be

disposada. no s 'haQ'llè~ deixat raot.

.

hi estava aeoe-

,

t.umada, Primer se l'havia emportada 'raseu••• Ja
e~s

i ella no hi hagu6s

ho sabeu vosalt6ee. l

poetes humans, vingb embolicar-m'hi a mi pel mig.

es volif\ batre

s al qual Hè ctor h a\l'ia

t~actat

q.uan

Jl.Ie~ ~au

¡ri-::a, jo va!

emboli car Paris amb lm núvol iel vaig portar al llit d'Halena. Tanta
I

Relena i tanta Helena, i quan Paris fou declarat fora de combat es ca-
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sà amb son cunyat. l alguna cosa no li devia ~ar bé anb ~quest per~~enelau

què al final tornà amb

fent-hi el tercer o quart viatge de

noces. Però ella de qui estava boja era de Paris.
- Doncs ara hi tornem

8

ser. Menelau diu que ai una vegada que se li

emportaren la dona hi hagu' tma guerra, que 's just que ara que li han
té,mada a agafar n'hi torni a haver una altra.

- Ja veurem quins pa!'tidaris trobarà, ara. Les

COS8S

hSl canviat. Des-

pr's, qui era Uenelau? Quan va moure tot aquell rebombori era un déu
local, de te!'cera o quarta ma. Molta guerra per la seVa dona i ben bé
que va arreplegar Criseida! Ah! l quan trobà Helena amb Deit'ob, segons ell la volia matar, però la va trobar tan guapa i això que la va
trobar en un mal moment, que no va gosar••• Aquest enlloc d'un déu és
un ca19asses! l que jo vaig protegi r Pari s •••• No es pot r.legar que .paris era benplantad! ss1m, i es diu que j o el vaig animar perquè fou
ell qui em donà la poma quan el pare va voler saber qui era la mlts bonica. l llavors ni Hera ni Atenea m'arribaven en110 c a mi 1 Ara no som
llà dalt i m'agradaria saber amb qui compta Menelaul Si se la deix'
prendre un cop essent germà de rei i se l'ha deixada tornar a prendre
...

ara, o és que la vigila poc o que Helena n'està cansada. U1a dona no
es deixa agafar m's d'una vegada sense motiu. l ara si que ningú pot
dir que jo m'he aliat snb Paris perquè jo, d'ençà que sóc d'ac! baix
amb un en tinc prou i no ro' estic de dir que si aquest no és rei

de

cap Estat, és rei de tota jo. l els treballs que tindria qui m'e' l volgu's prendrel

.

- Carai, Ab'o, feia temps oue no t'havia senti t aix11
- ma

que ara sé quina cosa és estar bé ~ món •.• No temeu, ja tomo a

ser Cristeta, una pobra noia enamorada d'un pobre, noi com ella.
s que a més de la guerra que vol fer r.~enelau, n'hi ha una altra a
purt. - di u Arcadi.
- M's dones raptades?
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,,\

- ,\l'o se sap ben bé perquè aquesta la volen fer els humans. I sempre que
fan disbarats es diu que hi han dones pel mig. I nosaltres tenim
gent
.
.
.
escampada a molts llocs. Eros f'esteja amb una it.aliana, Ares, ja veieu
Ares, volta amb una francesa. l les noies, les de més anomenada la fan
petar amb ciutadans de qui sap a on. Ens podem trobar, segons com van les coses, que ens hàgim de fer la guerra nosalt.res amb nosaltres,

com a Troia.
- l el pare, què diu el pare?

11 en principi vol ser neutral, però no pot ~eure a dos dels que

porten la veu cantant. Diu que si ell podés actuar can ho feia abans
a n'aquests dos els t'ulminaria abans que la guerra esclatés •••

T'

por

que - com que no podem al.legar cap nacionalitat. ens prengJin aJ.g(I de
la colla per espia, i ja sabeu qom tracten els esp~e8 ac! en temps de
guerra. Vol convocar una reuni6 general exposant la conveniènci a de
clQf8 la temporada•••
- Tornar a 1 J Olimp, mail Què et sembla, Diana?
-

A mi si no em treuen amb el Carro del Sol•••

- Us podeu trobar que tant Jordi com Uuis us deixin per anar a la
guerra.
- No!
- Ac!, Cristeta, l'amor té molta importància, però

la guerra és 1

guerra i el jovent, per enamorat que estigui, també hi ha d'anar.
- Potse,..

al~

l'atur1 aquesta guerra.

eia temps que no n'hi havia
haguda cap, i els que les t'an moure
,.
bo trobaven a faltar •••

eien cara

d'e8ta~

tan afligides les noies que Arcadi intentà

calm~

l'3s.
,

- No us poseu aix!, dones! De la 'guerroa en torna molta gen t. l entre els que en tornin
els quals ara

u~

hi poden haver aquests dos afortunats mortals

tenen amb l'ai al cor•• No s'hi mor

tothom a les gu-
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rY'es, altrament no se'n podria fel'" mai més cap.
falliment no és menjar

l penseu que el de-

de la gent de Casal

- "Hentre no sigui t i la gent no ho sàpiga, cosa de la darrera fugida
d'aquest penedó

d'Helena, i que 8q1MlSt bullit l'mgi mogut Menelau!

Tant de bo ••• Ara deixariEl!l que
sols •••Val

m~s

9'S

agat'ar-s'ho així, i

batéssin ell i Paris tots dos
animffU-vos!

Quan s' anava parlant que hi hauria un a gue rra, al barri, com
molts llocs, pensa escapàr-se'n tothom que pot.

L~

majoria ho pensa

en va. Amlni, el :fill del senyor Justi, declarà que ell no

p~ia

anar

contra els socialistes d'un ,altre país i, pagant abundosamen:t, .pasa
dues tronteres. El notari oferí fer moltes escriptures de t'ranc, però
la guerra no té ent.ranyes i

~ls

bons propòsit.s del notari no reexi.ren.

Lluis no tingué altre remei que, qUél1 l i tocà el torn fer com els altroes. Al bar Maurici la parròquia beu amb cara llarga. l el barri en
pes, que semp't"e f'eia posat de Pasques el t'a, ara, una mi ca desmaiat.
l carrabiner Ragamont.1 convoca una reunió de socialistes clandestins.
l fa un gran discurs contra la guerra la qual, diu, elimina sempre
'lm

gran nombre de socialistes •••
'e.rò no temeu, de vegades la guerra 's

lm

mal necessari i, després

de lea batalles hi ha molta gent que se'n fa de socialista. Potser

acabada aquesta guerra, si s' ababa, ,el Partit creixerà més i ens po-

.

guem reunir en un local propi i a cobert. Ho sentiré, però,perquè
"

la mena de re'l1J)ions que hem tingut fins a,.a, aquestes reunions clandes
tines Que ens han mantingut al peu del canó, no les podrem tenir
Jo proposo, per

~éD.

acabar, que quan siguem milers i milers, cada. any,

pel primer de mai.g ena vinguem a reunir ací els mateixos sis que so'
ara~

siguem els que siguem quan siguEtm s.oc1a1istes oficials!
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l Vl!l~é

la J<t1erra. Ula R'Uerm que comen9à

sense ~~sa. ga~ per

a no espantar d'estopada, i que s'anà esquivant, esquivant i
soliria cotes insospitades.

q~

as-

El personal de l'Olimp, escampat en di-

versos llocs no se'n sabia avenir.

Gent la qual les gue:rres havien

estat el seu element, famosa per les seves intervencions en epissodis bèl.lcs, estaven que ni respirav.en. Si el senyor Malthus hagués

viscut, no

8' hi

hauria vist de content al veure la gentada de J.a qu

la guerra s'anava desfent. No era el senyor Mal t.bus sol que a I hagties
t'regat les mans de satisf'accio. A més d'ell hi havien altres partida~er!'e9,

ris de les

els que n'eren del progr&s i que no paraven de

dir _que les aventages que portaven J.es

batalles~

si b& disninuien el

cens de moltes pobl.acians, eren considerables, ja que els invent
que venien després de::Ls armisticis eren molts i de molta

uti~itat

a

la hummi'tat. Invents que, segur, sense les guerres no s'bagu&ssin

p~

gut portar mai a bon termt •
Junt amb altres xicots del barri, Jordi i Lluis reben avIs de

prepar~

se. Dissortadament és el carrabiner Ragat:lonti qui porta les comunicacions als dos nois.
- Amics meus - diu,/6s el mateix avIs que he fet arribar a tots. A mi
ja me l'han donat redactat. Estigueu segurs que si l'hagués hagut de
fer jo, ni vosaltres ni ning6 del barri us 'haurieu d'havf;:r mogut de
casa. Jo sóc un funcionari que cobra de l'Estat i, tant com tinguem

aqt19st Estat••• Ja m'enteneu, no?
;1s

festejadors, aquells dles, pensant que el festejar s'anaVa acaban

feien hores extres. Mai s'havia festejat tan intensament ni al barri ni
fora d'ell.
Diana i Cristeta ja no són

~98

noies rioleres de temps endarrera. Hi

ha quelcom que s'ha posat entre elles i els homes e1à quaJ.s viuen per
e~~es. 'Un

quelcom que les ara pobres noies no hi poden :fer res. Contra

aquell obstacle inoalvable, Cristeta j a

t~

pensat

q~è

farà: estimar,
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lBs dues ex-dees formen
els n01s
, part de les noies que acompanyen
.
a l'Estació una mlc a allunyada del barri. Hi ha molta gent a acomiadar els expedicionaris. lioltes parelles caminen mirantr-se, sense pen.

..

I

¡

_.

•

sar que per a can~nar bé s'ha de ~irar on es posen els peus, però
-

,

q~

es festeja només es mira la cosa :festejada., Les noies pensen que

pot.se,. aquell tren no arribarà. Que a darrera hora als(¡ dirà que no
'ha de marxar. Què hi han d'anar a fer els seus xicots a n'aquella
guerra?

Quina mena de mal els ban :fet els xicots del pals ve! que

potser també festegen com ells?
gur que

Qui és que les mou les gUerres? Se-

'8 gent allunyada de l'edat del :festejar, que ho vuJ.gui aca-

bal' tot a canonades•••Ells , ela. xicota, les hi duen que no passarà

res, que tornaran. l elles pensen, totes, que al que passarà i que no
tornarSl. Ja és ben trist ja un acomiadament de :festej aires•••
cop, el tren, aquell tren el qual 'tanta gent volia que no

a~i~s,

arriba contra el dêsig de la majoria. Es va acostant, segur, decidit,
sense por ••• lba banda el rep executant un bime nacional. Els que no
han de marxar llencen crits patròt1cs. El tren s'atura. Els que .l'han

d'agafar s'esperen tant que poden. ningú .vol ser el pr10e r de pujar.
3s vol aprofitar fins al darrer manent abans d'embarcar-se. Un que

porta galons anima a pujar els expedicionaris:
- Va, va, minyons, que aquest tren ha de recollir molta gent encara!
- Una mica mes•• 0 - gemega una noia 'feta una mar de llàgrimes' no dei-

xant anar les mans d'un expedicionari.
Vinga, ja :festej areu qu

tornin!

l si no tornen, senyor?
olt serà que s'hi quedin tots, jo què vol que li digui, senyoreta?
oltes parelles es miren i no 3aben què fer més. Volac emportal'-~
el record d'aquells ulls que tantes vegades han

mirat~

No saben com

expressar el què senten. l és er! steta qui dóna la pauta. S'abra98 a
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ordi f el besa
da de

l'Ol~mp.

xa~doroeament

o

,evia be$ar quan era la Den Planta-

Cent parelles l'imiten. l la besada de les noies del

barri no tenen res a envej sr de la que ha fet la qu e m's ne. ri ta li
ban atribuit poetes i trova:lors. El rioler Ignasi, a qui trobem des-

pres de molt temps de no haver-lo vist, besa tres noies

simultània-

ment. Resten Diapa 1 Lluia encara mirant-se. La noia, a la :fi, vient
aquella besadagene~el, toca de. deb6 de peus a terra i s'adhereix a
l'acte com :l:a que. ~ s. Acaba de trenoar tots els lla90s amb l'Olimp.
1Ul

el tren marxa, tambit, tlt

el~

uJ¡s humits, i la seVa ruà its una més

de les que fan adéu f'ins que el tren es va perdent i es
petit, petit...

Va

tOI'DSlt

.

- Has tinR'Ut carta,?

- sl,

mira.

Tlt, llegeix la d'en Jordi!

et que

- Oh. Cri

¡lassessin aquestes cosesl

- sempre bo he sostingut, que no hi ha res oom el festej

cu' •••

Les guerres ho trasbalsen tot. Un pals, quina feina nonnel és treballar,

!Dj ar, cantar al cor, fer la botifarra i muàaI'-se els diumen-

ges, quan ve una guerra

converteixen un paia en guerra i j a no

:fa cap d'aquelles ooses que t'eia en normalitat aba'ls de les canonades. L'esperit de la guerra es fioa pertot. arreu i fa mudar op.inions

ba-rris i camPs
~

d~

Si, per~ és la

batalla.

.'

rraI - es contesta a qui es queixa -. La guerra és

primer, que res.
l 1ma de 1

,

opinions que

guerra reu canviar, fou la del pacif'1s-
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ta carrabiner Raga.inont.1 el qual, deixant les seves reunions c1andest.ines,

sis socialistes fora

es tirà a les muntanyes al davant d

,e la llei, a la ¡:merra de guerrilles. L''Únic que anava annat er

ell, i, home honest, deixà, abms. de ro
la ta

del seu au

el portaven una. mic

,r, l'import de l'arm

rior. De dies ell portava el ~tisell. De nita,
cadascun dels sis a l'hora de fer guàrdia. Com

qua s'anava fluix de mtmició, el carrabiner t.eniaordres donades
que si algú s'acostava al campament mentre ell dormia que no es di&parés. Que se' l despertés i ell ja diria ai s'hevia de disparar o

no.
~s

_

pot tractar d'un alt'!"9 socialista,

:beu~l

no ens en sonen.

l

ls sis companys de guerrilla s'anaV9n desanimant. l fou en va qu
R~amOl1ti els digués que aquella podria ser ~a guerra dels socialis-

tes, encara que e118 l'haguéss1n de t'er d'amagat com quan conE¡>iraven
1 barri, i amb una sola arma••• Ara un,

61'8

1.' alt.re , els sis anaren

desaparef::cent, però Ragamonti re età sol a les muntanyes amb la fe
posada en el resultat final de la contesa. Fou vist per al t1'98 gu

rril1ere, però mai s' ajuntà a cap

camot. Deia que ell volia seguir

la lluita sol, i a la seva manera, i que sol tindria mês llibertat
de moviments i

-

~o

podria passar mits desapercebut•••

hi ha carta?

_ No - diu el

carter del barri -. l creguin,

1 què pagaria Der a
- "Cristeta-!
.,

Dorta~vos-en

du

DYOretes, que qui sap

cala dial

Cristeta! Carta! Carta d'en Uuis
••• Diu que ja no estan.

junts amb Jordi. Ja. et deurà escriure ••• l la noia llegeix i re11egeiJ

¡os ratlles esperades amb el. somriure als llavis, aqta 11 somriure
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ue la seva companya deia que només llulans els festejadors •. l .
prendre alè fent una pausa s'adona que

~

Cristeta al davant mirant

llastimosament.
risteta, ja

t'escriuràI

L'ex-dea de l'Amor, la

OU9

tenia fama de festejadora pennsnent, és

la imatge del desconsol d ~ una pobra noia del barri que té el xicot
a la guerra, i no ha tingut carta d'ell. Mai haVia vist Diana

un

posat com el que tenia Cristeta. l s'espantà.
- Afro, maca••• !
_ No, Cristeta. Afrodita deixà d'ésser-ne després d'tma nedada. Cristeta, la miserabJ.e Cristeta que t'enveja aquest paper que tens a les
mans, i t'enveja aquest somriure que tenies llegint-lo, i plora de
no tenir-ne ella•••
Passen uns dies. Diana té \.IDa nova carta de Llu1s i ho amaga a la seva amiga per a no aaus;r-li pena. Però Cristeta ho sap perquè la primera cosa que fa al llevar-se és passar per casa el carte r.

o

-

men~

s, Cris te ta. · .

~i •.•

- 1'10 que no menges!

_ Ja menj sré més tard ••• Avui no em trobo bé. Digues a la fàbrica que
no hi he pogut anar •••
A la platja no hi ha ningú. La mar, tamb' solitària. Una silueta a la
qual milers d'ulls haurien volgut contemplar, s'acosta a l'aigua que
sembla que riu de veure-la. 'Es Cristeta. Es mira bé el lloc.

sl,

és

el mateix d'on es capbussaven amb Jordi. l fa el mateix can! aigua
endins. l li sembla que és la mateixa aigua, que sent a prop J.es
bra9ades del seu company de nedada. Obra la boca i vol sentir, a l'ai-

.

gua el gust de la boca de l'absent. l neda i neda

i neda pensant

que potser desitjant-ho tant, el miracle I es t'aci. Ac! el Va peton..
.

- ' .

.

.

jar per primera vegada ••• I, com temps endarrera, aquell dia que

all&-
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ven tan 11tmy amb Jordi, es troba amb una de les

.que st la reconeix per la menera de

~dar i

v~':les. de

Posidó •

perquè nom6a ella podia

fe1"-ho tan apartada de la costa.
.-

Afro! On vas? - diu.parant
el motor de la Vaca. l mirant,.se bé l
.

noia: -. O t'ha ent't"at aigua als ulls o plores•• ~ QUè et passa?
•

Res, oncle.
- Oh, res,

I

;;'

res••• A mi no em pots enganyar, neboda!

- Oncle Posidó, estic molt t:rista.
- Que no us van bé les coses altra vegaia?
- Jo festejava, oncle •••
- No digui s res més! Festejaves J tens el xicot a la guerra! Despr6s
hi ha gent que diu que no n'endevino cap. l t'agradava molt?
- '31, oncle. vés qU9 c.ep. Tota aquella col.1ecció qU~ m'han atribuit

era una col.1ecci6 per a passar
-

~'estona.

l qui l'ha armada, aquesta guerra? Se sap? Mentre no hi

hagi aqueU

animal d'Ares pel mig!
- No, oncle. Es cosa dels homes aquesta guerra.
- Vols dir que no hi ha intervingut ningú de Casa?!
,

- Jo, si fos bome •••
- Nena, nena, que després direu que repapiejo. Si :fossis bome j a no
tindries el xi cot a la guerra! l ho saben e 1 s noi s que l' hi ten s?
- JTo bo sé ••• potser sl ••• Però què vols que facin. N'o ens podem embolicar nosaltres.
- Oh no ens podem embol1'c'ar, no ens podem embolicar•••
Vaj a, ja t'has embolicat. Ja bo veig!
- \'iira, pujs. un momgnt a bord, que t'ho explicaré. l aquests mariners
de paa, podran veure quina mena de nebddes tinc ••• Jo no he

d~~?Cat. mai

de navegar per més que la gent digués que ara no hi havia . se~~tat
pe:què corren uns vaixella que pe')'" la mar es fan lallei a canonades.
l que n"hi havien

lm s

altres que la feina la feien

per sota-aigua,
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i que aquests eren els més perillosos perquè tiraven la bala 1 amagaven la mà.

Però qui és que

el~

té prou ben posats per

8

privar al

rei de ;ta mar d'anaI'-hi i més en aquests momen'ts que no s'hi va a pa'..sej sr

sinó a guanYal-s'hi la vida!

que si un dia en

~robé88im

~ls

nois de les vaques em deien

un d'aquests submarins i no li fessim bon

paper mai més no podriem portar lla.gc>st1ns apla9a. ']la nois i tothom
que pod!a, perquè he vist que ac! no tothom pot dir el què vol, en
dien pestes d' aquells

m~lfacto;rs

de la mar que enfonsaven vaixells

tant si eren dels Que ells t.enien per enemics com si eren de patrons
neutrals. ¡ jo tenia

es de t.robar-ne un d'aauests que voli

mar tota per a ells ... l un dia en' v

trobar un.

la

s1. Al' altura del

-

Cap Espartivento, aban sd' entrar al' Estret de Meama. Era un di a di
temporal desfet i l'Estret,el qual nom6s té tres quilòmetres de mànega, quan hi ha mal. temps no ea pot

pasaa~.

Només, el passo jo que,

mal m'està el dir-ho, amb temporals hi he entès sempre. Aquell dia

l'acabava de passar

amb una mala ma~ de cal Zeus. Els nois m' aplau-

di ren i tot després del mal pas .•• T, patapalf, ens surt al davant,
de sta-aigua

un d'aquells vaixells que ho tenien tot espantat. Si

jo hagués estat el d'abans i hagués comptat amb els medis d'abans, per
méa submar! que hagués estat el passo per la pedra! Ell obra una tapa
i en surt gent ~ stida de blanc. A proa portava un can6. Jo només duia

caixes de

peix. AlÀ t pels nois, jo que els dic:

o volen ,pas llagostins?
La cosa no els degu6 desp¡au-re

'.!

""J'

ren a la vaca i acceptaren la caixa

perquè s'ho agafaren b6, a' acostaque els vaig

ofe~ir.

- l on van, almb aquest temps?
van contestar que els temporals a sota- aigua no hi toquen, que e stavan en guerra i que la seva feina era torpedi¡lar barques de tota
mena llevat de les seves.
,è et penses que

•

vaig :t'er jo, que tots us penseu Ciue només s6 na-

vegar? !To ho saps?

Escolta ••• Corn que van veure la matricula de la

vaca i es veu que anaven endarrera de menj sr llagostins, es van pen
SaT"

que jo e'ra dels seué, i jo vaig deixar que s'ho penséssin. r em

van dir que anaven al darrera d'lm vêpor enemic i que amb aquell mal.
tP.mps l'havien perdut ••• Jo vaig dir al capità: Si volen li poden tren, car l' aventatge passant pel dret •••• "1n

Va

mirar com si es pena6s que

jo creia que el submarí era un estri amfibi, però

perquè veiés que

jo a l'aigua era quelcom, li vaig aclarir: làll10c d'anar avall

en-

tre Cap Passero i l'nla de Malta, l'atrapareu de sobres si passeu
per

l'~stret

de Uesina, ei, si Ja mar no us :fa por •••Mira què esta-

va pensant, jo!

'81 capità em Va dir que aquell Estret era molt es-

tret. l jo vaig insistir dient-li que era el cami més dret, i que
jo l'acabava de pesear i amb un a vaca, j a veu I

De

moment, la mar no

està quieta, ni a dalt ni a baix, pero no temin, vostès endavant. Es
com un ai passar aquest Estret, però vostès no saben el camí que guanyaran •••• l em van creure J Jo i Vaca ens vam amagar entre un roeam
i vam contemplar la funció. QUins remolins agafaren pel seu compte
submarí, tripulants i llagostins I

El

Jo crec que la camarada Caribdis

la qual no s' ha volgut mome mai de l'Estret i que quan les coses no
I

li van bé fa st,rtir remolins de tot arreu, devé escoltar

e~s

meus pen-

saments. Alt:res vegades els :remolins els havia fet seguint indicacions meves, però quan tenia mal tremp feia naufragar les barques
que li passava pel cap. Si no se la sap portar Caribdis 's de molt
mal tracte. Ha quedat sóltera i a l'edat que té això és perillosíssim.
~

Porta tm l'ab! a dins perquè ningú d'anomenada dels de Casa h! vollt roman90s i Quan es desperta malament ho fa pagar als pobres mor-

tals els quals no s'hi poden tomar .•• Diuen que jo volIa que aquest
beneit que li diuen l'Enginyós fos pres dels remolins de Caribdis

•

¡55

quan anava carn! de Itaca.. Fou ella, cansada que mon germà donés tantes ales al beneit qui estava disposada a

remol;inar-lo. l aquell.

beneit de Qui tingué sP1't 'fou de Circe la qual endevinava quan Caribà
dis s'bavia d'empipar i donà els consells del cas a Ulisses. l aquest,

.

tan voler anar al costat de Penè10pe que semblava que no podia passar
sense ella i ja veus, un any passà plaguejant amb Circe òe8Prés d'ha~-ne

passat set plagu,jant amb la

senyo~e

Calipso.

sl,

ell diu que

no passà de 'feT-s'hi moxaines. Tu què et pen,ses? Primer passar set
anys OOr. menjat i ben begut sl costat de Calipso la qual se les sabia
totes, i no passaT de fe:r-se mc:>xaines, eb'?

T

passar ñotze mesos amb

Circe, quina a1tT'8 aquesta! tIa les conec bé jo a n'equestes dues mi-

nyones. l de t.emps. Ho aprofiten tot, i vols que no aprofitéssin al
p:ref'erit de mon germà. A menys, és clar, que aquest favorit no fos
com els altres, o que fos dels altres, com t'ho diria jo. Què hi dius
tu? Noia, .oue no m'escoltes?

Ho he fet molt llarg, com sempre, no?

- No••• s1, onc1Q.
-

l~O

que

~o

m'has escoltat, ja ho veig. Aques"t, noi que tens a la gue-

'l"'ra no t'ha deixat escoltar res. No t'ba deixat escoltar res a tu
,e has fet anar els déus a ,cosses ••• Jo m'he escridassat molt sovint

anb la familia, i he tingut de callar. Sóc demòcrata, jo, i he acatat

el parer de la majoria.. PondinS4t, però l'he acatat. Quan bas d'acatar
el parer dels altres, ho fas però la proces,só :va per dins.. l a mi encaTa m'bi va per maltes coses la processó per dina! I amb aquest noi '
que tens a 1e gueYTa al qual, deus estimar molt perquè t'ho agafis així
primer per anar a favor teu, i després per anar contra al tres de la
Casa, pots comptar amb l'oncle Posid6, Afro •••• 91 te l'haguéssin fet
de marina no t.'haurie s de preocupar, saps?
~A

trO

parlaré, de ~ota mane-

amb els parents sensats de la familia i entre tots

quelc~l

farem!

l no ploris, neboda, que DO hi ha ning(l, ni a l'Olimp ni a fora qu
,valgui troa llàgrima teva•••
--
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Diana, la qual se sent tocada pel perillós posat d
tUla gr

risteta, fa
~efa

carta a Llufs. Lea primeres que li contestava ho
,

sens

vessar-s'h! .a fom, però pél noi cada carta que rebla era com si el

t'essin capità a un que li agradés que li'n fessin, 1 aquella :fou un

carta que deixs al n01 gnt.ant-se el cap. Li deia que ho fes com volguerra, que desertés, que matés gent, però que s'assabentés d J on havia

anat a parar Jordi. S1 no ho :feia, que no pensés mé
li donava les

veié ssin, Tma

nbV&

s volgudes, 11 faria, la pr1meéa

.b

ella. I, si

vegada que e 8

sada sense limitee ••

- Cristeta! Cristeta! Beneit sigui qui ho ha fet. Mira,. noves d'en
Jordi •••• Escolta:
lf Est1mad!ss1ma Diana.••
- Di tXQll tu, Diana •••

- mspera' t. Escolta:
lf't<'st.imadissima Diana: T'escric des de la presó. l abans d'anar m6s
"endavant, em deus una besada permanent! Jo passava la guerra relati"vament bé. Ser fill de, notari val f'i1'B a la guerra. Calcula el què

podr6 fer Quan sigui notari enter!

Jo :fins ara :feia la guerra escri-

lIv1nt. Deia a la gent les coses que havia de :fer i

~i

deia per .scri t

perquè vaig trobar un comandant amic del pare: i amb el qual' hayien ea-

.

.,

"t.udiélt junta. El pare tirà per a notari, 1 l'ami c ti rà per an sr a ti•

rar ••• Però tu em va s dir oue havia de trobar Jordi i em Vas anunciar
Uun rebuig si no el trobava i

"fer jo? Trobar-lo!

Wl

De .moment

premi si el trobava. Q.1è haVia de

di~e9

a Cristeta que està

~.

l

~r

" q uè estigui ~s contenta digt8 s-la:hi que el van t'er presoner menlitre llegia UDt;L oart.a d'ella i no v::\

veu~

venir els altMo•••
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Cristeta escolta

Del1ada als peus de Diana.

iana, torna-ho a llegir!

01, però començant per "Est:f.mad1ssima Diana" •••
Itoue com ho vaig t'er per a trobar Jordi?

an a un fill de notari

"una dona com tu li demane. una cosa••• &ñ vaig ofe:r'.,;..<Lr al comauJ ant
lIamic per

r a portar personalment un part al davant. Al davant,

"estio18d1ssima. Diana, devegades

"trets se 'n can

i hi

tma

ls R'ent

ua

té la missió de tirar

treva. Llavo!"s la gent surt una estona

tia parar el sol i, si els altres són molt a prop es diuen bona tarda
"i tot... Si se'n té es bescanvia tabac. Ub püquet.. va auedar

entre lea

"dues linies de foc. Jo el vaig anar a cercar i, un de l'altre cos"tat,

.b la meVa

llengua em va dir: Hés cap a l'esquerra!. Jo me'l

"vaig [::lirar i resultà que era un xi cot amb el qu

v

anar a estu-

"di junts, que ja de molt jove anava contra el govern nostre, i, de
tlgran, per a poder-hi anar més quan vingué. la guerra ea passà a 1'ettnemic. Em va reconèixer. "Bs amb nosaltres que

~auri9s

de ser, no-

"tari petit" em va dir "Pa poc que us en vam agafar molts i no para"rem t'ins qua us agafem a totsl". Aquell home, estimadíssima Diana,
Itpodia saber si Jordi era entre els presoners que deia. l vaig anar
"o'n ell era. Allò acabà malissimaroent perquè els meus no sabien amb
"quina intenció me n'anava amb els

~~tres,

es van pensar que deser-

fItava i la treva acabà amb un tiroteig que :feia por. Jo, per a qu
lidar W

a~b

el meu antic company d'escola vaig dir que

m'~via

conven-

.r

"çut, i que entre els presoners hi devia haver un amic meu que no
"era tal presoner ja que feia dies que em deia que ens haviem de pas!tsar.

Va

portar alC8rlp de preson'3!'s. QUants n'hi havia,

estim~

"dlssima Diana! Eren molts més els presoners que els que encara no ho
flerem. Que què vaig :fer per a trobar Jordi enmig d'aquella divisió
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"de presonera1 Un f'ill. de notari enamorat, acostumat a veure d'on treu
"les coses soñ pare per a :fer escriptures, no podia fallar. A la vila,
11

cada tiny per la Fest.a

"vaJ.l. Quan faci

~'¡aj or,

l'acabem cantant la CaI196 del Bon Ca-

s temps que visquis al Barri o en parlis a les do-

"nes d'eda"t, et diran, si no ho sans ab
"vall

l'himne d'9 la

vi~a.

, que l a Cançó del Bon Ca-

I jo, 1.'insign1:ficant fill de not

"no t'havia vi st a tu, però sis;mif'ican t ,.u
".. . . oaar a cantar l' Himne
lI~i

quan

à que t'he vist, em vaig

tota veu )."'&ssegu:i.nt

dipòsi t de p l'8S0ners.

hi havia &lgú de la vila em contestal'ia i potser

podr-ia dir

Ifl:lll parader de Jordi. 11:n conest.aren vari s. Ja :feiem un cor mOCÏl!tst, pe-

ltrò

potent. I seguirem cantant :fins que trobarem un convilatà que

n~abia

on er

1 noi ••• r,Ph~'Ués agradat més abra~~te a tu de la

"manera que ens vam abrn98r amb Jordi! Però tot arribarà. Jordi

em

"mostrà la carta de Cristeta que :fou la causa. quan la llegia per qui
"sap 1B vegada del seu aga:ramen t. 7im Va dir que quan el feren praao-

"nar digué que li
iana,

prengue~ssin

~stimadí.ssima Dian.sl

tot menys aquella carta. ••

- diu Cristeta.

- Torno a comen9ar1

- s1•••
"':\stimad:f.ssima Diana••.• Quo si em va parlar de Cristeta! tIara de D'u
"si meJn va parlar! Era nn no parar ••• QUe Cristeta era el seu sol, el
"seu aire, la seva vida ••• potser que no li diguis això a cristeta,
" .....,......s1 Potser se'n vaDestlor1i massaI QUm el cor li digué prou dit dir

"coses de Cristeta om cont.à que alguns presoners del camp havien rè"
"but noves de la :ramili a n través de la Creu ~p.ja de Suïssa. AiIlÒ si
"que li bas de qi r. l ara ve la darr31"a part

qUè

si Homer la sabêa

IIho atribuiria a la inte~venció d'el:ements de la teva al:ta :faniJ.ia!
II.T",

havi.a de tornar d'on venia p.

F1

seguir cartejant-me amb tu. L'f'1-

"c:lalment jo m'havia passat. Era un desertor, però em vaig repassar.
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"Vaig dir a l ' ami c ,d'escol,

que volia

~ar

al,

~a~ant

de, la

m~te:f.xa

m

que hp vaig dir. al ccxnandant amic de~
IIpare. l ja sóc al davant. Se'm donen tota mena de facilfta.ts per a
"nera, anb una al tra

''"t'obar
"d91s
,

p~aça

excu~,
~

,a ona trinxera. A poca distància es veia una trinxera

m~us.Espera~1a la

nit a fer el reintegre. Quan la nit arriba,

"no la ,trobava prou fosca, però ho havia de f~r. Hi havia una besada
"teva de prem:!:. "QUe ningÚ es mogui - diu un oficial -. S'ha sabut
"que ells volen :fer un cop ,de mà,.:1. hem d'esperar que el :facin. N'

"gafarem uns
"p:resone~s de

cen~nars

més. Tindran el mèri t. de ser l'exèrcit amb m's

la guerra! ". Però jo em vaig moure. Nom6s vaig sentir:

"On va, aque 8t7!f' I, seguidamen t: ."Foc I 11 Perquè veléssin que no em

ltpassava amb armes i bagatges i no

s'enfa~ssin massa,

"fusell al sortir de 1e trinxera. l tot fou

comen~ar

vaig deixar el

a disparar ells

"com a fer-ho els de l'altre cost.at. Per a veure-s'hi m6s tant els uns
"com

e~s

altres tiraven coets ll:uminosos ••• Una vegada vaig sentir a dir

"la quantitat de bales que s 'han de tirar per

tocar a un sol ciuta-

"dà en una batalla. Aquella nit se'n tiraren moltes més que les de
"la quota perquè, pel" a un home sol, se 'n tiraven de cada

bàndol~

l

"tu po t'ho creuràs, estimada Diana, però vaig sentir com si algÚ em
"gu16s i amb empentes, estirades i cap-girells em :feia esquivar les
"bales per més que m'en tiréssin. Quan vaig ser prop de la meva t.r1n"xera vaig sentir que algú deia: "Però si és 1.1n de soll

en

aneu a t1-

"rar tantes baJ.es'l O us penseu que eps lea donen.~" "Sóc dels vostres,
"que torno!" vaig cridar •."Alto el focl" ordenà aquell que vQ1ia esIIta1viar bales. De moment, com oue
"m'han aga:fat i t'escric

s

S9

m'havia donat com

desertor,

la p~esó. P8~t d'aquesta història l'he

"contada al comandant amic del pare el qual m'ha dit que la questió de
IIpapers .
va molt
poc a poc en
'

~quest
.

pais, ,però que fa.rà els possibles
.
~;

,

"perquè la ~osa,burocràtica s'abreugi:- Tu.,quall:.em contestis posa a
1I1'envelop,Comandant Horetti, Plana Major, Tercer Batalló. Ell, sl
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"encara passo temps a la presó, ja em farà arrioor les teves lletres.
"Sl9'gons el comandant, un procé$ per a desconvocar un veredicte de de"sertor ha de passar per moltes mans i potser m'hagi de passar tota
1I1,a

guerra empresonat amb la qual cosa, diu el' comandant, hi firmaria

"molta get mobilitzada. Calma a Cristeta i digues-li que a trav's com
"t'he dit, de la Creu Roja, de Suisea pot fer arribar noves seves a
lIJordi.. El nom del canp és Camp de Presone:rs de Santangelo. l digues-

"1i que el noi encara rel1ageig tots els dies la darrera lletra aue

"va rebre d'ella ••• l tu, es'timadlssima Diana, pensa que estic molt

"content, encara que sigui a la pres6, d'have'!" complert un encàrrec
"teu. Espera, ansiós, el premi promès. QUe VisquG~ molta anys, el p
"re però ja voldria ser notari per a teni.!' al costat la. notària més

"gasoa del món •••• "

Cristeta ho ha remogut tot. Ha donat a conèixer el contingut de la

car'ta rebuòa DEn" Diana, a Apol.l0. Aquest el f eu conèixer a Hermes,
1 Hermes, que ja en temps de l'Olimp en actiu era el seu recader ofi-

cial, visi ta personalment al Crònida.

Li diu que algú de la t'anili <I,

la pobra Af'rod1 ta, necessita ajut.
~l

CrÒDida posa mala cara.

- Anlb aui s'ha embolicat ara, aquesta?

- No éB la d'abapa, pare. D'en9à que som ac! només de l'ha vista amb
lm

home.

- tro pot

S9!"!

araula! l li han agaf'at.
QUè

ha

f'~t,

algun disbarat per ella?

- No. J~'}ncara que des d'ae! no sent~s canonade~, ,el Continent en Va

ple. Es

toque~

les unes amb les a1t:res cie tantes que n'hi ha. Doncs
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s1, ja sé

al xicot de la nostra Afro 1"'han

~et

xicots auan eram allà da! t no

coneixia. Els humms, fins 8bal:l~ d'a-

8S

presoner.

que e1xò dels

questa guerra, abans de casar-se festejaven. Després d'aquest.a gue-

rra, Ja vaerem com s'arreglaran aquestes

COS8S.

La gent. que es casava,

o no es C8SI\Va, sense f'estej sr era molt mal Vista. Fins:fa poc, ac!
1 :festeig era una mena de p:reludi de la festa major del casori.
- ~1 :festeig, el f'esteig ••• TamM festejàvem a l'Olimp. E.l que no f'eiem

ra :festejar sempre a la mateixa dma, que deu ser

utB

cosa molt p--

,da. Potser ela humans, després d'aquesta guerra festegin de la manera que ho :rèiem nosaltres. Per més que :t'acin els portem molt 8 anys
d'avantatge. Per altra part si hi ha
haQ:in

(!),

l..1t'E.

guerra, és natural que hi

presoners. QUè vol que fem aqu88ta noia si li 11aD fet l'hom

pare. Ac! a SUissa hi

la seu de la Creu Roj a i ens pot donar

un cop de mà.

- Això valdrà qU&!'tos i

seU"

- A mitges, pcu.-v.

, vols dir, a mitges?

tsr-los amb gent de fora de casa!
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La cosa es faria pe!' .AIro qUi

-

'Il>!'et

d'ençà. qu~ som ac:1,

beu

de la Casa!

d'acabar co'Ovencentrme! ~Ura ••• jo

quan vaig al banc a ingressa la miserable paga que em doneu. i no tots

perquè encara que millo amagueu sé que hi ha gent q18 no paga, hi trobo un seny~r amb e 1 qual en~ ~em :fet .ami es ~ ~m" parla so~nt. s1 vull

donar q\.l43lcom per la Creu Roja. Com que vaig veure que molta gent
feia el

~9t

jo també el vaig

:f&!'

sabent-me molt greu perquè em feu

anar mol.t prim. La cosa que f!staria ~, seria que hi podés anar a perter div9's llargs al ban e i llav

poder-li fel' un donatiu

Roja

ca~ualitat

no en pOl"'te

si veles aquell oiutadà de la Creu
i entaular-li la cosa••• Per

s algun, de diner.

- Als bancs tamhlt 8e n'hi poden anar a t.reure.n

-

"'.

v~,

pero
'

t fan mala cara. Sembla que siguin aeus ••• En portes o no

n portes, de dinersï

- :rm po'rto, en 'Oo'!'to ••• e

orto molt poca ••• 1~:tra, t6 .•• 1 jo ai fos tu

els donaria tots a n'aquell amic de la Creu Roja. La noia s'ho val
, d a ••• Perque' •••
Cron1

l Hennes cont.à, :fil per randa, la història del festeig d' Afrodit.a.
l'acabà, Zeus comenta:

UM

- :1i li ha aga-rat t'ort com dius, aquesta no tindrà espera. Actuarà amb

la Creu Roja o amb la creu que a!gui. Si la coneixaré jo!

Ja cal. que

treballis amb tota la mà dreta que puguis ai la vola aturar, .ja ho
,

veuras ••••
l era exactament el què estava pensant Cristeta: O anar al
presoners per
maJ.a8 i

8

léS

CE:lDp

de

bones 8mb la C1'eu 'qolja, o pr8Bental'-s'hi per .Les

tot. r~ac. Hai havia sentit pe!' a ningú, ni que fossin ve-

ritat lf\S històrie¡:¡ o llegendes qua d'ella
es deien,- l'enamorament
.
que sen~:f.a paraql.lell p:reRoner. el qual, a n'aquell. camp q~~ .~'~1_ b~v1a tant.s, passava dol tot desapercebut malgrat. hs'\e l-hi t.ota una dea
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que pat1a per ell a tot patir. D'ell només se s~bia que _~ot.el. g~a
llegIa una carta. TUls que hi passaven m6s a prop veien que semp1'9 llegia la mateixa, i no li donaven cap mà l'i t.

QUan Hermes tenia

li

mig cani la conversa tinguda amb son pare, ni la

hi deixà acabar.
o puc perdre temps, Arcadi. AnOO1l
- Però •••
-

O

m'acompanyes o me n'hi vaig solaI

Afro, boni ca, mai se t' bav ia vis t enverin ada aixil Aquest noi s' ha uria de passar la vida besant-te els peus.
- fre són pas els peus que vull que em 1» si.
-

~eus

méu! Si no ho veiés no m'ho creuria. Segur que, amb aquesta

afecció aquést et durarà més que els altres.
ets els altres han estat sombres. Aquest és de debó i per sempre.
- 'Thn deixes parat. Com si :ros la p:rim ra vegada que :festegessis.
- Ho 6s, Arcadi, ho és. Perxò perto tanta pressa. Vens?

Deixà una nota a Diana. La nota era molt curta. Deia: "Me'n vaig a Ginebra a tocar la barbeta al pare. Ja saps per què la hi vaig a tocar.
Tant de bo arribis a sentir per Lluis la cosa que jo sento per Jordi I 11

Quan Hermes trucà a la porta del Crònida i aquest. veié a Cristeta:
-

l~arai,

quin goig que fas, noia!

Crònida, :fora compliments.
•

- 'Glspera' t donaI Deixa'

Anem

per feina!

mirar-te una mica ••• A veure, tomba' t •••

Cristeta dubta uns segolls. les ganes. de reveure Jordi eren infinites,
però pensà que s1 havia anat a recórrer

al vell patr6 en trauria més

per les bones i feu un graciós giravolt.
- 0ndimaI l qui és aquest que té la sort de què t'hi amoinis d'aquest

.

anera?
s diu Jordi.
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risteta es mira a Hermes.
- B' tot. ••• tot,' tot, no, Afro I - diglÍe l'imperial missatges toman ..-

se

tma

mica verme 11.

_ .6.' amagueu coses, però quan em neceasiteu heu de venir a 'raure amb

mi.
- :'are, hi ha coses que si no te les diuen, o te les diuen a mitges,
les pots endevinar.
- Això si, veué? •• Però ••• però filla meva si sembles noval

Fes-me

un alt.re g1ravoit ••• No, no n'hi han de coses com tu acl ••• 1 pensar

que et '\/Bn escamotejar un premi de bellesal

Com si el jurat hagues

volgut donar, enlloc d'un premi a la més ben t'eta, un premi a l"honori algú els hagués contat passats casori sl El rabl que vaig agafar em va durar molts d1e-st
l'ab!!

l un dia o l'alt:r-e me'l co1:raÑ aquell

Però em penso, noia, que podries haver triat més bé. Hi hau-

ria centenars, què dic, oentenars, milers d'homes que per aquest

M de zeus que tinc al davant ho batrien fet tot.
- Aquest és el meu, i no és el que fa tants, és el primer. l me
l''han fet presoner.

¡

- Ja ho sé, ja ho a' ••• i llegint tma carta teva. QUan erem aJ.là dalt
l'anor no es va fer mai per correspondència•.••
Hi va haver més, giravolts i una tocada de barba definitiva•••

D' en~à que dos met~es, un general i els senyors Moynier i Dunant
•
fundaren J.a Creu Roja, no s'havia vist una partidària com aquella.

L'anic del Cròniiia ho va dir Quan contemplà Cristeta.
- ')le demani el què vulgui. no

.88

li pot pas dir que no de res. No-

més veig una cosa dif'icil i és treure, amb els medis normals de la
Creu, aquest , ...tunat mortel del camp de preso;"rs i tom8...... l~ amb
els seus.
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..

o es pot :fer un canvi de presoneTs?

r aue

La d1f':1.cultat 4s que de pre~oner8 només n'hi ha en un costat.

Però no n'hm fet ni un de presoner el bàndol en el qual treballaJordi"l
penso que no.
'ho

- Donc

procurar que almenys en 1:"8c1n un, per a poder :fer

el canv1.
ixò ja,no està a les mans de la Creu Roja.
No s'amaini, est..à a les nostres. Algun dia sabrà qui som nosaltres.
- senyor, t1nguent a la familia dones com aquesta, ho poden fer tot.

Passaren dues coses•• Primera, que Cristeta, la qual
trà

q~

~ent demos-

no tenia espera, es plant,à. abillada d'infermera de la Creu

Roja al camp de presoners on hi havia Jordi. La trob3da hauria merescut. que un esculptor de les mans del qui :feu la Venus de Uilo, l?0asiblement praxiatel.les, l'hagués immortalitzada. El presoner Jordi,
d'enc;à

d'aquell dia agafà molt,a anomenada i fou tractE.t amb tota me-

na de miraments. Fou com un presoner de quota. La segona fou que
Apol.lo en persona, fent-se voluntari, se n'anà al front i no parà
fins que el bàndol de Jordi el feren presoner. La cosa fou notablement celebrada per- l'exèrcit local ja que es tractava del primt r p 1'8soner que feia. ~s concediren medalles a tot l'escamot col.laborado%'
de l'agafada, S'ascendíK a tinent al sergent que~l
comanava, i es do.

nà un llarg parm!s a 'tots els que prengueren part en el fet •. L' ep,~sso-J
di sort! a l'ordre del batalló i~ d'engalonat a engalonat anà pujant
fins al ~n'eral en cap de l'Exè"'cit. Aquest disposà

que aauell dIa

es don6s ració extraordinàri"a a la tropa. Tal comhav1a previst el
delegat de la Creu TUlja, hi hagmS conf1ic:rte quan l'0rganisne proposà
- . . ..
canvi de presoners ja que l'exèrcit que operava en el sector on :fou
~
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agafat Jordi no es volia desfer de cap romers de,

l'úni~

pres,oner. que

havia fet. El p~op! general en cap, el qual v~lia estar bé amb la
Creu Roja, interving\Íe en l'afer i volgu6 veure de quin p:rwsoner es
tractava.
Iri" el presoner.
- Es un presoner molt ben c oose!"vat. Es veu que ells tenen una bona
Intendènc;ia. La Creu Roj a ha proposat un canvi •••

- t,Ion P,eneral, si en tingu~ssim m6s ••• Però el món se 'ns posaria a
riure si s' anun ciés un canvi de presoners i nosaltres ho haguéssim
e fer en singular.
-

l la proposta de la Creu Roja?

.. Amb tots els respecte S, mon gBeral, jo el guardarIa. Esperem a tenir-ne a1glm més par a parlar de canvi s.

- sl,

però si en :reu un cada tres mesos •••
culpa és de l' enem! e, que s'acosta poc i si no s'acosta can vol

que en fem de presonera!
-

l per què no us acosteu més vosaltres a l ' enemic?

- ;]s acostant-nas-hi que

ens fan presonersJ ells!

, Jo tinc de donar una contesta a la Creu Roja.
-

~9s'esperi.

- Veureu, quelcom hem de fer. Jo no puc quedar malament. Feu-me. una.
proposta de canVi seguint el curs nonna1, d'esquadra, a companyia, di
companyia a batalJ.ó, de batal16 a brigada., de br1ga:1a a divisió, de
divisi6 a estat major ••• l aban s no m" arribi a mi potser n"hmreu fet
•

algun altre de presoner.
- l si mentre dura el tràmit ena l'agafen?

-. Això de cap manera! l per si l'enemic,
fet un presoner el volgués alliberar,

veien~

por~u-lo

que nom6s se l i ha

a la reraguarda a

n'.aquest pr4som-, llUIff d.,l f'r~nt, corn ~'s lluny millor. l doneu
ordres per què sigui ben tractat. Entesos?
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Tot. això fou el què' contà

llunv del .front el

Apol.l0 a Diana, Ja que per a tenil'-10 ben

por~ren

al bar:ri que ja coneixem. El tenien a tot

est.ar a casa del btltl1e'del barri, i tenia llibertat d'entrar 1

SOl'-

t.ir quan en tingués ~anes.
- Mai em Densava que én aquest pais els presoll!J rs :fossin tractats d'a-

questa manera! - deia el nostre Efebus a Diana.
-

l

Cristeta?

- No bo sé, però quelcom haurà fet' amb el pare. L'home estava tot co:foi de dirigir l'operació Jordi. Sé que es Va cridar a l'enginyós
Ulisses i

al~a

n'hauran feta, si Cristeta no s'ha antièipat pel

seu oompt,e. No la podia aguantar ningú. Es ben cert que no hi ha hlgU t
enlloc cap més :f'estejad01"B com ella••

it

- nira, ca,.t.a de Suissa!
ltl<'st1mada Diana: Estem aub Jordi. a casa el pare. U'hi vaig agenollar
"als peus del pare perquè trot>es la m81era de tornar-me Jordi,. i quan
uel pare :feu venir Ulisses, em vaig agenollar igualment ala peus de
"l'enginyós. Ni l'un ni l'à tre se sabien avenir del meu tra·sbalsa"m9nt.... "~, no maldis m's. Te'l portarem!" va dir. el pare. l :f'ou l'en"ginyós, al qual sempre més tinc de venerar, qui m'ha tornat

Jordi!

"Feu una t'!"arl s:formació genial del meu xicot amb el Cap de la Creu Ro"ja. QUan 'vam arribar a casa el pare, el vaig obligar a :fer un cop~ós
lldonatiu a l'Organi~zació.Rondin~, perquè elsqu8IItos el te~S1 J.elo,
"però el feu. l el signà zeus Hospitaler! QUi rebé el donatiu va dir:
"sempre hi. ha donants anònims que amaguen el seu nom veritable. Aban
"d'ahir em vam rebre

U11

altre i

~1

signava Joan Sebastià Bach". L

"querra no durarà sempre i ens tornarem a trobar tots. Va durar molt
"més la de Troia. Tino Jordi al costat i el temps vola. T'estima,
11

Cristeta 11

Amb gent, presoners o no, que podia comptar amb ajudes olímpiques, no
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havi~ _a~~!Ja~

hi ha guerres que hi puguin. l Diana pensà, al veure· cOf.Íl

la història de Cristeta amb Jordi, que la seva arnb Lluis tampoc podia

'fallar perquè si bé ella mai bavia tingut l' anomenMa:de la famosa
dea de l'Amor no deixava de tenir entre els a·ssistents a la

t~a

im-

peJ"ia1 determinades influències. l pensà bé. Amb. . el tempa
Diana es
.
converti, sense novetat, amb la notària més guapa del Gremi.

D~

la guerra n'ha parlat tanta gent, se n'hm fet tants llibres, que

és natural no

1nsisti~hi. N'han

parlat generals i ,generelassos de ca-

da costat, aviadors, almiralls i submarinistes, pilots suicêdes japonesos i tiradors de bombes atòmiques americam. A cada pa!s hi ha el
monument al

Soldat Desconegut i encara avui els caps d'Estat

qu~

es

visiten mutuament hi van a portar corones. Primer el mataren al Soldat
Desconegut. Ara li porten corones .. Ja

'8

quelcom, però .b. mill~r ~o-

a hauria estat no haver-n'hi de portar de corones••• De lc guerra.,

doncs, s 'ha dit tot, o gairebé tot perquè per més coses que .se'n -diguin setnp:Nt en quedarà alg¡ma per a dir. Tant com no es

fe~in

50.m.i-

lions d'històries, les ba:k es .oficiala d9 la contesa, quedaran coses
r dir. 't

baixa, mil baixes, centenars de mils de baixes, per

tat Major, no és res per a deixar l'ofici o passar la. vida
remordiments. Una. sola baixa, a casa de la familia que la

~

p1~ d~

rep~ of~c:b 1-

ment pot ser tm honor, però huma.nament,qui s'hi hagi trota t.· que ~o digui.

si,

un president , de¡ República, en tUla desfilada, portava quatre
.
" ~ '

' . '

dalles de quatre t'ilIs els quals .t'oren baixa
a la guerra. I l'home
.
diuen que se'n sentia orgullós d'aquelles quatre
..

•

I

.

UB

dalles. Potser s' ha
•

c;le ser president de RepÍ1blica 1?8r agafar-se les coses a1xi, q~i. ~o. sap·
51 tothom fos president de RepÍ1bli ca aviat .estariem entesos,
però per
-. da president. de RepÍ1bl1ca hi ha milions i milions de gen t que no ho

són•••
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l'Oli~p,

L'aIdc Harc, Ares a

a la guerra rou

t.m

fracàs.

tàctiques prescrites milers i milers d'anys enllà.

~11

S~rl

unes

estava acos-

tumat al sistema de batallar oridant, segons Homer cridava tant ell
.

,

sol com deu mil a la vegada, i ben protE)git contra l' annanant

de~

oon-

trai.
que a tota aquesta gent us la mataran! ún s' 6a vist

- ¡lle Dà ho veiri.

fe!' anar els com:t>atents a batalla amb vestit <:le dril i sense cap cui-

rassa. protectora?
matin els

O

és que ja es Va amb els comptes :rets que us els

co~batentsl

- Però home de Déu, quines cuirasses haurien de portar els canbatents
perquè els protegfssin de bales de gran calibre? Que no ho veieu que
això que dieu són tavernaclades?
- Aixi, aei, deixeu que la gent se us mori i quedeu tan content. s" ~e
no ho veieu que si us la

DB

ten ja. no

]a

podreu t'er servir m's? J

- ·Ja se sap que les guerres s'han fet pe,. a matar gent.. Si bo ja no
se' n faria cap.
-

,1ampOC

se 'n podrà t'er cap nIés si u 13 mateu tota els de <sda oostat.

- Mai es mata a tothom a les guerres. sempre es mira que en quedi al-

gun. l .sempre n' hi ha que fugen.
- Però anb aquests canons que arriben tan llWlY' i aquesta

avion~

que

arriben pertot, ben poca gent deu poder fugir. l els que les mouen
les guerres, no es baten mai ells amb ells per a donar exemple?
- Escolti, veurà, vostè qui és, d'on ve i quin con oepte en

t'

de les

guerres. ?

r quan l'amic Marc intentant deixar les coses ben sentédes

Va

dir

qui era i d'on venia, se'l van mirar malament i el destinaren a ser-

vei. auxiliaro.
turalment, posar

A

tot un déu de J.a guerra a serveis auxiliars era

una mica massa fort, i }.!arc e8 passà. Ell volia combatre, que era
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el seu of'ic,", però combatre, amb garanties, 1 no anar a 160 guerram

a;:

:fer de r,ecader i a servir. òinars a las' taules dels engalonats. Però a
l'altre costat es trobà de la
s~

matei~a

mSlera. Predicà en desert-• .No

l'escoltaren. Va presenct sr algun oombat en el qual hi

~ta

intervi~gu6

mena d" amanten ta, i s'acoquinà. Aquella gent era boj al Marc no

~omprenia

que els combaten td, sabent la cosa que els esperava an6ssin

a batre' 8 contra enElI1ics mecànics, contra oanons que no es veien, contra tan es que tombaven arbres i con tra avien s que de Ucaven anar bombes de cel amunt ••• Allò era haver pe't-dut el seny, 1 ell amb gen t sense
senderi no hi volgué saber res. Ma!! més se' J~ trobà en cap combat oficial. Eh canvi,

89

sap que ea va enrolar amb les guerrilles

les qual

no tenien altres armes qua escopetes i quan disparaven moltes vega1es
velen contra aui ho feien. Marc trobava lògic e1.iminar un contrari
d'una 11erdigonada. Ara, trobava que era cosa d'alienats eliminar centenars de combatent.9 apretant un botó, i sense saber la cara que teien.
A la guerrilla arribà

li

sergent.. Fou tota la graduaci6 que aconsegu1

l 'f'anós, temut i tam~ odiat Ares., déu de la guerra al <iual determ1n~ts

comentaristes li otor·gaven sort,idea d'amagat amb Afrodita, co

que la noia discutí sempre ja que,
un jove ben plantat

8

a~gons

ella, que d'una sortis amb

parlar del temps se'n feien :t'olletons no aptes

per a menors d'edat. A la gue'1Til1a a'hi defensava bastant bé; lJarc,
pe't'què s'hj. :t'eien actes proPis de gent normal: r&ventudes de rodes
de vehicles, ai},::ecadea de vIes de tren i paqueigs contra

carnots enemics.

re~ui ts

es-

Malgrat que la guorri.lla no era. la bogeria de les

.

gralls batalles, Marc hi treballava més aviat espantat degut a l'.ensurt
que li ocasionaren les poques que conterlplà de prop. La cosa que el,

tenia esverat eren els sorolls de bombes i canonades. QUan a la guerrilla es
cosa se

p~esentava algú

SRM.

amb bombes de mà Harc vivia neguitós. L

i al~s portadors de bombas de ,mà qurn veien Marc a prop
' . '

. '

l'anaven a abra9ar, per a provocar-li p.1 pànic, com si fes anys que no
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s'haguéssin vist. A la gu,rril1a de

sempre, les dones,

a1~es

Mar~ J.l~

figurava alguna dono.

dones, han volgut demostrar que elles

den fer tot allò que fa:tl els homes, fins les guerres de

~o

guerrill~D.

I

Amb les dones del grup no hi tenia massa bo el nostre Marc, ja qu

aquelles dones, d'un home al qual feien l'or les bombes de mà no en
feien cassa cabal i menys en les circl.mstàncies en les quals el grup
s'bavia de moure. l Marc, patIa qu~ veia bombes de mà a prop, 1 miava Quan veia que els homes de la guerrilla, en

s momeI:t s de

ma res"tejave.n a tot drap amb les guerrilleres.
Hi lla dones, no totes o sinó tia estariem bEll arreglats, que han estat
causa de la perdició d'homes o de la seva glòria. Pencò hi han la gut
músics, pintors, poetes i conductors de cotxes de fònnula u, que tant
ban puj at per dones, a dalt de tot, com no han pogut anar mils av&ll.

Això escul1int només quatre de les activitats que entre milers poden

fer

bé o ma1ament,homes amb dones pel mig. I, molts homes,si no han

8lTibat materialment a fer d::f.sbarats per una dona, mqs d'una vegada
han pensat fer-los. Els ha mancat el cop de coll que ha tin~t el fse1l1

per una

d~na~ arribat a

la genialitat, o

e~ que per una dona l'h

perduda, però cop de coll a la fi ~ Aquest cop de coll ha estat "?ll cop
molt important en resoldre una batalla, descobrir un ant.i-biòt!.c,. passar

e~

Mar Roig o treure la sogra de casa.

Sanse cops de coll no es

guanyarà mai una L]j,ga, tnles eleccions ni una rebaixa de tarifes dels
tramvies.
I~tre

les dones de la

guer!~il1a

hi havia Julieta la qual es t'eu guerri-

llera a causa d'tUl disgÚst amorós ~olt fort al salB r que el seu xicot
:fei~ seguir un segon fe s'te ~. Entr.à a l'escamot smb mol tEl fúr~a, però

quan veié que la Vida d'aquella gent era una vida a salt. de mata,
.. . que
era rari.ssiUl que pass6s una nit so'ta teulat. i que la t'eina era una t'ei·
dura, sorda i sense. compensacions,
la fúria de ,lulieta anà perdent,
.
enters i, quan no la veia ningú plorava t'11l1B qua el cor n'hi deia prou
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,

s homenots de la guerrilla més d'una<vegada
.. _
•

'

r

•

.:

havien
!ntontat con_._

solar Julieta, pe!'ò 6\questa
deia ,que Etlla a la guerrilla hi havi
.

anat per '.altres coses que peT', ser consolada amb el
consol que els ho..
'

don~la-hi.

menots volien

'

E,ra en Va que algú

per tal de què la noi

accedIs a deixar-se consolar l i diés que sense. deixar
de ser guerri-

,er es podia fer seguir tot, i que potser
no hi sería a causa d'un tret

enem~c.

~'endemà tUl

dels dos j

P9rò Julieta no cedIa, i quan

una dona es posa tossuda no hi ha guerrills:J"s que hi valguin. Els gl1H_

1"i11ers se '11 Queixaren amb el oap de 1'"i1a de l' acti tud de Julieta.
Ho tingueren de

~fH'

per escrit perquè el cap de fila .era un gran gue-

rrille!' però era sord.

- nJl:'a. Si ella no ho vol,. ni narlar-na!
l el cap de :ri.la. no volla retops. Era el que anava amb més cinturons
pl.ena de bales de la colla i

~e

vir aJ.gtma contra algú que no

sabia que algun .coP n'havia :ret ser-

VOlgilé

creure prou. l es deixà en pau

a SuJ.1eta a la qual veient que anav.a perdent :ftlria a ulls vistos

.8

1

encaM"e~à

la cuina. <¿usn T'ala.va :eebes podia plo:r'a.r GaDse deaoer-

,. sosnites.

Dev9R'ades, en moments de calma, Marc per estar lltmy

11

dels que portaven bombes de cà anava a ajudar a Julieta. l els guerrillers es mofaven a tot mo:rar de l'home de l'<?limp. l fins
Ul!1tl

les nloralles la deixaven

·t.ja riaJ.la al veure

8

ell

pau,

110

J~ieta,

es podia eotar de 1'er un

Marc amb davantal pelant patatos. Però

qu.e l'e~ déu es pod4 batre com ho hgvia fet

B9'r.lpr9

tUl

dia

deixà boca-badat

a homes i done s de l'eSCilmot. Ri ha el dubte de si Marc reu l'homenad
que feu recordant el sau antic p'J"8st.igi o si ja enl' acte s'hi podia

posar Julieta.
- Patrulla a la vistal - diu lIDa sentinoll
tA

són?

1s. Pel'ò n'hi deuen ha\8 r més en altres llocs.

cobert

l'Am8~ata1¿.

i::I

deuen h ave r de s-
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- qegur que ens ha delatat el fum de la cuina. Aquesta noia perquEt
no la consolem, cuina massa bé.
Bl cap de fila endevina tot el què està succeint, i, sord i tot, diu:
o se'n poden fer de su:f'regits a la guerrilla!

l no em dieu res

perquè haurieu de cridar i els altl"9S s'assabentarien de tot, però ens
hem d'acostumar a menjar :fred o a no menjar. Apagueu el foc, i preparem-nos a ata.car o a :f'ugir •••11arc, vigila darrera aquella rocal Vo
sal:tres, a l' altre costat! las dones amades, darrera aquells arbres,
i si s'ha de fugir, que massa sovint hi penseu, que tothom ho faci en
distintes direccions .••
arc deixà el- campament amb l'espant a dins pensant veure gent snb boml:?es de mà, però la patrulla no portava més armes que les normals, i
.arc ea converti, de cop, sense voler esbrinar si la conversió era deguda als moments passats a la cuina de campanya al costat de Ju11eta
o a

tm

Y"ebrollament de l'Ares que havia estat en un temps, en el ve-

ritab1e, autèntic, mortal déu de la Guerra. Protegint,.se amb una llauna de cuina com a cuirassa, es

llen~à

damunt la patrulla cridant com

quan cridava en les seves actuacions llegendàries, amb uns crits tals,
que deixà tremolant tant a la patrulla com als socis de la gu!i3rri1la.
lt'ant voleiar el t'usell coo si es tractés del propi garrot d'liJ'acles
de la pobra patrulla no quedà cap elemen·t dret. La guerrilla segui
aquell epissodi sense saber què dir, meravellada, fent-se'n creus, hipnotitzada, tant d'això darJ"9r, que l'escamot t'ou fet presoner per una
de les altJ"9s patrulles que es veu li anaven a la

~aga.

t;ns crits es-

tridents avisen l'heroi:'
- Fuig, Marc, que ntan sortit més! - Era Julieta.
~!arc,

contra tota l'altra patrulla no s'hi podéÇl batre perquè era moL

ta pstrulJJJ però posseit ja pels atributs d'Ares desbancà nombrosos patrullers que mai no havien sentit un home, ni deu a cop, cridant com
aquell, aconseguf deslliurar a Julieta i que, amb l'acoquinament ge-
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neral de crits i cops,

els composants de 1a guerrilla es fessin es-

càpols bosc endins. Tot 'fugint, al cap de fila

se li senti dir:

- si t.othom en'1'aon4s com awue et home, mai. Sé m' haurien de repeti r

les coses •••

Amb la fugida, Marc i Julieta fugiren pel seu compte 1 es declararen
f

guerrillers 1ndepen1ents. La noia, durant la cursa, no t:reia els ulls
d'aquell home que havia

escri~

amb lletres d'or dos aconteixements .

que la guerrilla se n'hauria l1e recordar sempre més. Les dones, i m's
les que pensen fugint pels boscos, t,enen pensaments Que són de mal entend re per la maj oria de personat@! s de l'altre seX07. En efe ete, Julie~ ~9nsava

que potser Martc era un lluitador desconegut, no

~n

an.tàs

per la guerrilla, i que les ganes de llui1B r, després d'un temps de
no haver-se manifestat, aquell dia ho feren en quart creixent i que
encara podien anar a més. l
s'bavia despertat
llers •••

d'en~à

t~bé

que ella

pensava que aquell delit de lluitar
9S

cuidava de la cuina dels guerri-
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pels dos, el món eren ells i aquell foc que els il.1uminava

c~

q';1i

sap qui :fossin. Bren, tot simplement, un home i una dona. Harc haviabaixat de l'Olimp, i Julieta s' bavia al9at estratosfera enllà. l quan·
la noia li demanà qui era i d'on ven1a i ell li digué la veri~at, se'l
creilt a ulls clucs. El oua l'havia deixada per a festejar-ne una altra, no passava de ser un caixista d'tmpremta. Si ara la gent sabés
ue

pa",,~va

el foc amb un dels grans de l'Olimp, Mare de Déu! Marc li

contava coses de la familia

impe~ial•••

- ••• i allà no es festejava com ací.

~

un veia una dona que li queia

bé s'hi aparellava i ja està. Si la dona tenia algun compromls, segons
amb qui el tenia la cosa es donava com a fet consumat. Si el compromIs
el tfIDia· amb algun dels grans de Casa, el fet cors umat s'havia d'atend,..e a les consequències que devegades eren desastroses. Un mig parent
protegit per una de la f'en1Iia, s'enamorà d'una senyora molt guapa, ja
casada. Això lts un cas co!'rent. Però en aquell, de cas, la

seny~ra

guapa i casada tamb6 s'enamorà del prop-parent. El marit s'emportà un
disgustàs i recorregué a les altures. Algú de Casa li donà la raó, i
tingult lloc una guerra de la qual se'n parlà anys••• Els grossos de
Casa no vo lien trobar nos quan e s tractava de dor:e s, i si en trobaven
-reien coses oue deixaven als 'Oootes encantats. Apol.lo, el m's ben
perfilat de Casa, la primera vegada que Volgué festejar es declarà
Dat'ne, maca com un sol. Però la noia li feu el sord, i això que
Apol.lo era

qui era. AlgÚ de dalt., com a càstig d'haver fet el sord

al dlm més ben plantat de la colla, convertí a Dafhe en llorer.

l

Apol.lo n'arrencà una branca i se'n :reu una corona••• Hi havia infidelitats que s 'hi feien els ulls grossos segons Qui era la infidel o el
causant

~

la infidelitat. Hermes, l'orador de la fanilia, tenIa, en-

9 altres, ,un t'ilI que :rou infid9l a una de les Nimfes oue era una
de les nines ,dels ulls del pare. Aquella infidelitat no s'acceptà per

bona, 1 el fil ,de tot un déu no hi veilt mai més ••• També la gelosIa
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feia de les seves allà dalt, també .... Heracle s, el ciutadà m4s :for~t
de 11' Olimp, com que tenia tanta for98

s'ha.via casat moltes vega:les,

qualsevol li deia que no a un home que tenia els lleons espantats.La
dona de més requesta de les que tenia es deia Dejanira, 1 Herac1es no
poaia sofrir ni que se li mi:réssin, però un element meitat cavall i
meitat home, 9-ue ara .ja no en corren, s'enamorà de Dejm1ra.. Heracles
el fulminà d'una segetada. Un altre s'hagués mort i prou ja que una
:fletxa disparada per Heracles valia com deu

de les al tres, però

l'home-cavall s'anà a morir als peus de Dejenira

deixan~li

la t6nica

plena de sang i, malintencionat, li digu6 que allò era un talismà que
li

ass~guraria

l'anor etern d, son marit. Dejanira era de les que sa-

bia que la sang de l'hOOle-caya11 era una mala sang, i com que estava
morta de

g~losía

perquè Heracles devegades :feia mé s complimert s a

Jola que a n'ella, envià la túnica ensangonada a son marit en foma
de regal. Heracle,s, que una de les coses que li feia

m~8

U.lusió era

que li f'essin obsequis, obri apressadament, na ssa, l'obsequi de Dejanira, i la mala sang de l'home-cavall li enverina• la seva, f'ins a tal
punt que Herac1es es tirà de caps a una foguera pesant.rse que patiria
moJ.t menys que tocat per aquella sang
Julieta no se'n cansaVa de sentir
aquest gairebé la posà al
A la fi li demanà que 11

di~

contaminada •••

epis~odis

dels familiars de Marc, i

de¡s comptes. i bescomptes de l'Olimp.

con~8

coses d'ella.

- Ai, pobra de mil Q.1è vols que et digui jo .•• Què hi pots t.robar

amb

les meves coses al costat. de les t..evesl cTo vivia a vila. El festejar
era, peT les noies, la principal t'eina que t.eniem.
era

que

~a

nostra missió

1 'home que voliem s'adonés de nosaltres. Festej sr era anar
•

u

programant llargs i deliciosos ,moments pel gran
sori. Fins abans

d'aques~a

casar-se. Primar una

a~onteixement:

el ca-

guerra l'acte més important de la dona era

mi~ 'ava ~J~scol+i:,

i si

~'escuUida

:rallava, una

mirava de casar-se com fos i amb qui fos. La questió era casar-se. Oue-
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,

,

dar-se soltera era, prine r, un desprestigi, i, després,un patir segui t
¡

I

.. " . .

.•

durant anys i anys. '(be dona soltera és un matrimoni frustrat. Perxò
abans les noies el festejar el feien com si 8ssegé4)sin una òpera,.,
Primer es :festejava de mirar. Hi havia parelles que passaven llars temporades miran1;-se i prou, com les palmeres, que festegen de
lluny. A casa et deien que no hi 8Oé8sis depressa, que els xicots
s'havien de cone :ixer bé, que

~'havia

de saber de quin peu coixeja-

ven. l de la temporada de mirar i ,prou, venia la de parlar i prou,
i després ja s'entrava en el camp de l'assignatura que ve després de
les paraules que

~s

una gran assignatura ••• A ciutat ja es va perden t

aquest festeig per etapes. A ciutat, els festeigs ja de bon comen9ament són de dits i de fets. A ciutat els festeigs són barroers. A
vila eren festeigs d'anarQne parlant, de xup-xup, de poe foc. A Vila,
els

diurnen~s,

almenys abans (ie la guerra, es feia

:f~sta,

la gent es

mudava i s' dIlBVa a ballar. Als balls, llavors, podies tenir abraçat
llhome que et treia el son tota l'estona que els músics tocaven. l
les setmanes es trobaven llarg\lÍsslimes. Els diumenges per les noies
de vila era com si les deixéssin pujar una mica al Paradís •••
re trobà que la manera de festejar a les viles era una bella cosa
i s'hi aptmtà.
'anso .. digu6 .. que aque sta guerra d'ara

UIl

di a o al tre s'acabarà

i podrem :festejar a gust •
..

l~erò a

casa teva què hi diran ••• ?

- A casa mai m' han pogut veure gaire a mi. Però m' han hagut de rosegar i m'hauran de seguir

:rolíJeg~~.

Jo quan ,em miraven malament m'ho

havia de passar sòl. Ara et tindré a tu, ,Ju1ieta. Després de tants
anys de :rer el solitari,
l què heu

:f~t, ~Ta17c,

cre~..me

que em convenia.

durant tants anys?

ira, durant un tempst uns en s pensàvem influir amb les ba'talles,
ltres amb els enamorats, altres amb les arts, les collites i la
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cria de bestiar, però els homes, Amb el t.emps,. cada vegada han :fet
menys cas de nasal tres 1 han acabat prescindint-ne. Les

ja

guerres~

s vist ela quina manera es fan ara.Les fan amb UDa classe de bombes
i

canns que desllombr1gue1'l al més pintat, tant, que a tot un element

com jo se' 1 passà 'a serveis auxiliars. Als :famosos llanps del Crònida qne qui sap el què es pensava que tenfa, els homes hi han oposat

els

pa~a-ll~s•••,Les

arts, val més que' no en parlem, són unes arts

noves les d'ara. l el oanp?

guen, baten i

Al camp les oàquines ho fan tot, ja.

fBD poll~at!'&s. Desp~s

se-

venen els adobs que fen créixer

enciams i carxotes com si les bufessin, i els pinsos, aquests pinsos

moderns que fan el bestiar a la mida que es vol i amb el t.ernps qu
es vol •• ,.Res, els homes, molts,ni saben que hàgim existit. l het'l paasat una pila d'anys aborr1nt-noB soberanamant. Fins que Zeus, el no...-

t'1'"8 Crònida, va voler baixar

8

veure com eren aquests huma8 que hEll

prescindit de tots nosa1 tres. Va voler veure quina homes eren aquest
que gairebé cap no anava a peu, que tenen una mena de bombes que si

sabéssin bé on és l'Olimp no se'n cantaria gall ni gallina,
Ien com si

9S

qu~

es p

trob9ssin pel carrer d'un cap a l'altre de la mar••• Voi-

gué veure, en un món de telèfons, cl'1ses de cent pisos, escalf's,,:,Panx.es
1 centrals elèctriques, per què hi ha revolucionaris. l baixà per

aclarir la qu&stió de la moneda. Volia saber el per què a tanta S'tnt
ens hi sobra i a tanta en s hi 'falta. El pare no enten que hi hagin ,ho-

me s que hagin in ven tat la peni e11ina i d'altre s que no p asein de manobres.

Vol veure què s6n els partits politics, ela sindicats i per

què la gent 'té aquestes ganes de suprimir àrbitJ"9S de futbol ••• Es

.

,

ell que vol saber totes aquestes cóses. A mi la v:tnguda éntre vosaltY'9S, deixant 8l?a:rt el pàl'iic que em fan les bombes de mà, m'ha semblat

Ulla

bona cosa ara <:pe t'he trobat a tu.

- Harc••• !

- Paraula!
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e qui sap com acabarà tot això encara •••
Peti com peti, j9 la guerrilla .Ja la :faré sempre, més amb tu,

El

les

muntanyes i a vila, a la teva Vila., l amb tu al costat, i mentre no
s'hi facin amb aqu4¡tst canons tan, grossos"

em veig en cor amb anne

honestes, d'anar enWJ st.int patrulles discretes•••
La guerra durà molt, i Hare perjudicà moltes patrulles enemigues.
'1;118

dos, ptfrò, ~egui:mn f~8tejant t'ent la guerrilla. Al final deci-

diren provar quina mEllade festeig era festejar sense necessitat de
suprimir semblants, i fins, acabada la guerra, :festejaren i prou, i
trobaren oue era una cosa exeelent. De tota manera anaven entrant a
totes les poblaoions on els vencedors hi des:filaven, portant la bangera de la guerrilla.

.,

,

Henna s fa la visi ta de reglament a Ginebra. Porta un a cartera ple-

na de papers que va deixant damunt la taula del Crònida. Són les darreres noticies sol. licitades per Zeus per a prendre decisions 'que
poden ser espectaculars.
- ~i m'bo permets, Crònida, això està molt malament.

-

-

!~ls

que fan discursos diuen que està molt

~.

que sts sempre ho h al dit.

. . 'otae:r si ho van dient un dia o altre ho endevinaran. Bé, anem al
gra. l comencem pels de .CasR.
- Hi haurà disgustos.
n'hi has;ri. l estic preparat per a t:-reure 'n consequències d'aquests

disgusto~.

Hermes va repassant un f'itxer. El
- T'hi has acostumat

~òn:lda

encen un puro.

~?

ira, ai al' Olimp hi - hagu6s hagut un estanc, les males estones qu
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sovint hi

vai~

passar, lea

h~s

passades :millor •. AC!, ara, els homes

sprés de vora mig segle de' fumar, diuen· que 69 tan dolent.
re se n" adonen t.ard, els homes, de lea coses dolentes. Fan una
guerra i quan veuen que hi· hal railers' 1 milers de morts dilB n que no
pensaven que n'hi haguéssin
-

-liS

que el fumar no és cap

1IB

tant~.

la cosa. La que ho és és fumar tab

dolen t, com beure vi dolant., por.tar Wles sabates est.l'etes o casar-se
a disgust. Fan molt. més mal segons quins governs que el f'umer, pot
estar-ne segur. l no es poden cremar, com els puro s~ ... l com que llas
dit que hi bauria disgustos, P4rOXÒ he en oea aquest, df:! puro. EndaValt"
- '2ldavant, doneo.
Hermes amb

- Hera. Hera

tUlS

fitxa a la mà, diu:

casà amb un marquès.

8S

- ~~al :ret! - fa el Crònida comen9ant a pipar fort... Aquesta ha vo~-

gut fer la

p~

massa aviat. Quan eram a Casa t.en.m

raon

vint. Ho volia saber tot, on anava, amb qui havia estat, què haVia
:fet ••• Bés d'un cop li vaig haver de parar ela peus. Són trapasseres
les dones, i Hera n'era més que cap.
- .4'ha casat amb

un marquès ric,. pare.

enys mal ••• Si és home de quartos potser ba fet un bon negoci Hera.
Ara, el marquès, si no es deixa controlar i no li d6na sem¡r e per la
/

.

menj adora, no sap pas el què ha fet. A la dona si la contradius j a has

begut oli.

Da tota manara, per quartos que tingui aquest bome, Hers'

no ha :t'et un casori amb gent del seu

bra~.

A !Iere li corresponia, pel

cap baiX, un rei.
-

i.~'hi ha.

pocs. de reis avui, pare. I els pocs que hi ha van pel. ~6n

vesti te de paisà, lleugers de b~:txaca, i només ea poaen posar coron
,

d'anagat, pel seu Sant, en una cambra d'hotel.
-

~j~S igu81~ Un

rei,

se.~l"e

és un rei tingui o. no tingui quartos.

casori d'Hera no em plau. Per ara perdo per un

8

zero.

El
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- Demetel', j a té un vailet com un pom de tlors.
- D'algÚ

de Casa?

_ No. D'un telTatinent, però d'un terratinent de debó. D' aque~ls que

tenen terres i les fan treballar pels al tres.

_ s1.,

tot el què

vulguis, però dos a zero. l amb

saltres, i Art.emi e, j a e 8

A~o,

que dieu va-

va costant a la derrota.!

- N'hi ha més que festegen.
- Q1i?
- Apol.10.
- Ha picat ~?
Veuràs, d'ell sempre s'ha dit que protegia muses i cantants. Ara
prot.egeig

\IDa

coblista en partioular.

_ Si que estem ben ar8eglats ••• ! El que fa cinc I

El Crònida ja no :fUma, rosega el puro.
- Atenea•••
_ Aquesta suposo que ha tingut seny.
casà, no li provà, es divorcià, tampoc li provà, i ...
-

40

em diràs que s'ha .iuntat amb un homenotl

- .:io, 'pare, no arribaràs al sizè gol. Atenea•••
- Atenea, què? 1 Es gol o no 6s .~gol!
_ Atenea i jo no hem volgut que ningú de la Terra ens fes noaa.
- l us esteu junts, com la moda d'aral
_ Si s'ha de viure entre els homes devegs1es no pots fer-hi el sord
a les modes.
_ Feu les coses d ells... Ja em pots apuntar el aisè gol.
'
- segueixo?

- -1egueix, segueix•
.e sabut que Cronos havia estat acl.
- No va dir que no vindria?
_ Va venir d' amagat a Ginebra. Ell i HadeD.
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-

i~ins. dos!

El caldo d' \Dl no arregla pas el' de l' aJ. tre.

l s~ oue et van veure sortir :de casa, i quan et van contemplar amb
barret, coll i corbata, es posaren 'a. riun! <:om bojos.
- Aquests .s6n uns àespitats, uns envejosos '1 uns desgraciats. D'aques
tan

t'ot que me'n diguis coses com no.

tI8

- Doncs mira, que segons la

notes d'aquest fitxer han creat

~_nitzaei6 ana~auista ~b

.'

lDla

o:r-

- No ho podien haver t'et amb ningú més!

- Ui, estan de Proudhon i Bakunin 1

._e també eren de l'Olimp aquest parell? M'hi feren entrar tanta
nt les dones d
~

asa amb tocades de barbeta•••

No, aouests no volien can mena

_8 ~a

ava era jo! Si no h

oui

n'hi hagués h~t

govem,

,enys com

s manat de la

e~s

que ell

,e ra que ho t'e i

s d'un d' sn arquista al' Olimp. Possidó entre ells.

l què en sans de Posidó?

a fent amb lea

- .Ja,

rò anb

VaJU9Ch

preu que ven el peIx és el que em porta menys diners.

l si no hagués estat jo, no en treuria el preu que en treu del' peix.
,re li havia agradat de pescar a Posidó.
Però mai n'h3vin. :fet cap diner del peix. Es ara i per voler Meu que
la pesca li: rendeix~ l com m'ho paga? Amb la quota més baixa de tots!
-"t penses que podria :rUinar aquests puros, jo, si em

tos qu

refi'~ dels quar-

dóna. aquest germà? Es un mal germà, .,j a t :ho diri I l era dels

batissers. Es va arribar a batre amb Atenea a cops de trident. N'o la
Va tocar

bé i d'un cop

de l'Acròpoli.

i tora t'eu aortir aigua salada <1'una pedr

,- Atenea, saps, es volia batrel

- Vam quedar que una vegada fora de l'Olimp tot quedava esborrat. Fi-

J.83
o.

I

gura a l'Estatut aixa.
- Aquest Estatut no agrada· a

n1ngú~

bar.

Encara no s6 perql2 es

Va

at>ro-

'

ai agraden a tothom fils Estatu ta. Però se n'ha de tenir. Es pas

ran de moda, ja ho veuràs.
-

'1;8

~mb

que jo em penso que els estatutlstes :fan trampa. Fan veure qu
l'Estatut tia ho tenen tot, i després aniran demanant una autono-

mia de oés graus. Jo, amb Estatut o sense no me'n t'i.o de Posidó. Me'n
comen~aÑ

a fiar el dia que pegui la contribució que ha de pagar.

un mal pagador, i rondinare a més
o.

li m~s.

Perquè se li Va donar la re-

ncia de l'aigua l i van puj &" els ftuns el cap. Jo si

110

hagu's estat

, que mai m'han provat, no li hagufts donat, no,. l'~
pen de la mar. l l i vaig

don81~

snb tota la mala fe pensant que

v~ur1a

amb reuma. tota la vida. l ja veus, la humitat li prova. Jo si hagu6s
....

passat en rmtu¡l el temps que hi ha t8 sast ell, no em veuria pas
Ginebra fumant aquests puros 1 En fi, la gent de pes ja

~Ihem

toct:da,

i potAflr valdria més no haver-ho fet. l dels altres, què, tamb6 hi han

mals informes? També s'han embolicat amb humana?
ha de tot, pare. CTf'eu, aprofitant com tots, l'oomistla que manareJ
a tiares que donés celelr U1t la teVa decisió de venir acl, viu anb Eu-

ridice a la qual fa. un concert. de l:ira permanen tmen t.

Tanb6 tin e no-

ta que Perseu viu amb Andròmeda. Com que ara no pot disposar de .ca-

valls amb ales, la passej a, Quan surten, amb un camió que porta el

.

mateix nom del seu fanós cavall: Pegasa ••• La que és un cas

'8

Halena..

Va tornar a fugir 6IJIlb Paris. l el pobnt lIene1au va com un beneit d
sa en

CASa.

demanant si han vist pasoar una dona molt guapa que

8S

diu Halana.
Aquesta li fugirà sempre, pe'r vegaé1es que :tornin emi C8. Es veu que
~pmes

hi pot

p8sl~ar

Troia, se'n sap res?

temporades.

l dels alt.re,s d'aql:811 batibull de
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. ~, S

caps de fila no se sabien .av~nlr

gent i les C9ses de

Troi8~

,q~e j

a

DC?

se' n I? arlés de la

l alguns, tornaren a veure què

n'~8vi~

quedat de la.. famosa ciuta11. l se'ls veié com si i'ormésain part d'un
grup d'excursionistes, entre ells a Ag~ènó i Aquil.les, Hèctor,

Briselda i Criae ida , al vell Pr'1am, a P1ndor, el qui trencà
tê f'e!'int

9.

Uenalau, a PatI'oci, a Nèstor
••• Tingueren
un desengany
,
'
~ual

quan veieren l'estat

de la ciutat: tb piló de runes vora els

Dardanfl1s turcs.
:F1ou un deaastrft, aquella excursió.
.
mentà:

lf

el pac-

l per aquestes quatre

- va dir el

..

14 _

lt

p'3.dl'eS

un turista co-

h8'!l pagat tS1t?I". "Oh, senyor

la pr1me:oa Troia en !'est.en encara menys pedres.

N'hi han h8,gudes nou de '1'r'oies, aqui
de la Inle;rora

si,

011

les veu. La

qU':l

:t'a

si~

:fou la

nyora He1ena••• " Fou Agammèn6

1 cavall i de l

el

primer qua va inte:r-venir dient:, "Uo, senyor, la cosa. d'Helena ja. es(~i

tava mig arranj ada.

portà els disbarats

oasos fou aquell gri-

11at de Pindor al trencar un pacte que haviem fet. Erem }:factistes, noi1lat seràs tu! - protestà 1 ' 81ir instruccions de lea altures, i ai convillSUés

saJ.tres. l aquell grillat••• ". IlEl
lud1 t - .Jo vaig

S

n<'.ara ho torrraria e

f'~rltf.

IIPaa al

neral dels aqueus. "Hi hav

pO'r'tà

S

t..u

meu davalt,11t Va dir el capità ge-

d'una dona an aquella Guerra, que la
tornav

hi haguéssis 9s'talviat moltes 'baixes?

les per acabar respallant-lo!1f

sl,

Griseida, oue no era teva,
molt voler-te menjar Aquil-

l de Pindor en vingué Aiss, ,i d'Aias

Hèctor, i d" aquest Aqui1.les, el ve:!). Pñam, les noies ••• Ben aViat
es :t'orroa.ren doa grups
18 COP8,

~ue

comen9nren a crits, i d'els crits

p~s~n

i tingu& lloc qn veritable combat. La resta de l'autobús

turista, es posà 1" meitat a cada bmdol i la lluita ea generalitzà.
ls turistes acabaren dient que si bé les runes eren una

est.~a,

l

darrera gue!'ra da ,"::'ro1e aMb participació del públic haVia valgut veri,~t;W.I"ut

originà J.

DS.

ml mli

~rdà

semp re m~s de dir què :fou

que

rra de Troia •• ,.llemes, quan portava noves, en portaval
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- Aquests sempre que es trobin' s'esbatuss~!,an. HOt!'er, .el 9ua1 ~~ :pa~
'.

là molt bé de, l

atalla de Troia, va

;

dèix~

algun punt per aclarir

o el Va' acl.arir poc, i aquests si podan, cadascun' voldrà acabar l
coses a la $8Va manera. Pal ten llamps, noi ~ falten 11

per a f'er

Cl'8u:ree a segons' qui. La gent, a la que a:r~u1xês ja no llaura dretl

Què m'e?
s nóies ••

eura, sl, "Suterpe, rrerpsicore i Erato f'aIl un tercet

defensen bé. Fan molte

i

'aléa.

'ale

- sl,
.

SÓll1

coses que la gent pot escoltar prenent cafè, contant acu-

di ts i par.lant de pol! tics, coses que al teatre

tan delicada que passava el temps collint
- Una alt.ra cosa que desco

l"

Què
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es poden fer. Core,

ors, :fa

strip-te~CKI.

éa

- ·tira, CO:r8 surt vestida com si anés pel carrer un dia d'bivem fred,
i

troba f'

es v

- l triga a dir prou, el
-

".0

que el públic diu prou.
úblic1

para de picar de mans :fins que Core dia.

que j a no ea pot treure

••• Ariadna i Diord.s segueixen en bones relacions. Han posat una
trNern::i de luJt'6. l'otser el "titol no 't'agradarà gaire ••• En diuen Taver-

na de l'Olimp. }fonés venen vi' de prou, i no s' hi pot entrar si no e s
Va molt mudat. Dion1s ee :fa venir vi de

Grècia, de les Vin.V9s,

di~

la clientela.. que servien a l ' ol:f.mp. Cosa ce,otissima, però que la .cíientela s 'ho

a~fa

rient ••• D'altres van tirant. Un

de~s

que tira 6s el

Carro de Tespis, el qual' ple de noies, porta l'alegria pel mórh

~

endarrera va agafar" fama :representant tragèdies en ;tes quals si no es
mOI-ía. 10 t:la.ior part dels comediants"
8' ha

adaptat al temp

clema, 'h

~l Pl1blic

lea xiulaVa. Ara Tesois

acollit lea noies

a riole,;res 1

escampa el can-can

- El ce.n-can .... ldltè passa A.t!lb el can-can?

s

Ull

na

noi

el .

en ensenyant les calces.
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- Ja et die jo que hi han vingut a aprendre bones
ac! baix!

cose~,.

entre tots,

Se n'haurà de parlar de tot això. Jo no hi passo que la gent

de Casa es guanyi la vida ensenyant les calces!
- ":s que els homes, si les noies no els ensenyen les calces •••
-

~ls

homes són uns pores, i ja m'estan emprenyant!

Tiro?
Tira; tira •••
- :::dip segueix anant pel món amb ulleres negres acompanyat per Antigona la qual no el deixa mai. L'home encara no se sap acabar el què t'eu
amb els pares.
- S'hi hagués mirat abans de fer-ho. Si hagués consultat a la gent que
havia de consultar, altres consells li haguéssin donat I
-

~eas,

el que va perdre la dona fugint de Troia, l'ha tomada a tro-

bar, i ara tant Dido com Lavina a les quals sembla que Va dir que Valia mée una cama d'elles que tota Creuea, quan el veuen li diuen

de

tot.Hipòlit segueix fent el desmenjat a Fedra. Diu que si ja a l'Olimp
l i feia el sord no te perquè no seguir :fent-li acl.

atura

8

La noia devegades

algun passant i li diu: -"Escolti, senyor, com me troba a mi?"

"ne on, s enyoreta? 11

•

"De pertotl". "Jo la trobo molt Ó8, jo i t.othom

que se la miri ••• ".

11

Doncs aquest Hipòlit és un animal l'', contesta

Freda••• Crestes , que t'eia temps no s'havien vist amb Pilades, ara van
tot el dia junts. Han pogut reaDUBar una amistat de segles ••• Nsusica,
malgrat haver-se casat amb Telèmac, de tant en tant demElla

a la gent

si saben res d'Ulisses •••
- Fa estona que t'escol~, i em penso que t'has descuidat d'algÚ. l
d'algú de pes. No m'has dit res d'Ares. Que no el tens a les fitxes?

- Veuràs com oue la majoria no' el podiem veure •••
- Els humans tampoc?1
ls humans .••no

s~

si ho hauria de dir •••

a hi ets, ara I No em ve d'un disgust.
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- .Doncs' a Ares••• va voler' intervenir en la darrera. guerra a la seva
manera i els homes el van donar de serveis au?,iliars••'.
- Això sí que no 1 Això sl que no 'ho perdono!Ares podia ser mal mirat.
per molta gent. de Casa, però que a tot un fill meu, indis'cu~ible déu . ,
de la Guerra se l'hagi practicament donat per inút.il, això no ho aguan-

t.o t El disgust que ara jo passo, els homes els passaran trenta vegades més fort.!!!
t

_I:S

que les guerres, pare, ja no es fan com les feiem nosaltres.

- Però a les guerres hi ha mort.s i ferits com sempre, no?

- si però ara hi ha hagut. tants morts i feri te als camps de batalla
com a :t'ora.
-. Això són guerres bèsties que només les poden fer els homes els quals
fa

ter~s

que han prescindit de nosaltres i van de disbarat en disba-

rat ••• Donar a Ares com a serveis auxiliars ••• ! Aquesta me la pagUen 1
,

- Ares, però, la guerra la feu a la seVa manera.

s1,

s'enrolà amb els

guerrillers, una mena d'argonautes però sense que cap Tetis ni Apol10 els donessin cap cop de mà. Els guerrillers s'ho havien de fer

sols i comptaven amb poca

cosa m's que amb l'ajut moral dels que vo-

lien la s tropes enemigues :fora dè1s seus terrenys.

- Aix1

8

'havien de tenir molts pebrots pe't" 9fJr gue!"riller, no?

'enir-ne i jugàr-se'le molt sovint, pare. Ares hi arribà a :fe:r:

~olt

bon paper amb aquella gent. Tant, que acabà festejant anb Una guerrillera.
- Tila generala?
- !To, no, una noia de Vila que ea feu guerrillera, segons els meus papers, perquè havia renyit amb el xicot..
- VaJa ••• Un altre que s'ha passat.
- l ara venen els homes. Tu estàs a '3Uissa i com Que a Suissa éss .el
dipòsit mondia1 deJ.s quartos els auissos es pensen que tothom en t6
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l potser tu també t'has tornat una. mica suís, sense saber-ho. Els suíssos es pensen que el món va bé, com ells. Es un paia distirt. dels altres. Per quatre milions d'habitant.s hi ha dos milions de vaques i aviat hi haurà tant.s bancs com vaques. Amb els quartos que hi ha a Suiasa ja hi podrien ser, Vist el nombre de ban 08 que hi ha en viles
quatre

C8S8S.

Es un pais qu~, vol anar.a l'hora, aquest. Perxò s'hi fan

tants rellotges. Es
l.D1

de

ml ajun~nt

de cantçms, i a fer-los hi va ajudar

arquer el qual, sense Volé:r rttstar mèrits

8

Apol.lo, allà on posava

l'ull posava la fletxa. Es el famós Tell el qual. va demostrar el pols
qua tenia migpartint E:lUb una sag1!)ta \ma poma del cap del seu fill. Mits
tard fou cap de fila d'un

so~levanent i

:feu fer molt mala t'i a un go-

.vernador que governant en feia un gra massa. Eren pocs i valen ta anys
endarrera i es batien arnb qui fos.
pensat amb seny, s'hi

Va

~l

món, però, que alguna vegada ha

pensar bé i declarà

a Suisaa

neutral a per-

petuitat. No podria anar a la guerra, ara, encara que volgués. Ara cada suis si no fa rellotges, fa formatges, i l'Estat es cuida de guardar els diners del món. Però a fora d'ací. en aquests moments hi ha

que els homes tan afeccionats a posar nome a

l~s

allò

coses, en diuen crisis.

- 31s homes, els homes ••• L'han treta del grec aquesta

parau~,

com mol-

tes! No et pensis que ton pare es mami el dit!
- L'hagin treta d'on l'hagin 'treta, am hi ha crisis, però crisis de tota mena. Abans només eren econòmiques i passaven al cap

d'~

temps. Es

vau que hi havia. algÚ que sabia eom fer-les passar. Aquesta d'ara és
una crisis total formada per distintes crisis paroials, i ning6 s'hi veu
•

en cor. Com a consequències de les moltes

cris~s

que es pateixen, hi h

tUla cosa. que a l'Olimp mai se n'havia tingut noticia: la inOac1ó.
vol dir que les coses pugen i la gent no hi arriba••• Unes

sa~a~s

sl,
que

s.t.iguin una mica bé, res de 1'altre món, costen, traduit en moneda del
pais, 150 Francs. Un traJo, si vols anar una· mica arreglat, tJt costa,
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sense armilla, prop ,de cinc-cents Francs ••• La: perruqueri.o•• ~
xò ja ho sé per les dones de casa! No, poden passar set;lS8 anar a
la perruqueria. Es

morir~en

si no podéssin anar a la perruqueria. l

detlpr6s s'ban d'esperrucar I

- Després hi ha el problema d'anar a plaça. Aquells sopars que :fèiem a

l'Olimp ael

els nod:riem fer.

D9

'ampo,c els fèiem tots els dies•••Els homes mengen tgeJisa ac!, j a t'ho

diré. No sopar es considera una mena de desastre. l dejunar de tant en
tant és saludable.
-

~s

que hi ha gent que dejuna sempre. A Su1sss, que hi ha tants béllc

no ho comprenen això. Ho senten a dir nomOlCJQ.

- Això ha estat, és i serà. Què vo1s, que t.ots tinguem quartos de sobres
per a portar-los als bancs?

da dia en veig menys.

QUe

Per cert ara que parlo de quartos, jo ca-

tot un president de l'Olimp - d'en9à que

instal.1at ac! que ja no dic rei -, s'hagi de sent.ir quan

Va

~'he

a fer un

ingris: Nom6s?, què vols que et digui •••
-

~9

la crisis,

ca i hidràulica.

nat, segons

8

~s.re.

La crisis que tenim ara és econòmica, atmosf'eri-

Cada dia hi ha més parats t les' aigues s'han cmtsni-

on respira.r és perillós ••• el peix, amb les coseli que es

tiren als rius i a la mar, té un gust tirant a radical-socialista. Abans
hi havia peixos de gust exquisit, altres de gust mitjà i d'altres amb

gust sense pretene10ns. Ara, tal com estan les aigues tots ela peixos
tenen gust de cor general. Es una crisis que no e8 pot cOr1parar amb

cap de 1e8 que han passat fine ara i que ~ecta, no sols a "la butxaca
91n6 al. senderi de la gent. Els savis, ela quals es pensaven
....

la guerra, per a fer 1a qual el món

e8 Va

qu~"

acabada

gastar tots els quartos per

a fabricar bales i canons, el món s'quilibraria d9sprés

~e

pSf!Jsar la

c:r'isia que tota guerra porta, s'erraren., l és que els savis són una
gent que sovint no toca de peus a terra i es pensaven que el món era
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lm m6n normal, :i, aquesta guerra l'ha to::nat anormal al m6n. l res.ultà
que, una vegada la guerra Acabada, e;t món segueix fent bales. i canons
ua es una cosa Morma! del tot. l els homes s'han tornat anormals
tots, o una gran part. l què en vols esperar d'uns governs anormals
i de governats anormal1asims?

Només n'endevinaren

di1/" que el món es referia aViat de
h~a,

igs

una

els savis, al

baixes que li feu la guerra.

s.VUi, ja han recuperat els 50 milions de ciutadans que pa-

garen per a fer la guerra. O sigui, que ja ·tenen armes i gent a punt
,

I

pe!' a :rer'-ne una de nova•. Si en ve tma de nova i com s'ha de suposar

:fa méa baixes que la darrera, el nombnt de parats que hi ha avui es
veurà rool t disminuida.

Els anorma.ls que manen deuen pensar que una

nova i g!"sn guerra és una solució contra l'atur.
- l no en tenen cap més de mes b.ona?

i el nombre de parats va creixent cala· dia •••

sl,

vindrà un moment que tothom hi estarà. parat! l per això

ue dir de mi perquè
mai. res a mi. l si ho

govel~nava 8.
Va

fer algú

.

cóps de llamp? Ningú em
Va

Va

tenen

discuti r

acabar vinguent-me a dir qua el

dispensés. Però és Que jo governava b6 i els homes es veu que governen
maJ.ament. l qu.è en fan d'aques"ta :flamant Societat de Nacions si no ser-

veix per a donar feina a la gent que no en té?
veig, i els dis ClllS)S entren per un a

ore~l a

.s' hi

parla massa, j a ho

i ,surten per l' altr~... A un

que no sopa, i no perquè no tingui gana, ves-li a fer un discul'S ••• Anb
tot això que em dius em venen unes ganes de pmenta1'-m'hi ·i dir com
'l1an de fer las coses! Tothom hi va a fer propaganda dels seus sistemes a la Olm. S'hi ·hauria d'anar a resoldre situacions generals, i picar damunt la taula, que s"hi pica poc.

Oh, <tia n'hi va haver un que

s~ho

Va agafar picant a cops de sabata.

- ui hi hagués pi~at m~s gent pot.ser s'llaurien antes! Ja veuràs, qui
a a la ONU?
- Una oiea tothom.
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- Aixl no mana ningtÍ.

Veuràs, pare, d'ençà que hi ha la Ol-.TtJ que no hi ha hagut cap més gue-

l'ra.
'ençà que hi ha la

mm

sempre, en un lloc o altre hi ha canonales.

Potser és el preu que el món ha de pagar ••• Que hi hagi guerres'

nors perquè no vingui una guerra major.
- Tu, noi, d'ençà que fas de recade!' sempre trobe

ortiàes. A veure,

la ONU diu en els seus estatuts que els seus aoci

t~nen l'obli~aci6

de fabricar armes?
- No.

La ONU té establert que hi ha d'haver gent en atur.'

No.
recomana que tmes calces valguin cent Francs?

':'La ONU
- No.

- la onu prescriu que quan hi hagin eleccio118 la gent no vo"i?
o.
La ONU

té disposat que tothom tingui cotxe?

No, la

onu•••

spéra' t, espera' t ... 1.6 ONU ha publicat alguna lle1 perquè el Tercer
",ón tingui tantes criatures?
gui de

drete~?

Es que la ONU obliga a la gEmt que si-

O d'esquerres, donea?

O del centro?

No, no.
- Castiga la ONU a la gent que es gasta els quartos anant a veure d0nes despullades?

no.
-

I del preu que

.•
costa f'e:t-se arrancar un queiKaJ., se n'ha p

a la ONU? S'ha vetat mai a la ONU que els ban es omplenin vil,

'latmEd

i oiu-

tats de banc s?
-¡,ro •••

- l de la millor manera d'atracar-los, n'ha dit mai

s, la

ONU?
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No, que jo sàpi 5 ?

- S'ha cui4at. mai

+&

ONU del preu de l 'hora de les dones de fer feina?

Pare •••

a dictat cap norma sobre

~a

,manera millor de matar ub conill a

l d' 8D8r de ventre bé,

la cuina?

ll' hi

ha 'cap proj ecte a la ONU?

l de l'Olim, qu:Lna vegada se n'ha parlat a la ONU'? l
- Veurà>:t•••
ones ja em d.iràs què fa la ONUI l

qUall

les coses van como no han

d' anar, q~?
- La

Olm,

pare,

te

establer.t arreglar-ho tot per medis pacifics. No

hi he. res que no ea pugui solucionar parlarrt-ne amb bona voluntat.
A la taula 00 les é1:iscusions s'hi ha d'anar ben disposat, amb el propò-

11:, de fer rebaixes, si cal.
- T ai dels doa discutidors un no vol rebaixar?
'ha de tenir paciència 1 mirar de convence!' al con1:,rari. Moltes vegades ban tingat lloc reuniorwJ en les quals els reunits nomfis s'han dit
bon dia. l al final s'ba fet un comunicat públic dient que s'haVia
cordat tornar-se a reunir. El bon reunidor no d irà mai que no

8' h Sl

ntès. Si es volen toma'1:" e reunir €ts una bona senyal.
o es pot, noi, comen,ar dient-me que les coses van malament i acabar
doant. raó a la ONU. ResI Les coses
que eren

tulS

Val

malament. Els homes em pensl!lva

altra cosa. Fan ciutats grandioses perquè siguin més grans

que les d'altr&s paisos, i després es troben que hi tenen tanta gent
que no. pot, anar pels carrers i que per a respirar ga1reb6 ha de pagar1
•

a pais vol tenir més cotxes per quilòoetre quadrat, i quan tothom
tingui cotxe no tindran petroli.
~an

universitats

~

Volen tenir una població de saVis,

desdir i quan son fetes, un dia s6n els catedràtics

i l'altre els alumnes, que no· s'hi acosten.

Donen. Estat':1ts, el-:a pre-

nen, i els tomen e.. donar, 1 la gent a la fi no sap si agafar-los o
no agafal"-los ,de por que els hi tornin a prendre ••• Donen terres als
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jueus perquè s'hi facin cases, ,i no en donen als palestins gue també
n'estan sense i els quals s'estaven on avui

8' estan

els jueu s. Els

paisos que tenen la pretenció de ser grans i que no es tornen ve:nnells
quan la gent diu que en són, poden tenir bombes de matr~cula d'honor,
però quan un pais dels petits lloga en què sigui, una bomba amb m6
megatona que les d'us diari, posen el crit al cel •• • No han fet altra
cosa que crear un món etl el que hi ha gent massa rica i gent massa pobra; savis a1tfs.ai!!18 i :fenomen als ases ••• Diuen que tots som gennat8 ,

i als blancs e s tap..-en el n as quan passa un negre; diuen que han esbandit l'esclavitut, i un bitllet de banc gros, o més, troba -.ls que
vol d'esclaus .•• Diuen mal dels dictadora i la meitat del món m's un
no es pot ni mocar si ho :fa massa t"Drt. Fa milers i milers d'anys qu
els homes i les dones

9S

feren per les coses que havi.en de fer, i en-

cara avui no s'han posat d'acord amb la manera de fer-les. Estableixen
els Drets de l'Home, i ai del qui no paga una contribució J Dones jo dic

que ja n'hi ha prou. l serem els de Casa els qui posarem les peres a
quarto als homes ••• Res J sense protestes I Amb aquesta in'terven c:r.6 no stra no hi compta ningú. l ho arreglarem a la nostra \llt:llera. T'haVia
,
dit alguna vegada que mai estava tan bé com ara? Dones t'havia enna;

dat. N'estic

~ip

de viure acl. Estic tip d'anar amb calces, coll i

corbata. Estic tip de Que

gent de categoria nostra s'hagi passat

amb aquests micos vesti ts. N'estic de veure tanta gent obrir

numerats

8

~omptes

Suïssa. l estic tip d'anar per Ginelr a sense Quarto•• Es-

tic tip de tot plegat l,

Em

serrts? De tot plegat.

Prepara' t. per a con-

vocar una assemblea general. ns una ordre. l a 'lUi dubti l i dius que
Incara sóc Crònida zeus, el qui alt retruny, el

qUi

fort retrona••• l

pobre d' aquell que no cregui. Tenir zeus amb mala cara és exposat.
~Ml1r-lo

emprenyat. és un mal mal •••
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La concentra.ció Va tenir. lloc t.emps despr's al' 01imt>. Ja no hi

ha deus amb coll i corbata. i dees amb talons alts. Es veuen Rera i

Atenes s primera fila. Després vaneJ.1 les que volen reivindicar els

seus m'a o menys drets a figuar prop de Zeus, Metia, Temis, Hebe (la
~ia1)

que per a dissimular servia la taula: 1

Eur1nome,

tona 1

Nemosina. Una mica més enllà s'hi veu une bona colla de dones portant
una pancarta que diu:

11

Esposes Desconogudes".

Apol.lo, Hermes i Posidó parlen ells amb ells. Ea Posid6 qui t6 la pa-

raula. Ja rondinador de sempre, ara el seu enuig és fort de deb6. Li
han contaminat l'aigua i no vol oober-

re~

amb la mar.

- ••• l ja ho veieu com m'han deixat l' aigua. !
hi vivien tan

li

L'aigua, on els peixos

gust i de fa un temps totes les cries són minu9-vàJ-

1idea. No en sOY'tirla no, ara,Afrodita d'aquesta mar i, si ho t'es

seria una àona com les altres i encara potser sort1r.1a curtaè!e vista
o amo algun altre defecte flsic important••• De tota manera. mon

~rmà

oscarà, ja ho veureu •• !Jo sé què els vol fel'" als homgs, però si vol
fer més que espantar-los, oscarà. tIa no són els d' ab Sl S els homes. l
això si no l i ha dit ningú li ho di14é jo. Es clar ell no e'ha mowt. -

de SUissa i a Ginebra només t!eia xefia darrera xefla i anava a cobrar

la contribució al banc. J?.J1cara

9S

dau pensar quo els homes

nav.e~en

a vela com en el temps de Troia ••• Que m'ho diguin a ni, les barqt:tes
que tenen, 1 els avions, i ela subma rim ••• Amb la mena d'anDes que
a 'tenen, si l'G.mo s'bi vol batre els servirem de vermut!

- Poaidó, ell mana! -.diu Apol.lo obrint els bra90 s.
ille no en~ I1'h~guem d' ar~pentir d'aquestA. manada. Jo sempre m'ho
vaig pensar que aquell Estatut que ens va t10nar ne duraria•••

.95

Dionis es presentà amb

Ari~dna,

i jo sóc dels vostres, s'e

i va dir a.J.s caps de fila:

me n'ha de fel'" a la dona. Hi

..
ha precedent

l heu de tenir en compte que ella és filla de rei i que fou adorada, i
molt, a Naxos. Si s'acceptà que Core

vingu~s

a l'Olimp, no crec qu

hi hagi. preferències. Ariadna hi cap perfeet~ment. La llei, encara

que siguem a l'Olimp ha de ser 11e1 per a tots.

He1"'a es concreta a exposar el seu cas a Atenea i He:fest.
- Jo he vingut el, però la meVa vinguda és condicionada. Vull una ga-"
ran'"la i eix! ho plantejaré al Crònida. si es tracta de t'er mIA

COrNQ

Ib els bornes, vull que ningú em toqui al marquès. Si no se 'm dóna ausata garantía, davant la porta de cal marquès zeus i qui sjgui m'hi

trobarà a mi barrant-li el poo.

Demeter alba excusat. He

:fet arribar un missatge a dalt dient que e-

lla no podia deixar un vailet.. de pocs anys i anar-se'n a batalles. l
pregava, de pas, que si les coses es fessin per la Violenta, que l'Oli~

no es fiqu6s amb els terra'tirletdJ els qual&, aci, deia, són gent

de molts influència.
Apol.lo i Ulisses feren uns dies de pràctiques- Tant.. l'un com l'altre
feren passar repetidament una sageta pel forat de dotlSe dest..rals.

U

ara,

ic - comentà Apol.lo -, amb lA cosa que diuen ens vol embolicar el
pare no sé pas què en fareta d'aquestes fletxe8!1I
Ea veu

a

Heraclea amb el garrot de gala, provant-lo amb enomea pedres.

osidó ho veu i comenta:
.. a.quest gegantàs es pensa que ha d'anar a jugar al .s:tolf' 1
Hades ha deixat sortir tota la gent bel.lies que tenia :ret..inguda ja que

ell era contrari de les amnisties totals, però aquella vegada
havia fet dir que es tractava d'una mobilitzadté

zeu~

li

general . i que potser
.

ls snn1stiats haurien d'anar al davant protegint el paa de la gent.
.

~

. '-

~ara

de la Casa. Hades duu a la mà el casc que abans el t'eia inVisible. El

,
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C:rònida li va recomanar: l'SQb:r'etot no te'n descuidisl segons marxin e
conteixements, ens pot fer molta falta passar desapercebuts ••.•
ta amb un e~rcit de titans, gegbJlts i

ciclops com a

,.~

Comn-

for~a de xoc. T,

aplegades separadament harpies· i amazones a les quals ha promès que
si hal d'intervenir tindran aa!'ta bl.anca.
Cronos, pro curan.,t, passar d' ~st!'anqui
de comar9

' ....a acostat al director general

interior.

- .-:Agons les coses e

, ssin, en oara podriem fe r un cop d'Estat•••

No t'aturis. Vei
xerra t.ot. tTa on parlar

r d' Hermes ens mira i aquest ho' .
• COUlpto amb

molta gent si cal•••Ves-te'n, ar

Hesc1epis, amb un gran equip d'infermeres, és dels (mics que no Va ar-.
mat. Tant. ell com elles porten banderes amb una creu l"oja, i l'infermera
més ben presentada duu el rètol deflSanitat, no 'tirin, pel"' favor!".

Ares ha vingut amb la guerrillera Julieta agafada pel coll. A la mà lliure hi lluu l'espasa de les grans 801~mnitat8, per si alg6 protesta. Ell
aauella guerrilleJ18 se l'emportarà sempre méa vagi on va,e1. Si 'temoa en-

da"'rera havia :ret baixes a deRdir per g'P.!les de

f'er-l~s,

ara, per

J~iet

estava disposat a ferles que :fossin de baixes i 8t'.1b Qui tos. Qui volguéS

recriminar-lo que el recrimin6s a la cara! La pobra Julieta tot ,

tremolar ja que tenia a la vora el C"'P de Hedusa amb serpents per cabell
quin cap s'bavia de posar Atenea ·segons ell pla que portés Zeus.

- No tinguis por, Julieta. Tant com em vegin at:1b aquesta espasa a la
no passaran de mirar-te
Hefest està

en~ara

ma

aue et mirin malament.

disposat a fer el què sigui. f.;ap que les armes que fei

baDS ara són armes passadés de moda, però ell sempre ha estet un déu dis
ciplinst. Està, però, una mi ca moix perquè ·no veu Afrodita. Si ella hi

fos i li deman6s, seria el

pri~~l"

d' ent.rar

Formant grup una mica separat.s dels

e~

foc.

pr1ncipa1~·,

es veuen herois i cab-

dills di! Troia, i alt.res element s d'anomenada, ven9Ut&

i vencedÇ>.rs,
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esoerant. ordI'

•

condicionà .La

l1elaU

o figués en la trobada. T
conegud~

d'Hrmea,de la f

,Va ,aportuc1ó a què Paris
•

-

I

,oc s ',hi veia Halena••• La darrera COsa

osa parella,

e~ QU

n evitaci6 d'un eVftntl '

•

tua1 reconciliamerrt d'Helena' amb t;enelau i d'un possible nou

r~pvg,

hi posaren la mar pel mig, i se sabia que donaven classe de

sn'9C

cJ.àssic en una petita ciutat, quin nom no es <?-iguê per mor de no donar més disgustos al sensible Uenelau, de Carolina del Nerd.
'7~US

ho ha remogut tot., 1 fina Prometeu ha fet acte de pNsència, ja

millorat. d'8Quell zeltstic

~tac

de :fetge, amb la propia

Pand~ra

l

qual ha vingut guapíssimb portant aquelló temuda capsa aLb tots els

malS a dins. Promet.eu per

-&

fel' de d900 les paus amb zeus, feu treu-

re de la capsa la única cosa bonó que

:tu

h~via:

l'esperan9a.~.

:..s veu que s'acosta 7Alua perquè el què resta de !tusea i Hores (mol'Ws no s'han presentat. Treballen, estan sindicades i no poden deixar el treball sense causa just.ificada, i qualsevol àiu a J.es

~re

se;, on treballen aue han de sortir que el Crònida Zeus les h

caaea a. l'GlifJ1P. QUi s'ho btJ\gUéo cregut() enceten La Marsellesta•••
Ni els més ben relacionats amb Hermes poden saber les veritaPles in-

tencions de l'amo. No les sap ni el mateix' correu imperial.

- Jo us prometo que tanpo'C les sé jOe Primer vaig aconseller al pare
que abans de fer res groS 1'es, una visita a varis capa d'Estatl¡¡ els
caps m's grossos, que

8S

donés

8

ooneixel' i hi tingués ur. canVi d' 1m

pressions. Jo ja l i teni a bitl1~ts d'avió a punt. El pare, j a ho sa-

beu, no t6 por de re.&, però pujar a un avió l i :fa un

pàni~ ~venci

ble 1 Va ser en va. que jo li digués que ara pe r anar a Amè,rica .t:l. ve la
no trobaria ningú que li po~s, i" ,que cas ~e ,1:-r~bar algú, sego~s
com actu'sain ~18 vents es pod'bia trobar de passar mesos i mésos a
.

~

l'aigua ••• Ell parlava de :rer un rapte
.
,

governant.s a la vegada i

:fer-~i s

sensacion~.
'
. .....

Raptar " tots els

jurar la conetituci6••• També
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t'eu mirar quatt valia

una

bomba atòmica la qual se!"ta, de~~, ~ gr.

argument per a convéncer a presidents
estar uns

die~

* ministres de la gue~ra••• Yai~
~i'

sens e veuré'l

Ginebra. Malgrat les seves repeti

8

queixes ten:f.s molta dineTS al

b~. ]n

va comprar de bombes atòmiques?

No ho sé. Quin pla porta? Es deixarà d'esooltar consella i voldrà
aotuar a la seva mél1era?

ho sé •••

!-TO

sl, es zeus que s'acosta, amb cept.re, àguila, est'era, ègida i un
caixa de llamps.

Julieta, al veure'l, es torna a espantar tant com pot.
'lJ.1na f'anilia que tens, M'arc!
- lil'o te la miris. ~i1ra'm a mi només.
o~idó

al

veure )., 0010

a't'Rl~t

;;unb la caixa de 11

s,

~s

l'únic que go-

a dir:

- ufiJ:'6t.1-sos-hi, germà!

1 ;!(\ en c:uedarà. e

,

:{ crlTi

• Pel"'

:Eelen

. Va t'e Y' la Guerra

de Troia, i d'Halena a Artemis i Afrodita hi ha anys de lJ.um de di

tà.ncia 1. Això per un costat. Per l'altI'a, e la homes ge m.' ban quedat
un grapat de filles a les quals me les 'fan

ce a t Els home
l}.1atl el

~ 1]8

ensen~Iti

r

'han pensat qui sap què i hm prescindit

:rote O'M

'leso&1.-

nosaltres.

ta mena de 88crif'icis en bonor nos:tre,

arr\

:fina noies de quin~ anys ens sacrificaven anys enllà, i ara no ~n

cr1t'iauell ni tm UlaI. pollastre. no en volen fer
ni per nossltI'eS ni pala

SGUS

goV9!'nS ala quals

cap de
9i

den, ni

__,uerres i cada estat te com a m!nim un t3inist.,.e de ls

riuen
tan

nosaltres i do la

en

ts':' aa,uests homes. Diuen mal de le

contribucions. S'han d'esca

es passa la vida der!lan

sacriti~,

#

.rra el qual

S auartos pe:-- 3 comprar bombes noves. E

~~,st~~ _ge~t~. i

ella, que es pensen

,er-

qUê pugui 9sce1rs!" a un dels nostres: 8016.

99
Ara que tothom renega perquè deu tmrts quartos, on és el
que corn So16 la primera cosa que feu qusn

VEt

s~Vi

d'ell

puj sr al govern t'ou pu-

blicar un decret dient que ningú pagUés cap deutel Això 6s un savi.
Això

és govemarl

Els deutes són la causa de les guerres, dela atra-

caments t ,dels divo:rc1s, dels naciona-soc1alistes i del nsnjar malament.
s el progrés, tot aiXò, Crònióa - intenta anar dient Posidó -. l
no s'hi pot anar eontrs el progrés •••
- Avall amb el p:rogrésl Jo tiro endavant i qui tingUi pebrots que em
S8~xi

l

7~us

•• ·.1

obra la marxa, ja &mb uu llamp a cada mà.. Les noies

de~

cor

es.."1ten ja l'Himtl9 Nacional de l'Ol,imp .. Da bona. o de mala R'aDa J.es d1vision~ ol1u~iques segueixen $1 cabdill.

costat 1 es veu qua li 'Va

d9~S

DaT'rera l'exòrcit

.domer,

~:::

:f~nt

re

?osidó, però, li va molt

ciorl eh ••

ilnl'Ilo!'tala, s'hi veu l'home que els en feu. Es

.iusticia tan immortal com ells. I.llevat de la bat'ba, que l'b

connerv nda, va ve sti t

funcionaM. àe l'Estat.

CCf!l tUl

bJ.oc de te.quigrafia a ló mà,

t\

se' l

veu amb un

punt per a ressen;,'ar lea coses

q~~

.n

aqm"l1a segon~ etapa poden f'er els seus herois. Segur que ho far~
~, COM sempre.

ReguI' qu~ si l'Olimp actua ell torn&rà. a posar l,

,tuacions en vers i es veurà de nou la. gran diferència entre e~s poetes actu

i

serà una gran prova per a

ell.

epiaaotlis qU'3 puguin portar
lb pèls i senyala
t'!'~tes,

com a

~

Homer

POS8'1"

en vers el

ca.p els seus amics, i Desat-hi els noms

de tots aquells humoos amb els quals puguin tenir

bons o dolents. Els. noms da la gent que posà. tant a la .Iliada

~'OdiGS6e.

els

co~eixia

discutit l'autenticitat ni
donava. l l'ento.. "

lea hi

com si fossin de la familió i ningú ha

19 noms, ni de le

fe rèncieIJ que

ls doa llibl'9S, era

tUl

~

ent.om
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com si fos el del barri en el qual viVi·a.

Tindrà els versos Ilece

R

-

saris per a tocar els noms dels humm s amb els quals la colla tJe
..eus es pugui enfrontar i per rimar' l'entorn sota e1 qual s'hagu6sserà igual fer versos de les pedre s de Troia i del fe-

sin de moure?

nomenal

......

v1at~

d'Ulisses, que fer-los parlant de les ciutats moder-

nas, anb carrers que mudeb de nom cada temporada, amb t.rens penj at.s,
.-:..

nigbt-clubs i plenes de part.its polltics? Ciutats en les que hi .conViueI\ b.iBbes i Sants Pares, matges i generals, empresaris 1 comuniat&S,

banquers i atracadora, ministres i anarquistes, pobres i. rics i
tocar aqueus i 'troians. Homer es

que tothom va a la seva? No tot
pot trobar que h
Wl

sol p.:rls!

pe~

d

~

de tres-cents partits politica en

segur, però" que a Homer, si cal. lisobrare.n ver,

a tocar-ho tot.

Ara, pe:rò,

'TA

el gran enigma. Se'n sortirà el món pels seua t>ro'Ois me-

dis de l'embolic actual, o astà. tan malanent que ni tota
ció de déus hi podrà fer re

'en

HOC1P!'

tulS

col.leo-

en parli, si es veu oblisrat

parlzr--ne, els que el puguin llagi1' 9sta:ran d'enhorabona. l
gur tsnbé, que ai Homer hA. de parle,r d'aQuest
uartJ!tes farà

honor de Diana i

in

t

, algunes

1ateta les Qua19 van dir que pri-

octubre del 79

