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Encara que uDEU DIVORCIS" siguin molt divorcis, hi pot haver algú.
que s'hagi divorciat més vegades, per~ entenem que deu divorcis són
una t~na mida. Malgrat l'existència del divorci hi ha molta gent que
no l'ha fet servir. No és pas obligació divorciar-se, i si un no es
vol divorciar per males cares que trobi a casa, doncs se l'ha de deixar que trobi males cares.
Com sempre, només s'ha pret~s anb "DEU DIVORCIS" fer passar l'estona
de la millor manera possible a qui el llegeixi, que és demanar molt,
ja ho sabem. l com gairebé sempre si~lacions i personatges són tots
imaginats. No volem dir que no pug~in haver succeit, per~ en tot cas
han pa~sat sense que nosaltres ho sabéssim. Que per qu~ aquesta afecci6 a contar coses d'imaginació? Veurau, toquem de peus a terra. Hi
ha e.lgú que pugv..i parlar, amb la mà al cor, de les coses que passen
en aquest món que ens ha tocat viure i que tingui alguna solució v~
lida? No ho creiem. Si al~í tingu6s la solució ja no hi hauríen els
problemes que hi han. Es abans d'esclatar una guerra, quan ja els canons treballen a tot treballar, que s 'hauria de mirar que els canons
no treballessin. Es abans d'un descarrilament qu.e s'hauria de trobar
la manera da no ò,escarrilar! 'Quan us ve a trobar un ciutadà i us diu
que no "té fei.na i que té criatures a mantenir, no hi ha altra cosa a
fer que el general arronçament d'espatlles que troba? No es pot evitar n~ar a òv.scar dir-ers u un broLC sense tenir-n'hi? Es necessari
que algú assa1ti tot un senyor Congr~s amb gent i tot perquè es vegi
que segons qui fa. coses que no ha de fer'? Quan es diu que tenim els
parats ~ue tenen alz paisos civilitzats, és un consol pelo que estan
en atur? l si escrivint no es poden donar solucions a totes aquestes
coses i a dialtres, que són les de cada dia, de qu~ serveix parlar-ne?
l com que nosB.ltres, per ara, 110 "sabem ~a r.aa.'l'1e:ra de guarir els mals
que pateix el món, és per aix~ que parlem de coses que no passen i
de les qu.als intentem que se'n tregui l'entrellat.
l aquesta vega.da, per mig les plan.es del l.libre, hi fcf!I. sortir dos Que
el comenten. Desconeixem si ho ha fet algú abans. Si fos així segur
que ell ho haur~ fet millor, per~ com que ho desconeixem - les coses
que desconeixe~ són i~~inites - ho hRVe.M fet apar~ixer en el llibre
com si es tractés d'una estrena mundial.
Un dels dos comentadors elel llibre sost6 que l'autor s"ha errat molto;:..
vegad~s. Deu tenir raó~
Aeb ttDEU DIVORCIS" doncs, és questió de no amoinar-s'hi. Nom~s es tracta, si es "iíenen gp.nes dc llegir disbarats, <le llegir e~s que figuren
en el llibre, i ser-se pensar trob~r-hi r~s extraordineri. l enar fent
anys tant bé com es pugui que és una de les coses millors que es poden fer.
Be 1;> es e

INDEX
Coses de grecs i
Lleis i fores de
an siguem tots
Qu~ faríem sense

coses d'àrabs.
la llei.
socialistes ••
diners?

l

nI primer de la dinastía Traver afeccionat a trobar tresors.

10

Temporals.
Segu:i.u la direcci6 de les flet:Kes"
1 tresor.

1 diari del pirata Form6s.

16

Comentari d'un lector:
- Vost~ creu que els pirates canten?
Les joies que no valen. El capità pirata les vol plenes i muda de
cuiner perquè una captiva no l i menja prou. Es veoteix de aenvor
i aU€Plen1;a el dip~sit de
nsperança i Form6s. La fugida. Un temporal quinzenari. Joies a
tot portar.. L ..an..vorEl,nça d'EspeI'anca. l la mala fi del pirata
Formés.
Les soledats del primer Travar el qual s?assigna jornals fabulosos i paga les sortides de sol a'nb un tresor que mai no s'acaba.
Una partida d'escacs sense contrincant. Una mar especial que torles coses que a"bi tiren. La soluci6 de les marees.
es dones s6n de molt mal entendre.
40
spera~ça sent el gran &esig de tornar a festejar ~b el pirata
ormós.
- Senyora, si aix~ del mapa e~ una illa potser la trobarem. Ara,
si és Ul~ cag~ada de mosca•••
taverna de les trencadisoes. Espera~ça hi ~roba aquell capit
irata conegut.
un pirata se'l fot un cop i prou!
Un tracta. que no es fa. 'El temporal que fren~ les ànsies festejadores d'Espere~ça.
cí que hi vingui a festejar qui vulgui!

I primer Traver arriba a casa,

convida a tot el país.
48
Vostb s'ho ha perdut. Podia haver demanat de fri~"Orífics ro
cavalls de carrera". Escampada general de diners. La por de venir pobre. S'acaba de donar diners i els afectats protesten fent
Rnifestacions a la ví~ pública.
~egueix la hist~ria de la dinastía. Es parla poc, la veritat. de
la Primera Cuerra MundiaL, i un dels comentadors protesta.

a mestre.soa

gCl.

..

~

i

58

II

N'era tant de guapa, que el Traver de torn no tenía no
•S 'ha d'invertir! I l . re S 'ha d"invertir! et •
1 pataplaf!
Apallissades.
1 gran polític de la bona veu.

en res.

El m6n no est~ quiet.
63
La nova guerra, de la qual un dels comentadors tamb~ troba
que sen parla poc. L~ guerra dels sputniks. La gosseta Laika.
Glenn i Tereshkova. A la L~tna!
'avis d'importació especialistes en desintegracions. La clau
de la caixa forta.
- El pare ja m'ha dit que mir~s que no em toqu~ssin.
Les coses de Cuba, i un gran cop de puny d~t la taula.
Colombina" Arlequí i Pterrot fan trobar Jaume i Ester.
7
Republicans i dem~crates. Casori i questionspolítiques
'1 primer divorci amb Ester. Bl segon amb la sogTa pel mieso
partir del tercer, diuen els entesos, ~~e els divorcis j~
es fan com si res. El tercer amb la senyoreta Benavides
per culpa d'Ester. Bl quart amb una d.vorciada de -tres
segons ells, de tres boníssims marits.
Jaume Traver va alienat per tal de casar-se amb una dona
s'assembli u Ester. Cinqu~ divorci amb la sueca Imrn.art la qu
es retratava en camisa. El sis~ amb la senyora Brovf.n, divorciada de sis marits i carregada de fills.' El set~ amb Melissa 1
qual es IJresentava cunilleta. El vui t~ anb L1aria, la qual l"
sembl~ Ester i no ho era, entesa amb ~edxes. El nov~ emb Clsudia,
afeccionada a la boxa, i el des~ amb la senyora Gunyalons la
qual cost~ molt treure-la de la Casa Gran.
La questió dels centres motors.
114
Una sardana. especial. Inconvenients de parlar sol per mor
d'Ester. Tocades de b~let. Passada del primer sogre de Ja
Traver com a consequència d~una relliscada d~un president reublich. Ester, amb Jau~e al pensa~ent, es fa demòcrata, i
Jaume pensant aob Ester es fa r~public~. Retrob~Jent.
Dies de glòria.
Oradors ambv~ants.
- l si tot vingu€s
a darrera anada a
meres. La yedr-a n~
lea bombes totes a
del llib.......

130

De nou els centres motors.
d'una de les pedres de casa
'Illa dels Temporals. La sorpresa de les palD..da: Un f:wís pels que pUgllin venir si es tiren
cOP. La darrera conversa dels dos comentadors

ls BXecs" un temps, foren els primers de tenir savis. Eren
uns savis que feien l'ofici sense moure's gaire de casa, assegu.
r

o passejant-se per places i carrers. Ells volien que la gent pens~s, i entre discursos i diàlegs inventaren les matemà~iques i ensenyaren a fer números a tothom. A partir d'ells, el món no ha fet
altra cosa que fer números, els uns

b~

i els altres malament,

ja

se sap. Hi ha gent que no hi creu prou amb els números, i més d'un
qu~

ha declarat pública.."Il6nt que als números se'ls fa fer el

es vol.

s possible que els que han fet aquesta declaració tinguin raó ja
que hi ha elements que volen fer creure que dos i dos no fan quatre. Quan succeeixen coses com aquesta solem dir que ens volen carregar els neulers., l la cosa més extraordinaria

~s

que ens els

deixem carreear. Més de mig món porta els neulers a coll. l no és
culpa d'aquells grecs que
cies

d~iem

ja que ells

ense~~aven

les

ci~n

amb escrupolositat grega d'aquelJ. temps .. La culpa és absolu-

tament dels que han fet números ,i altres coses a partir de com les
feien aquells arecs
Ells,

d~iem,

~cs.

no anaven a fer la feina a fora, pero·· tingueren un

an viatjant, Alexandre el Gran el qual portà la cultura
a l'altre fi de món. Alexandre fou deixeble del senyor

hel~nica

Arist~til

el qual mai es podia pensar que q:uan ensenyava de sumar

Alexandre aquest arribés on va arribar. El fort del senyor
til eren les coses de la

Etica i de la

L~gica,ciències

petit

al

Arist~

que vol'

que aprengués el pare d'Alexandre .. De matem!tiques no sabem com
en sortí Alexandre del mestratge del senyor

Arist~til, per~

de lò-

gica en degué sortir amb bones notes. l ho prova el fet de que quan
ja no tenía aturador anant pel món, uns sacerdots li presentaren
el famós nus gordià. client-li que qui el desfés tindría la. clau d"-e
la conquesta de

l'Asia.E~a

un nus de molt mal desfer ja aue no

~

2

veia quin cap s'havía d'estirar, i amb el qual el senyor Gordi hi
anya fama i honors portant-lo en el carro que li feu guanyar una
cursa que fou la seva sort.

Ale~andre,

que vol eonquistar l'Asia,

prova de desfer el nus amb les mans i el nus no es deixa desfer,.
i l 'home, davant un nus com aqu.ell, el

desf~··a

cops d'espasa, forma

~lgi.da

de resoldre ràpmdament una dificultat, emprada a molts llocs
a partir d'Alexandre generalment amb bons resultats pel que la fan
servir.

Uns dels que també foren uns grans viat jans dels grecs, foren els
àrabs els quals si bé aprengueren moltes coses dels savis grecs, escamparen pel m6n les seves de coses. l a molts llocs que hi feren
temporada es coneixé la física, els metges, les ulleres, el número
zero i la pedra filosofal. Foren
amics àrabs. NingÚ no

negar~

~nes

bones aportacions les dels

la bona feina

que durant anys venen

fent els metges malgrat la competàcia que u..11. temps trobaren amb els
curanders els quals

nome~

es van anar donant quansortí la penicili-

na i a les farmàcies la gent hi anava vestida dels diumenges. Amb
les coses de la física els

i~a física no passava

~rabs

ò. '1.ma

no s'hi feren pas rics. En princi-

ci~ncia observadora, malgrat que l '...-

tom ja es pressentia. Mal podma pensar el senyor

Anax~gores

que

a~b

ls àtoms, amb el temps s'hi farien aquestes bombes que fan tanta
por, i malgrat que

~

el

s~nyor

Arquímedes ja havia fet aquell des-

cobriment banyant-se dins un bocoi. Es clar, l'electricitat i les
seves coses qui sap on eren quan els
canvi, on s'emportaren

tUl

~.rabs

parlaven de física. En

veritable èxit fou quan es presentaren

amb ulleres. No cal insistir en el servei que fan les ulleres a1S
que en porten i, naturalment, portant-ne s 'hi veuen. l també anàven
bé aquella gent amb les coses de la pedra filosofal.
gent hi

q/Ued~

À~b

aixo' la

retratada. Una pedra la qual, segons ells. havia de

convertir en or qualsevol metall

i

que, ultra

aix~,

tenía per fi

trobar un remei universal que guarís tota mena de mals i que si aob
aquest remei mai no trobat no n'hi havía prou, la pedra allargava

la vida la qual, si s'ha de dir la veritat

~s

3
molt curta. Aquesta

ena de pedra hauria d'existir, pagant el què fos, per

allar~

la

vida a tota la gent de bé. bs clar que tothom el voldría aquest allargament, però no seria just que un gran metge o un pintor genial
fessin els mateixos anys que un

es~aena-dret

bancs. Si s'arriba a trobar aquesta pedra

hi.

o un assaltador de
haurà discussions, ja

es veurà..
an els àrabs presentaren el número zero, algú no hi trobà. la
cia.
se n'ha de fer d'un zero tot sol? - va dir.
ero amb el temps es va veure que un número qualsevol seguit d'una
colla de zeros era un bon invent. El món no va pas trigar gaire a
comprovar el bon servei que feia el zero quan al seu davant , si els
eros eren molts. hi havia un número qualsevol dels altres deu. Qui
podía fer comptes amb zeros pel mig ten!a mes cases que els altres,
més gent que treballava per a ell, més cotxes, mes dones, més canons,
més corbates i més quartos.
Uns comentadors que van segxint el llibre, comenten:
- l per què hi ha gent que té més coses que l'altra?
-Són els misteris del món aquests,

amic~

Quan es va començar tothom

era igual. Tot era de tots. l ho va ésser molt

de temps. Perb va

venir un moment que de la mateixa manera que va sortir una dona méS
guapa que les altres, va. sortir algú que va pensar que si bé treballar era una gran cosa per tal de fer repassos raonables, enàevía
ser també una de

~an

cosa que uns treballessin i els altres s'ho

miressin. Incomprensiblement una

pa~t

de gent s'hi va conformar amb

aixb. Va ser la primera gran afluixada de la humanitat que algú es
conformés a treballar pels altres.
s nossible que aquesta inicial diferència de classes s'establís
a 28.rrotades, veurg,.
Perb si va anar així encara
ers no s'hi tornéssin. Hi h

s menya comprensible que aquells primes, una bomba moderna, per exemple,
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que valen molts quartos, perè un garrot, i sobretot en aquell temps,
devía ser baratissim i tant el podía fer anar el que pegava com el
que havia de rebre.
- No en sabem res de com van anar aquells epissodis. Potser no en
odía tenir tothom de garrot,. A:vui, ma.lgrat haver-hi tants sastres,
hi ha gent que va sense calces. Potser no era un sol el garrotejador,
potser ja hi havia una mena de sindicat del garrot i eren varis els
que el feien servir a la vegada. l potser, que tampoc hi ha res escrit que hi vagi

en contra, els garrots van passar d'unes mans a

altres una pila de cops i tan aviat els feien treba.llar els uns com
elsa.tres. La cosa que és certa és que algt.Í començà. a manar i algú
a creure, que algú començà. a cobrar i algú. a pagar, i ja va venir
ent de galons i gent de tropa, senyors i vassalls, dtctadors i dictats, venedor.s i compradors, gent 8.t"Ilb estrella i gent amb esquella,
burgesos i proletaris, rics i pobres ••• l els que manaren anaren agafant ales i ja no els parà., s'ha vist,
l.

nin~~.

darrer de parlar hi tocava. Es llastimós aue les coses haein anat

així, perè hi han anat.

Hem tingut gent que no srhi ha mirat gens

a garrotejar un semblant, i altra que potser ha tingut por de fer m
al que del compte quan s 'ha vist un garrot a les mans.. l hem tingut
ent que quan ha vist que havia de treballar pels altres, batre's
els altres. namu- De1s altres, escriure pels altres, ce,ntar pels altres i deixar de festejar pels altres, no ha pasat de dir:
- Sí, què hi vols fer •••
Aquest tansemenfotisme ha estat fatal pels homes i les dones. Segur
que si aquells primers p02Uéssin tornar i se'ls

tiré~

en cara la se-

va galdosa actuació, diríen':
ra fos., •• !
Per~

ja no s'hi és a tempe. Malgrat que de tant en tant algÚ es giri

a segons on contra

•

l~estat

actual de coses, a qui protesta se l'a-

rresta, frase aquesta més vella que l'anar a peu. Els que han protestat de debó se n'han sor.tit a molts pocs llocs i els ha costat renyir,
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per bona cara que es facin quan es troben, amb mig m6n. Va durar un
temps que cada país anava per a ell,

V~

temps es veu boníssim de

tants caps tants barrets. Darrerament hi ha dos caps i dos barrets
i el m6n es veu que no sap ben bé quin barret s'ha de posar dels
dos que estan de moda.
Per tal

d'a~restar

els que protestaven, vingueren les lleis. l de

moment, les lleis les fan els del garrot, els que manen. l les fan
al seu aire. Com

tothom~

les lleis han començat essent aprenentes

de llei. No es not pas pretendre que els primers que feren lleis
fessin ja, de sortida, lleis perfectes, sobretot

perqu~

les comença-

ren a fer els dels garrots. Han passat molts anys d'ençà que es feren les primeres lleis les quals amb el temps s'han intentat modificar, perb encara les que es fan avui no van bé per a tothom. La
llei natural. per a definir-la d'alguna manera, justa i
ria, dictada per legisladors que la fessin
d'observ~ncia

obligat~

amb el cor a la

m~,

i benefici general, encara penja •••

Tornem a sentir els comentadors d'abans.
- Oh, tothom les ha fetes a la seva manera les lleis, ja ho sabem.
~ois~s

feu una llei per tal de governar el poble d'Israel, Justini

en feu cinquanta llibres de lleis. Potser foren massa lleis i la
gent no tenia temps de saber--les totes.
- Deu venir de llavors

~ue

s'han de complir les lleis encara que

es desconeguin. Si les hagLléssim de saber totes hauriem de ser tots
advocats.
- Les lleis es fan de costUms, tradicions •••
Perb si es tenen males costums i males tradicions, ja em

dir~

qui-

nes lleis han de sortir
otser sEría una bona cosa que tots fossim advocats ja que de
lleis no s'acava mai de fer-ne cercant la llei pura. Ja se sap que
les lleis tothom les fa a la seva manera. Aixè s'ha vist sempre. Els
romans els quals se n'atipaaen de fer lleis en feien al repartir
les terres preses a l'enemic, lleis que l'enemic, naturalment, tenía l'obligació de no estar-hi d'acord. l feu lleis tothom. Al cos-
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tat del consell bíblic de tan mal seguir de parar l'altra galta
quan t'han pegat en una, hi ha el consell de molt

m~s

bon seauir

ue diu, si reps una bufetada tens el dret de tornar-ne dues. l
fan lleis els egipcis, els jueus, els francs, els turcs ••• El rei
Jaume l les fa amb el Justicia Major d'Arag6, surt la llei sàlica,
ttna

llei de posar i treure, que prohibeix manar a les dones les qua

es veu que sempre han volgut manar, i que n'hi ha que diuen que encara manen amb llei sàlica o sense, ve la 'llei de fugues la qual
perme~

qu~~

disparar

contra els presoners dient que es volien escapar

ols portaven a passeig, la llei de Lynch, penjant a tort i a

.....et sense formació de
de l'Oest. Si

m~s

proc~s,

sistema escampat passant pel.licules

de tres en una

reunió de vuit deien que aquell ho-

e s'havia de penjar, l'home es penUva i tothom content, tothom llevat el que s'havia de penjar, naturalment. Tenim la llei de l'embut,
una llei que

s~aplicava

bé a uns i malament a uns altres, la llei

del candau, que un senyor anomenat Canalejas feu fer per tal de que
no s'establissin noves associacions religioses al seu pais, la llei
seca, que tanta sed va fer venir a tants nordamericans i que es va
tenir l'encert de treure ovitant que la gent

s'emmetzin~s

bevent li-

cors de contraban, la llei Sl..un.ptuària, molt bona llei que prohibía
que la gent es mudés amb

exc~~,

la llei eterna, que segons Sant

Agustí: no és altra cosa que la voluntat divina que mana que sigui
guardat l'ordre natural de les coses i que en prohibeix la violació.
Si fins es va fer la llei dels duels una llei que reRUlava els desafiaoents en temps que la gent es batia pel sol fet de rebre un copde eu,ant a la galta. Es veu que
les

~altes

Ull

temps hi havia senyors que tenien

molt delicades. No sPha parat mai de fer lleis

- Les lleis,

p~r

anar

b~,.s'haurien d'ensenyar

a l'escola com s'en-

senyen els verbs irregu.lars i la falsa posició. l l'Estat les hauria
de nublicar, propagar-les i, sobretot, escampar les coses que són
penades, contra llei. Ili pot haver molts delinquents que en són perqu~

desconeixen les coses que no poden fer.

- l malgrat haver-hi tantes lleis, sempre surten fores de la llei.

6

Semnre es

tr~ben

pirates i bandolers. Anys endarrera els practicants

d'aquestes dues activitats sortien en

pati~les

a camí ral, o actua-

ven dalt de vaixells amb bandera negra amb un cap de mort i un p
rell d'ossos. Moderaament els que practiquen

l~vfici

es poden veure

pel carrer amb abric, coll i corbata.
s que la gent no se les acaba de creure 'les lleis, potser

perqu~

n'hi ha tantes.Encara avui se sent a dir: Feta la llei, feta la trampa. Tractes trenquen lleis. Van les lleis per on volen els reis •••
-

Segv~

que les lleis es miren malament

perque~les

lleis prohibei-

xen robar i es roba, prohibeixen matar i es mata, és prohibit l'adulteri i els adÚlters no saben com girar-se de
contraban i és un ofici,
guanya la vida,

~s

~s

fei~~, e~

prohibit el

prohibida la usura i molta gent s'hi

prohibit violar i. cada dia hi ha. mes noies que

arriben a casa seva esperrucades i decl
hibit jugar i mai s'havia jugat tant com

t: M'han violat!
ara~

~s

pro-

és prohibit assalt

bancs, i la gent ja torna a pensar de posar els diners a la tauleta
de nit o dessota una rajola•••
-Tamb

s prohibit fer revolucions. No hi ha cap cons'líitució ni cap

llei que les autoritzi, i dc tant en tant oe'n fan dc sonades. Quan
les coses van malament, la gent es deixa les lleis

casa i es revo-

luciona. Si se'n surt se li sol fer monum6nts. Si no se'n surt se
la passa per les armes, llevat de que qui fassi la revolució sigui
gent de tropa que la fa contra gent que no porta escopetes.
-

Aix~

de les revolucions ja ve de llunyo Que no e;, pensi la gent

que són coses de quatre dies. A sis mil seguidors del senyor Espartacus.

eapit~

d'esclaus, els

cost~

sis mil crucifixacions. Els re-

volucionaris han existit sempre, llevat d'aquells que no es van revolucionar quan s'havíen de revolucionar, aquells del començament que
acceptaren sense protestar treballar pels altres. Ja el senyor Aris-

t~til, conegut nostre, ~1 qual sa~ia tantes coses, en parlava de revolucions. l el senyor Cromwell, que potser no savia tantes coses
com el senyor

Arist~til,

solía dir que les revolucions' eren coses

de Déu, i ell en feu diverses creient-se enviat de les altures.

~ls
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que les gp.anyen les revolucions sempre es pensen que han tin-

t ajudes celestials, sobretot si es pensaven no guanyar-les • .t.in
tota revolució hi ha d'haver un costat més espan.tat que l'altre. Si
els espantats són els revolucionaris, no hi ha cap revolució aue se'n
surti. El que diu: "Va, nois!" i e19 !'lois·el segueixen ja té mitja

.

revolució guanyada. Ara, si ciu: "Va, nois!rt i no el segueix nine;,lA. •••
els nordamericans van fer la revolució contra els anglesos i
la van guanyar

tarnb~

van donar

gr~cies

a Déu. Ara, depén de qui les

fa les revolucions. Els francesos, als quals

nin~'no

els ha d'ense-

nyar de fer revolucions, després de triar clenxes a desdir de gent
mudada i de triar-se-les ells mateixos i canviar el nom dels mesos
de l'any, que no tenien cap culpa de res. es van donar

~àcies

ells

ateixos. l els russes, que mai han tingut prou de res. ni de revolucions, ja se sap a qui van donar

~~ies.

- Bé, no totes les revolucions han estat com aquestes. Se

n'h~

fet

pel pare i per la mare. Les religioses, amb la Reforma, abans s·'hs.vien fet les Crehuades que no erell altra cosa que revolucions, les
politiques, com la que feren els anglesos l'any
amb l'invent de la

m~quina

nyor Gandhi acabant la
mal~at

l649~

industrial~

de vapor, les paeifiques, com la del se-

paci~ncia

a la senyora Anglaterra la qual i

l'adjectiu de pèrfida no tingué més remei

També'es feu una

les

revolució~a Espanya

~ue

abaixar calces.

com una bassa d'oli per tal de

convertir una monarquía en repÚblica••• La que no s'ha fet a pertot
és la que preconitzava el senyor Marx predicant que la portaria la
. s~ria quan n 'hi.

hagu~s

prou. l no s 'ha fet encara

perqu~

la gent

contrària a les revolucions, amb el temps ha anat aminorar..t aquell
misèria que volía el senyor Marx, deixar!t que la gent formés part de
sindicats, privant que

treball~s

la mainada, fent convenis col.lec··

i apujant jornals, poc,'perè apujant-los.
oncs potser aquella revolució que volía el senyor

~arx

la tenim

m~s

a la vora que la gent no es pensa. La revoluci6 de la maquinAria moderna, que quan va sortir tants

van picar de ma.n.s

di~nt:

n Aea

treb

llarem menys!, no han fet altra cosa, s'ha vist, que deixar cada dia
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s gent sense feina. Al cqmp, els tractors fan el treball de molts
pagesos, a les

f~briques

de teixits s'han inventat uns telers aue

er més que n 'hi hagin els fa moure un home sol, cada dia surten al
ercat robots nous que van

eliminant producteos ••• les computadores

van eliminant comptables ••• Vost~ sa!,) el nombre de gent que hi ha
~s

el món sense feina? La xifra
questes surtin

m~s

gent

entrar~

si els robots no cobren es

~s

d'a-

a la llista de parats. Es clar que

~odria es~diar

robots han deixat en atur. No

m~quines

basardosa. l com més

que copressin els que els

cap solució vàlida que els en

es d9diquirl a fer robots ja qué aix~oldría dir fer-los millor que
els que havien deixat

sense feina als homes i deixar sense feina

s robots passats de moda. O sigui, que si el

&~any

delR robots no

es traspassa als que els robots ha.n deixat sense tra11a1.1ar, la
sèria del senyor MarA s'espera al tOMbar la cantonada.
m~s

a

m~s

de tot quart vost~ ha exposat, hi ha la revolució que

portaren els diners.
Oh. fill, el ·tenix' diners,

d'enç~

que s'inventarel1, és el s:ran

any de la majoria dels ciutadans i ciutadanes de cada lloc. Es
all~

que dèiem primer. Es

~tna

tinguj. i altra que no sàpiga

mala cosa que hi hagi gent que no en

qu~

fer-ne de tants com en té. l aix

porta que el món vagi com va i que manin els que tenen diners

mal~at

que els que no en tenen siguin infinitament més que els Que en tenen.
S'han inventat tota mena de teor!ee sobre aquest estat anormal de
coses, entre elles el socialisme del qual hi ha més de cent definicions i més de mil sectes à.e practicants. Hi ha soci.alistea de tots
colors. Socialistes normals i socialistes

recons~ats.

Socialistes

dPestar per casa i socialistes sense aturador. Socialistes'que

no

admeten la propietat pr:i,vada, i sociE.'l.listes qu.e no la toquen per tal
•

de no embolicar la troca. Hi ha pocs

paiso~

socialista. Quan en.aguem tots és quan es
~s

encare que tothom sigui

veur~

si el socialisme

només per a parlar-ue o per aplicar-lo peti qui peti.

- Es que els quartos segueixen manan:l:í pertot arreu, llevat dels
llocs on no n 'hi ha que no se sap qui ma...'l'la. l malgrat aquells pri-
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(

mers que es conformaren a no tenir-ne, l'afany d'anar bé de butxaca
és antiquíssim. Ja el rei Minos, aquell rei de tants anys endarrera,
tenia la casa plena de banyeres cares, cosa que sense quaDtos hagués
estat impossible. Amb quartos es feu la

bibliotec~

d'Alexandría, amb

quartos els faraons es convertiren en déus, per quartos

es mobilit-

zaren els ba1'-bars, els francs, els vW1dals,els visigots,.. els alans,
els huns i els mogols ••• amb quartos es feu Babilona, les piràmides,
per quartos Judes en vengué a JesucriS8, per quartos el moro Joan
ana. a Toledo, amb quartos s'anà a Am~rica. Amb quartos es porten
casaques florp.jades a Versalles i es regalen collarets i arraca-

des a les senyores. Amb quarto3 es fa el Canal de Suez, esglésies,
convents, autopistea, oases de nit, diaris, guerres, ports, olimpiades, societats que en perden••• To~

aix~ha

estat portat a cap pels

homes que senten l'afany de -tenir. quartos. Hi ha gen.t traçuda que
d'oper4ris passen a tenir taller propi, i hi ha gent que no es mou
d'anar fent i t.:>t el

qu~

fa per tal de mudar de condició és refiar-

se de rifes i de travesses. Hi ha qui en vol tenir de quartos i en
demana, i hi ha qui en deixa perè aquestes demana&es resulten caríssimes i hi ha e:ent que no les torna. Per molts enar per diners és
una mena de cursa.

El~ botí~\ers

compren a dos í intenten vendre a

quatre, i els que no són botiguers

se~eixen

la

cu~sa

del diner i

s'apunten a la correguda pintors, f'usters, paletes, notaris, metges,
models, ministres, cavalls ¿te ce:rrera, dones de fer feina i futbolistes. Hi ha gent que no té aturador qltan hi ha quartos.pel mi ó
ls tresors abans

s'~a~~en

•

en illes desertes, avui la gent se'ls

amae:a en els bancs i surten cercadors de tresors que així com anys
enllà

~ls

trobaven en illes de mal anar, ara els troben en caixes

de seguretat. Anar per tresors ja estava de moda en la mitologÍa
grega, i n'hi va estar abans i després del descobriment

d'Am~rica

quan. els senyors pirates for.dejaven. a l "Illa de la Tortuga i no deixaven cap vaixell en pau. El posseir diners ha malmena.t molts cervells, i si no es pot envestir els bancs que sempre en tenen alguns,
s'estira el moneder d'una senyora que va a parar el sol, es buida
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d'u~

una cartera

viatjant a punta de pistola, ea plora a, l'estaci

l'arribada d'un tren mostrant a un senyor

viat~er

un bitllet de

la rifa que ha tret i el que l'ensenya no el pot anar a cobrar pert~

què ha d'agafar aquell tren,que

el pare que

est~

a les acaballes,

i el senyor viatger li paga aquell bitllet per la meitat de la rifa que ha tret, es cobren rebu'ts amb tr

a o es fa el joc de

teta amb ganxo ••• El món va així i qui sap com

anir~

la

mentre hi ha-

ent de butxaca plena,i gent de butxaca buida que no la hi vulgui tenir •••
l és en UL~ món forjat d~aquesta manera que trobem el senyor Traver,

un senyor que té un tresor a casa que li hauría de pernctre tenir
totes les coses que
etes, orquestres

volg~és:

cases, cotxes, criats, accions, ami-

~tchs,

cuiners, construir hospitals, prote2ir

curses ciclistes i port o -......

otets

dat~ats.

Però el senyor Traver

no té cap d'aquestes coses.
er

qu~?

- pI'egunt& un dels comentadora aue coneixem.

No ho sé, amic. Jo tamb€ ho trobo

estr~v,

però esuer

a. llertr

una mica més de llibre a veure si ens n'assabentam.
1 senyor Traver no ho diu uerb eJ. secret de la seya :fortuna fou

l'afecció que un seu passat de molts anys tenía a trobar tresors.
1 senyor Traver diu que viu d'una petita :L'enda, i si algÚ vol 4rlber

s coses diu que de la. manera que ell viu ningú no nPha de fer res.
- Oh, no es troben pas

aix!~com

Noti que aquest tresor es

així els tresors.

trob~

rrera sembla que se'n trobaven

ja. fa molt de temps. Temps enda-

mo~ts.

VaixeJ.ls quo tornaven d'Amè-

rica carregats d'or i plata s'esfonzaren a causa de males mars, altres foren assaltats per pirates, destresorats, i els úiratesteníen una mena de

dip~sits

en illes que nomes sabien ells la manera

d'anar-hi.
Aquell passat del
hi ha gent que

se~yor

est~dia

Traver, no se sap per

què~ per~

així com

per metge, per pal'lamentari perquè··en sent

la vocació, ell a cau edat sentí la vocació de trobar tresors.
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plantador de cot6 aquell primer Traver i tenia la plantació vora
tant en taJ.l"l:ï visitava

una de les tavernes i sentia gent

nía de port molt allunyats i que parlava dels tresors que por4aven vaixells bolcats per temporals. l aquells mariners parlaven i
laven d'illes i llocs veins d'on
_.omés li mancava
ell

so~~iava

la dels

a n'aquell primer Traver que era la cosa que

de temps. l

~ariners

encara en

all~

tL~

dia feu servir una ronda de rom a la tau-

aue parlaven de

p~~laven

havien bolcat aquells vaixells.

tresor~.

l els mariners amb el rom

més.

on dieu que· són aquests vaixells enfonsats? - que s"atreví a dir.

- l

-i, ~s
er~

-~~.

de molt mal anar

se~-or•••

s#hi pot anar?

sí, sí, de poder-s'hi &lar sí.
perd~

Amb les primeres activitats hi

quartos aquell primer Traver. Se

li proporcionà, pagant, uns documents en els quals s'hi donaven tota
mena de dades relatives no sols a
d'illes

a~b

situacions de vaixells negats sinó

voves en les quals els tresors no s'hi acabaven. Aquells
s van cOl1.yertir en paper mullats, ja que no va trobar cap

vaixell ne.gat amb tresors i tampoc en va trobar cap a totes les illes
que visità. L'home va pensar que potser algÚ se li havia anticipat
ja que la gent de la tavelna feia cara de bona persona, i

ja pensava

que potsor la cosa millor era tornar a. suar plantant cotó, quan al tornal" de la darrera illa visitada l'a,gafà un senyor temporal, cosa que
no figlJ.rava a cap dels papers que se l i havien donat. Un temporal és
de mal passar quan l'ha de passar un plantador de cotó,
era de mal

naSSal~

per~

aquell

es tingués l'ofici que es tingués. Per tal no no

haver-se de partir el tresor

a~b

ningÚ el primer Traver els feia sol

aquells viatges. Passar un temporal amb colla és una cosa, un davant
la B:ant pot fer el valent,- o no fer-lo i queixar-se, ara, passar
tem"poral sol no és recomanable.

sí, hi ha l 'avent·atge que un pot es-

tar tan espantat com vulgui i ningÚ n'ha de fer res,
ha

l~inconvenient

un

per~ tamb~

hi

que un, sol, s'espanta més que en companyia. l es-

pantat per espantat l'home es

refugi~

sota coberta del seu

~etit

vai-

plegà vela i plegà timó, es tap

~l,

. ; s'Pos~t a no pensar. Però es veu que no
eixar de pensar segons en quines
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l cap amb una manta i esper
s tan de ben fer com això

situacions~

El cervell no es pot

tancar com els ulls per tal de no veure disbarats. El primer ~Taver
a els hi tenía els ulls tancats, però a cada segon pensava: "Ara! ..
cont-iant que aquell temporal li faría servir l'exclamació •••
Ja ha de ser fotut trobar un

tempo~al

com aquest!

o suposo que el senyor Traver se'n sortirà si no ja no hi podría
hist~ria,

aver

i tots sabem que la fortuna del Traver actual ve de

la que trobà aquell primer.
nn~

cosa jo trobo, i és que s'ha parlat poc del Traver d'ara.

Se'n
's

deur~ Dal~lar

qU6

més endavant.

no sabem ni l'edat que té, si porta corbata i de quin partit

~s.

crec que quan es torni a parlar del Traver d'ara aclarirem moltes

cos~s,

si té

fami~ia,

amb qui viu i si

~s

partidari de les bones

cuineres. Altramen'l; jo també em sentiría dedebut. Ara hem de veure com
va acabar aques'(; temporal.
ost~

creu que els autuvs han viscut les coses que relaten?

lome, les d'aquest temporal si fa tant temps que va tenir lloc •••
Ara, potser l'autor rl'ha passat d'altres i no pas a mar precisament,
o

al~ ~le

s'ha trobat en temporals marítims li ha explicat com són.

Sí fos així l'autor hat~ía de fer constar que la forma de produir-

se aquest temporal li fou

comunicada oel senyor que fos.

eura, si un autor no s'ha

mogu~

mai de casa seva amb ben poques co-

ses es pot haver trobat. Llavors només podríen contar coses els autors
viat ja.nts • l pensi que Ui'la

cos~.

és un autor que no s 'hagi mogut de

sa, que n'hi ha de ben notables, i l'altra un autor d'estar per casa

.

el qual només compta amb lectors
-

Vost~ qu~

d~

la familia •

en pensa d'un autor que es fiqui amb els pensaments de

gent?

- sí,

qu~

vol que li digui jo, que és un autor trapasser •••
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ls temporals, com les calces, no duren pas sempre,

per~

aquell te

oral, pel primer Traver semblava que no s'havía d'acabar mai més. l
i sentint-se baquetejat de pertot arreu pensava que si es sortia
d'aquella, cosa que dubtava abe:olutament, es passaria la vida plantant
cotó per bones proposicions que se li

f~ssin

d'anar a trobar tresors

per tresors que fossin. Però l"esperat i temut "Ara!" no tingué 1.10c,
i

aquell temporalàs, de la mateixa manera que havia

vin~t

al món se

n'hi anà. l amb Rran sorpresa i al mateix temps amb RTan contentament
de l'home que l'havia sofert

not~

que el vaixell, si bé ja no apte

per noves navegacions arribava suaument a una platja •. Quan el baldejat tripulant obri els ulls, 1B primera cosa que
passat avall i que es trobava a l'altre costat.
tia, i l'home es va dfJ:lar

com~te

pens~
Per~

fou que havia

la platja exis-

que era una mica difícil anar a l'al-

tre costat en barca ja aue ell no havia sentit mai a dir que algÚ hi
ha2Ués anat. Donà un cop d'ull a la platja. Era solitària. No s'hi
veien ni les petjades d'algú que hi hagués desembétI"Cat abans que ell.
La sorra era finíssima i després de la platja hi havia.

UlL

bosc de pal-

meres aparentment sense estrenar i carregades de cocos. Quan s'ha
passat un trasbals la primera cosa que fa el qui l'ha passat és pensar en menjar. Passar

Ufla

mal'jjempsada i dejunar és malaguanyada faim

haver-la passada. De moment, doncs, les possibilitats de subsistir
eren gairebé assegurades i l'home veient que hi havia repassos assegurats s'atrevi a camí.nar illa end;.ns.
veure

tUla

Mie; amage.da per la sorra

va

barca de la qual en sortía un tros de coberta. Al capdemunt

d'un pal sense vela veu una bandera, una bandera negra en la qual s'hi
podía mig veure un cap sense carn ni cabells ornat
la bandera d'un vaixell

~irata.

~nb

dos ossos.

No s'espwlta' tant com amb e¡ tempo-

ral el nostre home, però s'espant~. No hi hauría gL~~yat res haver
passat aquella mar esvalotada si ara s'havia de trobar amb pirates_
rò l'home va veure que s'havia espantat potser massa aviat ja que
devia fer molt de temps que aquell vaixell havia arribat a l'illa.
l veu dos camins, un que tira cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra.

~n

el de la dreta hi ha una fletxa i una indicació: "Seguiu la
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. recció de les fletxes". l l 'home creu., Troba uns esglaons amb nov
letxes indicadores dient que aquell era el camí correcte. Aquells
aone es van enfilant fins arribar a una mena de foradada a l'entrade la oual una nova fletxa senyala
foradada fa
torna

a

ttn

d~entrar-hi.

L'home ho fa. La

giravolt que la deixa sense llum. A vint passes la llum

brillar i

UIla

darrera fletxa indica de seguir endavant, per

final de la foradada hi ha un penya-segat amb la mar que s'espera
a baix.
"mal! - se li escapa de dir al primer Traver •
1

n'hi ha. p€:1'

.T a

&.

dir aniatnl i po'i:;ser alguna c')sa

m~s.

no li sembla?

..!Jes reacctons humanes. i ho dic pel de les fletxes, deixen de ser
norma1.s quan es ':)rodueixen segcns er.. quines c:imumstàncies. ,k;n segons
corrent, de maneres que e

uins moments els homes reaccionen cont

que són normals no ho acaben d'entendre. Vostè compren l'actuació d'un
piromaniac?
gado~

D~un

neur~tic

sàdic, d'un iconoclasta, d'un

o d-un arro-

de monges? Sòn elements que no s6n com els altres, que reac-

cionen a la seva manera i que porten a cap les coses que hi porten les
quals, al seu entenò.re, són norma.ls. Un piromaníac no 'crema un bosc
per escalfar-se, un sàdic podria quedar

b~

amb les dones en bones pa-

raules, però necessita que hi hagi bufes fortes i que les dones cridin. un iconoclasta quan veu imatges les ha de trencar. Mclta gent ha
anat a Sant Pere .. de Roma, i

nom~s

un va envestir 1

ietat, de Miquel

Angel, ja abans d'aquesta ervestida. quan el senyor

iquel .!ngel esia-

va ple de vida, el senyor Torricliano li va "trenc
pateix igualment dels rlervis,
mig els han fet els

pej."~

nev~~lcb~'

els disbarats

tant,quc els

el nas. No tothom
ossos amb nervis pel

met~es

s'h

vist oblieats

a inventar la Neurología.
acor.d, d"acord, però

SI,

vost~

•

he. ¡an'lat d'

ornangadors de monees •

és la mania dels que saben que no ea deixen

1 qui posà aquelles fletxes indicatives ho feu
s-estimbés sense remei. Per què?, es preguntava

perqu~
~op

Traver. Hi havia d 'haver un motiu, una raó. NingÚ

~s

qui les seguís

i recop el primer
capaç, si no hi
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visitants a l'aigu.a d'una al-

una causa, de fer caure, per gust,

ada de cinquanta metres, és que l'home que recomanava insistentment
seguir la direcció de les fletxes era un boig, un criminal o un partidari en petit rel senyor Malthus" aquell senyor que deia que érem massa? l, de cop, un pensa~ent es passejà pel cervell del primer Traver.
quest home ha posat a dretes aquesta col.lec6i6 de fletxes perquè
s'anés en direcció contrària a la que ell volía. Ara recordava que al
comencar la primera fletxa hi havía dos camins. Un que ell

evit~

a

temps, i un altre en direcció contrària. 1 el primer Traver desfeu camí i es disposà a segu.ir el que 1 'home de les fletxes no devía voler
que es seguís. Era de mal seguir aque:!.l camí,

per~

l'amic Traver no

tenía altra cosa a fer i feu camí caminant. A la mitja hora de maldar
es trobà davant d'una cova. L'home,

~~ant

per tresoxs,ja s'havia tro-

bat de passar-ne algunes i no és rar doncs, que abans de ficar-se cova endins

- Hi

pre~~tés:

ha algÚ ac! dins?

ap resposta. Home previsor, feu la preguna tres vegades. No co~st
nin,QÚ.

Per~

algú hi davía

h~iver h.sgll'l;,

de mor.ient 1. #>horü~ <1e les flet-

xes mal intencionades, i potser el oateix que temps endarrera havía
usdefruitat les

depend~ncies

d'aquella cova ja que al davant s'hi po-

díen veure restes d 'haver-s'hi fet foc algt:J.na ,regada., ]'icar-se cova
endins sense saber

qu~

s'hi podía trobar era una mica exposat, i el

primer Travar s'armà d'un pa.l existent davant la cova. i que algú abans
que ell l'havía fet servir. El sol
unes

llt~isors

don~va

de ple a l'entrada i es veiet

al fons. El primer Traver no dubtà, el tresor! Aquell

tresor' que ell havia cercat debades seguint

superponibles~

ara el te-

nía a l'abast per pura casualitat i gràcies a un temporal que si
er l'havia fet tremolar de port
passat. Sí, es

trob~

davant un

excessiu. Ell s'hagués
li.

ha~~s perm~s

~ra

n'estava

aut~n~ic

contentat amb

~

cDnte~tíssim

pr~-

d'haver-lo

tresor. Fins i tot un tresor
tresor modest, un tresor que

deixar de suar plantant cot6, un tresor per anar fent,

pero aquell tresor era massa tresor ·cal:lmateix.
mal i tot tanta quantitat à.e tresor.,••

Pens~

que li podria

f~r
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entén

vost~, aix~?

e sentit a dir que algÚ que s'ha trobat de cop amb una rifa de
. , o amb una

her~ncia

que no hi comptava ho ha passat molt malament,

t, que ell no ho va poder
er~

si

vost~

s'hi trobes •••

orne, jo si ja
O~

disfrut~.

hagu~s

buscat tresors no m'ho agafaría tan malament

un que el trobés sense pensar-ho.
e vol dir que en queden avui de tresors?

Per mi un bon tresor

~s

casar-se i endevinar-ho.

o, jo vull dir dels altres.
- Que s'hi vol dedicar

vost~

a trobar tresors?

orne, si sabés de trobar-ne potser sí. Ara, que fossin de bon tro• Si s'hagués danar molt lluny i passar temporals com el que pass
l'amic Traver, potser em contentaria amb l'altra mena de tresors, e
que diu

vost~

de casar-se

b~ •••

Per mig de la tresoreria, fabulosa per cert, hi ha uns papers. L'amic
Traver pensa que l'home el qual havia estat capac de donar adresses
mortals,

~s

ben capaç d'haver portat a n'aquella cova

U~

tresor fals.

Els papers eren una mena de diari que portava, es va veuxe, l'home del
tresor.
"Jo s6c el pirata Formós.

F!sica~ent só~

un pirata normal. Res

de cuir, ganxos per mans i cames de fusta. Em vaig fer pirata
no sabia

qu~

d'ul~
perqu~

fer, i al veure que a la taverna del Port quan veníen pi-

rates tothom ho tenia tot pagat. Vaig pensar que l'ofici d'aquella
ent era un bon ofici. Aprofitant que tota la tripulació pirata

en

portava més al cap que als peus, els vaig seguir a bord. Un dels que
anava mes be2Ut era el timoner Pere i no hi havia maneres que trovés
la bocana del Port i

aix~

que era una gran bocana. La tripulació, de
•

moment, s'ho agafava cantant i rient fins que algú, potser el

capit~,

comença a proferir emenasses contra el timoner Pere, el cual respon1a:
- Jo ja ho faig bé, és el vaixell que està borratxo •••
Fou en aquell moment que jo vaig agafar el timó, ja que jo de gambet
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estat un aran ajudant del pescador Oliverar i estava tip d'eni sortir del Port, i vaig fer sortir el vaixell sense
em va valguer

perqu~

entreban~.

fos acceptat a bord, i cada vegada que es

ien incursions en tavernes i el timoner Pere en feia un gra massa, jo
ra l'encarregat de portar la nau fora Port. Jo llavors era molt jove
~""'ensava

que l'ofici de pirata era aquella afecció desmesurada a beu-

e i a vegades beure i no pagar, segons com estaven de butxaca, malgrat
ls crits dels taverners. Si aquests cridaven massa no trovaven taverna. Una de les primeres coses q.te feien els taverners quan veien pirates a la

parr~quia

era fer amaear les taverneres,

per~

així i tot al-

gunes vagades en quedaven sense. Va durar un temps que tots els

ta-

verners de la comarca es casaven amb taverneres que els doblaven en
edat.
-Sí, és vella,- deien els taverners-,

per~

es de la úntca manera que

els pirates no me l'empaitin.
er~

no era unicament deixar sense existéncies de vi i de dones a les

tavernes l'ofici dels nirates. L'ofici principal era assaltar vaixells
i quedar-se amb les coses que portaven. La tècnica, era una bona tècnica. Si es trobaven amb un vaixell solitari, s'hi acostaven portant
la mateixa bandera que el vaixell i, quan hi eren ben a la vora, mentre a l'altre

nau tot era voleiar de mocadors i fer tocar si porta-

ven músics l'himne nacional del país, els pirates feien sortir la bandera seva i a la poca estona només se sentíen crits. La

~ent

s'esnan-

ta molt quan veu que un vaixell pirata la va a escometre. Quan algun
vaixell s'hi ha volgut tornar, valdría més que no ho hagués fet. Es
per

aix~

que hi ha gent assenyada que quan veu que se les ha d'haver

b nirates, diu:
- No cal que s'enfadin, senyors. Ho tenen tot a la seva disposici6.
Aquests solen arribar a port bé, pelats, però enters.
Algunes naus

porten dones joves i de bon veure i, precavuts, les d·

fressen de &TUmets, les hi emmascaren les galtes i alguna vegada se'n
surten. Una de les coses que fa més contenta a la gent és haver-se
sortit d'enganyar pir••es. Aquests ho saben i es deixen enredar tan
poc que poden. Mai m'hagués pensat que el pirates tinguéssin el nas
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tan fi per detectar dones joves. Es veu que, pobres, en van endarre-

rits, i ja les poden disfressar de grumets les barques que porten doles descobreixen i se les em-

nes de les que plauen als pirates, eIls
~orten

més <:lle per altra cosa

perqu~

tentava portar un diari d'a bord. Em

se"ls ha volgut enredar. Jo inVe.¿/y~

~scriure,

ells que no en sa-

bien gota i la meva feina fou abans d'arribar a tenir el títol de pirata, portar els comptes del

capit~.u

s veuen algunes fulles escampades amb aquest petit diari d'a bord:
"26 de juny.- Si les dones n<h paren de somicar, els pirates les dei-

xen en el primer Port que troben.

15 de juliol.- L'ofici raja. Jo. com que no en sé fer cap més, m'hi
apunto"
20 de juliol.- Avui hem fet jurar la constitució a un vaixell franc
Quan ha tocat el torn d'agafar dones,el

capit~

del vaixell assaltat

les ha volgudes defensar i ha dit que no s'hi entendríen, que parlaven un

ll~nguatge

diferent. El nostre de capità ha contestat que el

amb les ,.dones parlaven un llenguatge internacional que totes l'entenien..
25 de juliol.,- Deu ser veritat

all~

dies no es devien entendre prou

b~

que va dir el capità,. Els prime
els pirates i les dones i elles

només xisclaven. Ara ja es deuen entendre més bé

perqu~

no se'n sent

xisclar cap.
30 de juliol.- El capità veu que els pirates amb dones a bord no ren-

deixen com hauríen de rendir ja que s'han deixat d'abordar uns quan
vaixells, i decideix fer l'ofici bé i deixar les dones en terra. Les
dones baixen plenes de collarets i medalles.
5 d'agost.- Avui hem hagut de passar de llarg. Hem trobat vaixells
comboiats per naus amb. canons. Els canons eren anglesos. El capit
ha fet posar bandera anglesa i els canons, en honor d'UílS corma'trals,
han disparat una salva. Nosaltr,es hem tocat els corns.

7 d'agost.- S'ha girat temporal.

Es

un mal temps es veu per fer de

pirata, i el capità ha decidit redorçar-se a port i esperar que la
ar es calmi.

d'aB:ost.- Els pirates són uns grans jugadors de cartes,
~~pes

jugant. Ells ho saben

i els fa molta

gr~cia

per~
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fan

si perden davant

a trampa ben feta. A vegades, quan la mar no permet envestir vaiells descuidats, a les tavernes juguen amb algÚ del país. Com que so_en ser tres pirates contra un paisà, el paisa acaba absolutament plut. Llavors els pirates entre grans rialles diuen que han fet trampais~.

.a i tornen els diners al

Ells, es veu, els diners els volen

fer a la seva manera, en alta mar i espantant tripulacions.
15

d'a~st.-

De nou mar i·cel. Hi ha a bord el pirata Baldomer que té

una gran veu i canta

l els pirates li demanen cançons. Avui la can-

b~.

çó que cantava el pirata. Baldomer l'ha corejada tota la tripulació.
Vostè creu que els pirates canten?
- Segons aquest diari, sí. Després, ha de pensar que cantar fou un
de les primeres coses que feren els homes. D'aquells primers cants
n'han

vingut~peres

i operetes, masses corals i tiples lleugeres. To-

thom, un moment o altre, ha cantat. Quan naixem ens canten cançons alees, i quan morim ens canten les absoltes.
l vol dir

q~e

els pirates afinen cantant?

Jo no n'he sentit cantar mai cap o m1ho penso,

per~

no tot ho han

de fer malament els nirates. l si aquells pirates dels quals parla l'a'c Traver sabien cantar, per pirates que fossin no ens n'hi podia nas
privar ningú. Potser no es tracta del mateixos pirates,

per~

plomes

i1.1ustres com les dels senyors Lord Byron i Walter Scott han omp1enat moltes planes

parla~t

de pirates. A mda pais sempre hi ha hagut

un pirata que ha fet parlar d'ell, en

b~

o en mal, ja se sap. l a c

a més de portar-se a les novel.les, els pirates s'han portat als escenaris i al cinema. Almenys a casa nostra les pel.lictüLes que tenen
m~s

anomenada són les que els 'pirates hi fan primers papers. l amb
•

aixo'no vull pas dir que -el nostre sigui un país de pirates.
eró algun en devem haver tingut. Tot país que s'estimi n'ha

d'ha~

tingut de pirates.
- Ha de tenir en compte que els primers que van entrar a casa nostra
olts eren

aut~ntics

perseguits per la justicia l ja se sap que la
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-

ieia no sempre agafa a tothom que persegueix.
, vs que quan

ens va arribar aquesta gent, ací ja n'hi va tro-

• l es diu que els nordamerieans som una barreja d'aquells prime
ibats i rels que anaren venint.
eixis de romacos, amic. Els nordamerieans
OlreS,

aut~nties

són els pell-

per greu que ens sàpiga.

- Potser sí.
o en tingui cap dubte.
l els pell-roges també cantàven, com els pirates.
e també en sap de

c~tar, vost~?

- No, desafino molt. l vostè.
- Jo també, perb no es pas penat que es desafini cantant •••
20 d'agost.-

Aix~

és un dóna-me'n-dóna-me'n. Vaig veient que l'ofi-

ci és un bon ofici. l no és que el fem nosaltres sols. Sabem que la
ar n' est~ plena à.e gent que el fa.

Aix~

vol dir que hi ha més gent

que nosaltres que troba que és un bon ofici.EI darrer vaixell tornava a ser anglès. Portava una bona càrrega, i una dona molt guapa. El
capità s'ha sentit galan i proposa deixar el carregament i emportarse la dona. La tripulació del vaixell ha discutit i ho ha perdut tot,
carregament i dona. El capi~à la té tancada al seu camarot. 'El cuiner
té l'ordre de preparar pD la

captiva les viandes més saboroses, pe-

rò la dona es nega a provar res..

n capità.. les dones li aRTaden més

aviat plenes i pensa que si aquella dona no menja no en podrà. fer
res de bo. Es pensa que el cuiner no ha cuinat prou bé i l'ha condemnat a una remullada sense repescar. l el capità. en fa una de bona.
Ha desembarcat sol al primer

que ha~em trobat i ho ha fet emportant-se un bon carregament de moneda. S'ha presentat a l'hotel de
mes anomenada del

por~,

po~t

ha posat la moneda davant del cuiner i li ha

dit:
scull: o aquesta moneda per a venir a bord de grat, o aquest ganivet si no hi vens.
1 pobre cuiner no va tenir
25

d'a~ost,-

m~s

remei que escollir la moneda.

La dona, a la fi, per gana o pel canvi de cuiner, sPha
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idit a menjar. El capit
vi d'ella ja sabía

li ha promés totes les joies que volgues

qu~.

er la cara que posa el capit

sortint del camarot, es veu que la do-

li ha dit que no.El capit
ensa que potser si s'hi presentés mut les coses podrien canviar. l posar-se un vestit de senyor no se li
,
del agJ..
bia de la cofa avisa: "Va i- Quina bandera porta? - pregunta el capit=.
- Anglesa.
quests cada dia tenen més veles. Vindrà un dia, de seguir així, que
er anar per les mars se'ls

haur~

de demanar permís a ells. Va sol?

- Sembla que sí.
o sembla o hi va? Vull contestes se

es, jo!

- De moment no se'n veu cap mé3. l sembla un bon vaixell.
- Poseu bandera anglesa.
sem. QUe

va~i

an el tine:uem a prop ja veurem quina po-

sol deu anar armat. Si hi va els direm bon día i prou.

I capi t~ es mira la nau amb una ullera de llarga vista de la qual
ai es desprèn.
- Veie la

c~sa

que buscava••• gent que va molt mudada.

ns acostem al vaixell. No es veuen espitlleres pels canons. El nostre

capit~

va rient per sota el nas •.

En, els del vaixell!

e teniu aigua? - que diu el capi tc;:¡..

è dieu?

- Si teniu aigua! Que sou sords o no enteneu l'anglès.
Sí que

l'entenem~ per~

qui és que us fa anar

peDS~~aig&a

per aques-

tes mars de Déu! l es pot saber qui sou?
- Som súbdits de la reina Isabel.
- No sereu pas pirates, Que

tamb~

en s6n?

No!Som turistes. l vosaltres d'on veniu.
D'Amè~ta.. Formàvem part d'una esquadra i un temporal ens ha allu-

nyat de la resta dels vaixells. Si només voleu aigua ja podeu puja.,¡..
- A posar la bandera de fer por! - ordena el capitc;:¡..
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eres, calces daurades, dentistes, passades de models, concursos
ellesa i talonaris de xecs.
erdoni, perdoni,. tot
, amic,
. txaques.

~s

per

aix~

aix~

ho poden fer la gent de butxaca fonda!

que les dones si poden les busquen fàndes 1

Perè així només podrien festejar els rics.
-~.o,

de festejar pot festejar tothom. Ara, segons amb la dona que es

_esteja, el primer festejador pot quedar amb la canya sense peix.
Vost~

ha festejat?

- sí, i he passat de festejar. M'he casat.
l ha passat de casar-se?
si. La

~eva

dona

ibar fins on
vai~

p~r

vai~

coses que li donés sempre en

vol~a

més. Vaig

poder fins que com que ella sel!Uía demanant em

veure obligat a dir que s'havia acabat.

- Doncs jo, potser veient venir que n'hi ha que no paren de demanar
vaig dir prou

B

Doncs jo, si

la primera petici6.

hagu~s

~arat

pogut, no hauria

mai de donar-li coses.
do~a

l per aixè no trobo gens estrany que per una

Ja

un pirata, i un pi-

ata d'aquell temps que es veu que per les dones/ho feien tot, com
els d'ara, li posés un cuiner civil i es vestís de senyor.
- S9n opinions. Si una dona demana el

qu~

no ha de demanar se li diu

que no i avall!
- Oh, és que aquella dona que diu l'autor no va demanar ni cuiner ni
que el pirata es mudés. Va sortir d'ell

aix~

i, al meu entendre, aixb

l'honora per pirata que fos.
Bé,

ja

veurem si se'n va sortir o no. Si

no se'n va sortir va tre-

ballar de franc.
s igual, si un home no fa coses per una dona, per qui vol que les
faci? No és millor regalar un collaret, que fa riure a qui -el rep, que
comprar un can6 que fa plorar a tanta gent?

,

.

- Elles se n valen de saber-se elements que els collarets els fan fer
molta planta, i el que va regalar el primer no sap pas el disbarat
que va fer!
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1 priner Traver ja troba fulles soltes. l coneix una petita i
~~àtiva hist~ria.

ant els comptes del capità he vist com els portava. La meitat
tí, i encara una meitat llarga, se la queda per a ell. La meique queda, que és una meitat que no és la meitat, la reparteix enla

tripmmació~

A mi em toca fer el repartiment i he sentit més

un tripulant que diu de baix en bai
anmateix el capità. ens fa els comptes del gran capit.......
sé d'on ho han tret
capit~,

aix~

dels comptes del gran capita.

carregat de joies i vestit de senyor ha entrat al camarot

la captiva. Com que el capità encara que parli normal te un $.!Tan
ig de veu, he sentit que deia:
er tu m'he vestit de senyor. Veient que no menjaves et vaig anar a
buscar el millor cuiner del Port. A ml les dones primes no em diuen res,
ec sembla que s'han de trencar. l ara veig que estàs al pULnt. l a més
d'anar vestit de festa major ací tens aquestes joies. Què et sembla?
Si vols te les poses totes, i quan les tinguis posades m'avises.
eient que la dona no l'avisava el capità torna a baixar al camarot,i
al veure les joies al mateix lloc que les havía deixades va agafar un
cabrot majúscol. Cridava tant, que el vaixell semblava que anés amb motor de tremolors

que feia.

- Una altra amb aquestes joies em faria carentoines sempre més! Ací hi
a un collaret que qui sap quins colls va mudar. l una corona. De corones nomes en porten reis i princeses! l ara no he robat per a mi, he
robat per a tu! Es que no tens llengua? Encara que siguis muda, una muda també riuría davant aquesta joiería. l a més a més d"'aquest bé de
Déu de joies t'he portat aquest vestit de marquesa. l si no te"'l poses tu te'l

pose~é

jo! l te'l posarà un capità pirata, no un pirata

vestit de senyor!
s veu que no hi ha contesta perquè el capità surt del camarot donant
un fenomenal cop de porta.

•

- Ves -diu dirigint-se a mi-, ves amb aquesta dona tu que ets el que
fas menys cara de pirata i digues-la-hi que jo puc acabar la paciència
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- _01e quan un capità pirata perd la

paci~ncia

perd el seny i ho enves-

tot, i si ha d'envestir dones, millor •••
e nresentat davant la captiva. Mai no havía vist una dona euapa

~

.. vp jo, per~ mai em pensava que una dona pogu~s ser tan guapa com

ella. Trobo natural que el capità. s'hi hagi enlluernat. Jo hi vaig
dar

nom~s

de veure-la. Tant, que veia borroses les joies del damunt

taula i el vestit que hi va deixar el capità. Res havía estat to!"'<:It. Jo penso que aquella dona ni s'ho va mirar. Abans que jo intentés
l'encàrrec del capità, ella va dir;
igues al teu capità que tant li fa que us poseu un vestit com l'altre. No és pas el vestit que ho ha d'arreglar
e quedat sense saber

ra

aix~.

dir., Sentir parlar aquella dona era una pu-

qu~

gl~ria.

- Vagi dient coses, senyora ••• - em va sortir.
Se~r

ve~,da

que el capit

estava empenyat

en fer-li dir que sí, que va iniciar una mena de so

iure. l me'l va

que era la primera

d'en

d'aquella dona, ho veia, però

encomanar. Jo era a mil anys de 11
tava se,e;mr que em faria fer el qu

VOlrol~S

ella.

-Jo ••• -vaig intentar dir.
- Tu ets

COI11

els altres, no? Una mica,

m~s

jove, però pirata.• Deus es-

tar aprenent l'ofici.
- Oh, si vol no en s·er<;>.,
-~ira

amb

qu~

- Jo no sabía
-

Per~

surt ara aquest!
qu~

fer i em vaig

ara ho saps

qu~

enrol~.

fas, no?

Ja li he dit que si vol, plego.
Com et dius i quants anys tens?
Formós. No porto
tena. l a bord
er~

b~

nom~s

els comptes però em pesno que he passat la vinporto

~ls

nortes uns mals llibres.

- No, aixb no, veu? Jo faig els
és

com~tes

que em fa fer el capita, que

qui mana. Hi ha gent que no néstà gaire contenta dels comptes q

fa el capità,
mal

llibres. Qui fa la feina són els altres.

~eni!

per~

un capità s'ha de creuxe, i més aquest que té un

M'ha encarregat que li ho digués. l

ta~bé

m'ha dit que vos;è

'n sortirà si ell acaba la

paci~ncia

26
que diu que ja l'ha acabada.

, a mi m'agradaria que el que no se'n sortís fos el capità.
qu~?

ho

s~,

perb m'agradaria.

- .=-ero no vas per pirata tu i no dius que el capità s'ha de creure?
i anava, per pirata •.
e'n voldries desdir?
a me n'he desdit.
l

qu~

- Deix

penses fer?
la colla a la primera oportunitat.

Tot sol?
questa pregunta m'ha deixat retratat. Al1b que jo em pensava que e
anys llum es pot haver acostat a distancies mínimes. O jo m'ho havia
pensat.
'agradaría molt fer-ho

ben acompanyat ••• - em vaig atrevir a dir.

l al dir aixb em vaig mir

la captiva molt obert d'ulls. Ella tamb

'hi ha mirat molt obert

d'ulls. Ha vist en mi una esperança de pode r

fugir de les intencions del capità?

Pe~què

no?

- T'hi veuríes en cor?

Jo, de fa uns moments, em veig en cor de tot.
Per~

i el capità? .

Jo el puc anar fent passar de noves fins a trobar
deixar el vaixell.

l~oportunitat

de

an baixen a port es beuen botes enteres, i lla-

vors sería, serà el moment.
- Si les coses anéssin com dius no em sabria cap greu de fer companyía
amb un tenedor de llibres de pirates. A mi els crits

d~aQuest

home em

treuen de mare.
- A mi no em sentiràs

cridar mai. No m'ha sentit cridar ningú a mi.

Jo,quan ells fan estada a.les tavernes i a crits s'ho vslen menjar tot,
espero que siguin a bord, agafo el timó i els porto fora port. l una
ve.m3.da a mar obert els porto els compted. l ma;. m'han sentit al
veu. l si vostè •••
- Formós, si hem de treballar junts no cal que em diguis de

vost~.
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i ••• com vulguis.I si de debó havem de fer companyia, puc

cro::her el teu nom?
eranca.
an nom.

-

~~

-

~s

ueu tempoc està malament.
un nom de Sant Pare.

- Formós, ja està bé portar el nom d'un Sant. Pare i seguir la carre
a t'he dit que me n'havia desdit.

me n'he desdit ja abans de sen-

e dir res i de pensar en fer companyia. Només de veure't me n'h e
sdit.
- l

qu~

li diràs al capità?

diré ••• no ho

i

s~ ••• li

lt pert> que en tot

all~

diré que les joies i els vestits t'a

aden

que t'ha portat n'hi trobes poc.

- l si no et creu?
Si el

capit~

està tan tocat com jo es creurà tot el

_ el primer Traver, al resseguir

m~s

qu~

li digui •••

papers, veu que el jove Formós

ortat per la visió de la bella Esperança, posa en joc totes les seves aptituts de tene-dor de llibres.
~

diu aquesta dona? - escriu quO li va pregv.ntar el

capit~.

Ui, capità! Les joies la tenen boja. Ara, amb les que li haveu portat n'hi troba poques. Es per

aix~

que no us deia res per crits que

féssiu.
'hi portaré més! N'hi portaré més! Serà la dona que tindrà
del m6n. No hi haurà cap vaixell dels que van i venen de les
ue s'escapi.

Per tal de tombar aquesta dona ho faré tot jo!

n~s

joieE

riques
~m ~on

vertiré d'un pirata vulgar en el pirata de més anomenada que hi ha .
hagut. l no tocarem port fins que tinguem totes les joies que aquesta
dona vol. l potser n'hi pqrti amb torna de joies, ja veus

qu~

et aic!

l sí, un darrera l'altre, vaixell que es posava a tret del nostre vaixell que quedava desproveït de les

exist~ncies

de valor que portava.

1 capità no vol tornar a veure a Esperança fins que creu tenir prou
edreria per a trobar facilitats.
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t penses que en tindrà prou, Formós?
o n'hi posaría una mica més, capità.
ai, em

sortir~

molt cara aquesta dona!

al m~s que en sobri, capità, val mE!s que en sobri •••
~~tre

tant, escriu Form6s, les meves visites al camarot

°tegen. A la quinta visita si el capità ens

è

hagu~s

d'~speranca

vist

ha~~s

tin-

t un cobriment de cor.
l capith ha fet

LU1a

arreplegada de joies que li permetría, si vol-

s, posar la millor joiería del món. l la moneja que ha arreplegat
hi ha cap banquer que la tingui.

Per~

la gent se li queixa que fa

.assa díes que no toca port. S'acosta el dia, Esperanceta•••
~l

capità diu que

~s

el darrer treball que es fa.

cabat aquest, anirem a port i hi haurà carta blanca. Treballem b
hi

~anyarem

tots.

1 darrer vaixell abordat ha rajat fort.

Ha estat

~~

vaixell

dan~s

que portava un bon carregament de pedres de preu per ser tallades

a

tmterdam que es diu que és el lloc on hi ha més bons especialistes
er tallar aquesta mena de pedres. El capità, aquesta vegada, s'ha
fet la part del lleó. Sería la part que l i permetría fer-se amb els
somriures d'Esperança. l anava tan alienat el capità pensant amb aqunlla venturosa operaci6 que a

un~e

protestà en veu alta dient que la

part del capità aquella vegada era una mala part, no va poder dir mai
€s res.

è et sembla, Formós, puc entrar amb eis tresors? PeTquè aix~ que

porto ja és més que un tresor, són varis •••
- Jo, capità no aniria de pressa. Esperança quedarà parada,
esperaria la

tOl~ada

jo

del desembarc. No n'hi ha prou, amb dones com

eranca de presentar-s'hi
entol'lat, sabeuf

per~

a~b

tresors i prou. Un s'hi ha de presentar

Unes bones tOUles de rom us entonaran com han d'ento-

nar en casos com aquest. Jo, com sempre
sortir. l quan claregi

")ol"'tar~

el timó a l''horO'

de

tindreu Esperança a la butxaca. Jo no em mou-

ré d'a bord guardant-vas-la i amb instruccions que es posi camisa de
dormir •••
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illor sense camisa, Formós, millor sense camisa! - va dir el capi, ensalivant a tot ensalivar.
a de Formós es veu que va anar endavant. Quedà sol a bord amb els
rs i .1;!;sperança.
ara
-

qu~?

~sD~ra't.

- que diu la dona.
Ara nom~s conencen a

beure~ D~ací

a una estona comencaran

rencar coses. Llavors haurà arribat la nostra •
• a un ventet que ve de terra. Un ventet i.deal per a sortir de la bo",
•

sperança, guapa, per tu m'he deixat córrer la carrera de pirata, pe·
si

m'ajud~ssis

ant. Es la

.m~s

a pujar aquesta vela em penso que hi sortiriem gu

petita però

per tal de sortir de port ja ens servi-

••• No~~s s'ha d'estirar aquesta
~ls

corda •••

dos treiem forces de flaquesa i la vela va pujant. D"enllà arriben

els crits i les

trencadí~ses

de la tripulació pirata la qual actua al

le.
o havem aconseguit, Esneranca!
- Però no anem a terra?
Es una illa i ens hi trobarien. El capità, per tu, ho reP.iraría tot.
Anirem mar endins i segur que trobarem algun vaixell. Serà la salvaci
i, amb tu" dues salvacions.
Sortir a plena mar amb Esperança d'única passatgera era la millor rifa, escriu Formós, que jo podía treure. l no volía trobar cap vaixell
per tal de passar la vida a la mar amb Esperança. Ella, de moment, semblava que era de la mateixa

opinió~

l ens vam fer un tip de festejar.

em trobat un temporal.
-

Form6s,amb~

això no hi comptàvem!

Potser sigui un temporal modest.
Sí, sí, aquell temporal, er qual havia començat com un temporal ben edu
cat, s'anà engrescant engrescant i es convertí en un temporalàs. To
estàvem espantats, el vaixell, Esperança, jo i els tresors. Però jo
encara vaig dir:
sperança, mentre aquest tempora~ns permeti contar-lo, m'agradarà
haver-lo passat. Jo per tu no havia fet cap sacrifici gros fins ara.
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quest temporal n'

i

un de sacrifici, el faré a gust.

i, la veritat, Formós, m'agradaria més no haver-lo trobat aquest

.poral.
que no podíem fer altra cosa, el vam passar abracats.
~s

el primer

ueIl

te~poral

tem~oral

que passo abraçada

un home, Fonnós •••

ens ha portat a n'aquesta illa. V

trig

encara a

de~racar-nos quan ja hi havía mar plana.

ormós, que ja no hi ha temporal •••
- Val. més pecar per abrçada més que per abraçada menys.

enen unes

~ulles enteram~nt euf~riquos.

Avui podríem ser dijous. l pel temps. semb12..ría un dijous del mes de
j~~.

Un dels aventatges de passar el temps en aquesta illa amb

~s-

perança, ella i jo sols, és que un perd la noció del temps i, en consequència, del dia que som. Es veu que aquell temporal passa de tant
en tant. El

darre~

sorra. Sortosament

que ha
~odem

ting~t

lloc ens ha deixat la barca plena

~e

fer foc. Fem repassos de peix i cocos. Espe-

ranca, ara que no hi ha el

capit~

pirata a prop, cada dia es posa do-

ies distintes. Quan es posa una de les corones de la cl.leccio'és iguaL que una reina. l jo s6c de debó el seu vassall.

Quina cosa

m~s

extraordinària éo veure Esperança carregada de joies.

assa models de joiería únicament per a mi tot sol.
Averi. sí. que no sé quin dí.n som. Es igual. Quan no hi ha temporal ens

banyem a la petita cala de l'illa.
per a dinar, per a sopar i per an
per tal de fer c6rrer

Espe~ança

ar-~,

a dormir i encara sobren joies.Jo,

la gran quantitat de moneda que tenim, compro

somriures a Esperança. Ja m#hi he arruïnat no
que els hi pago molt els somriures.
somriure.

té joies per a b

i

s~

quantes vegades. l es

cap dona cobr

mai per

a

31
primer Traver troba fulles dissortades.

~l

evern ser per l'agost. Esperanca de fa uns díes no somriu com fins
eia poc.,· Sí, ja somriu,
ue

~sperança

per~

són somriures tristos. Començo a pensar

s'ha cansat de festejar de la manera que s'ha de feste-

a l'illa.
s - m'ha dit -.ja
- Fo
veure portar joies •••

~s

ossa que només tu em puguis

una pena ben

sneranca enyora la seva gent, el seu món.Està vist. Mai m'ha narlat
de la seva vida abans de que el capità pirata la portés a bord i jo
no he gosat mai parlar-ni, de por que em
que fem ara. Hi ha una plana on

nom~s

digu~s

que era millor de la

s'hi llegeix: "Malament!".

ir vaig deixar escrit un malament a la plana. Primer em volía peneper~

dir d'haver-ho escrit,
un cop.

~sperança

ara em san ,çrreu de només haver-ho escrit

ja no és l'Esperança de temps endarrera. La veig al-

guna vegada a la platja mirant-se el mar com si esperés veure-hi quelcom. l ja no es posa joies de cap mena. Jo li dic que per a mi és la
millor joia que hi ha i que si vol les altres les tirerem totes a l'aigua. Per primera vegada no m'ha contestat.
Aix~

no s'arregla.

Jo ja havia sentit a dir alguna vegada que les do-

nes sOn de mal entendre, i un temps vaig creure que Esperança era de
les de bon entendre. Ara, després d'haver passat més de tres mesos amb
ella en una illa solitària dia i nit i amb un inacabable tresor a l'abast, em vaig donant compte que ella també és de les de mal entendre.
- Formós - m'ha dit avui cap al tard -, d'aquest temps passat amb tu
e'n recordaré

molt,

per~ •.••

No ha dit res més després d'aquest

per~. Qu~

vol dir aquest

per~?

Pot

voler dir moltes coses., Una d'elles que s 'ha cansat de mi i de portar
joies a tot portar. Jo

em canso insistint que per a mi aquell

és el millor viure que hi ha,

per~

viu~e

ja no obtinc cap.resposta. Li dic

que si la cosa que enyora és anar a:rn.b la seva gent mirarem de desensorrar la barca pirata,

per~

tampoc em contesta. Estic

cosa Que vol és marxar

per~

seva vila, un epissodi

m~s ••• Per

pensa~t

que la

sense jo. Jo dec ésser un epissodi en la
tal de veure que em digués quelcom

~

vaig dir que si volia deixaríem

l~illa

nedant.
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somrigut llasti-

~'ha

nt i prou. Es va acostant la fi. Esperança ha dit que li abellía
U~

tomb per l'illa i que li abell' donar-li tota sola •••

molta estona que Esperança és fora. No m'avinc a quedar-me sol, i
jo al petit comal de l'illa. Ni mai ho hagués fet. A llevant de la
veig un vaixell que fa rumb a mar oberta. Esperança hi deu haver
.t nedant perqu~ no ha tornat. Se n'ha anat amb la seva gent, i m'ha

eixat eo1 a l'illa. A mi i al tresor.
.vui m'he ent~eti

, -qu.elles joies si

t a tirDx joies a l'aiBua. ~~~ en ten~a de fer jo
Espe~an

ja no hi era?

questa mar també té les seva Goses. Aquest matí a la platja hi havi
totes les joies .que k±

hav1a~irat a l'aigua el dia abans. Potser m'ho

ig pensar que les hi tirava i avui, de nou, ho he tirat tot a l ' .

gua, joies i moneda. l en eseent l'endemà tot tornava a

~seer

a la so-

mal anell! Ho atribueixo a que Esperanca no
rra sense mancar-hi ni
volgué que em quedés sense treso~.
Un dia qualsevol.- Un dia més sense

~sperança.

Un altre dia.- Un altre dia sense ~sperança
lles, una pila de fulles. De cop, un text distint: Per si
l, co
qui vingués no fos Esperança, aquest tresor no se
,v\li, jB molt
el tresor

des~illorat

la

CO~

l'emportar~ ningÚ.

per la partida d'Esperança. he reunit tot

i he 'Dosat unes fletxes iudicaJ.'lt un

guiu la direcció de les fletxes!" hi he posat dessota.

Ca.rIÚ

:i.

fals. "3e-

segueixi a-

(lv.est camí eS'cà ben ~egle.t•• '.
Fa dies que no tinc el cap centra-li.. Si mai algú llegeix aquesta hist,,ria podrà. saber com va gU13.Imi t v.n home enamorat si l'amor li fuig del

costat anant a enamorar altra gent. He

seg~it

per dues vegades el ca-

fals de les fletxes. He estat a tenps a recu.1ar, por6 degut al
llastimós estat m.ental em penso que vindrà un

d~a

m·3U

que el seguira a.

tot risc •••
s la darrera fulla que trova el primer Traver. Segur que l'amic Formós, pensa, va
-

Vost~

se{~ir

s;ho creu tot

el camí que volia que segumsin
aix~?

els altres.
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, fins ara és una mena de cr~nica que un sep~or l'h~robada fe11 no l'ha pas inventada.
cr~nica?

erò auan la feia l'amic Formós aquesta

. no li diu qu.e

aq'l1.estos fulles són unes

Jo no crec pas q

mer-l~ries

c For-

que l '

s va fer quan l i va marxar Esperança.
- Líue ja est~ bé, també la fugida d'Esperan
~n

aquell temps en questi6 de classes s'anava a mirar mólt prim. la

dona devia ser de la mà major, i portar un pirata a casa •••Es diferent
d'ara, que no s 'hi :llira tant de pr.im, quartos hi haginl l ja deu
ber

vost~

com els ha fet ela Quartos

al~1

sa-

que en té molts. Uespres,

potser per la senyora Esperança el senyor Formós fou tot simplement un
caprici. Hi ha dones que en són mO].t de capricioses en aquest món. l

aquella, com a paga, ,ra regalar al oenyor Formós aquella estada de tres
me.sos a n'aquella illa.
- Però aquella fugi

va ocasionar una fatel

s. No s'ho podía penoar

se!'l-V'or Fo

aix~

dua à.e raeu.1 tats

al

la senyora Esneranca?

- No és pas la primera vegada, i menys en aquell temps, que un home
perd el seny per una dona. Desprén, l'amic Formós ja ho va deixar escrit que

Esper~lça pat~per

a tornar amb la seva gent.

o no crec qua les mem~ri~s fossin fetes després d'haver marxat Es-

perança.

~l

propi Porm6s diu que va ser després de

va començar a trobar malament del cap i

~s

l~

fugida que ez

imp0ssible que trobant-se

així del cap escrivís les planes que va 'escriure~ les primeres, el

desenganyat senyor Formós. Al meu entendre en aquesta
la falla d'algÚ. potser de

cr~nica

hi ha

l'a~tor.

1 més afectat per les coses de la beneitería sempre té algun moment
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lluïdesa i potser fou en moments d'aquests que l'amic Formós va
_er la

cr~nica.

ero que vol dir que no era roig del tot l'amic Formós? Primer, tir
. ies a l'aigua,
~,

despr~s

posar unes fletxes perauè la eent s'estimb

per acabar, seguir ell mateix aquelles fletxes mortals.
s igual, encara que fos boig, no tots els bojos tenen sempre boge-

~a

alta. S'ha de ser molt boig per

~

esser-ne les 24 hores. Potser

·c Formós només era un boig a estones. Jo amb
l'autor el qual potser coneix els bojos molt

aix~

vaig a favor de

b~.

orne, jo si em pensés que l'autor tampoc va prou bé de la raó, potse? en lloc de dir que s'ha errat li donaría prou mèrit.
i l'autor no funciona prou bé dels alts, ha de pensar que, com e
bojos normals,

tamb~

pot tenir moments de lluïdesa.

ns falta saber si tot
diu

vost~

aix~

ho va escriure en aquests moments que

o en els altres.

- l ha de pensar, senyor, ha de pensar que segons diuen els metges
tots som uns alienats en potència. Tant els autors com els lectors.
- Ah, si és així •••

í, el primer Traver ha conegut l'exist~ncia del pirata Formós i de la
bella Esperança i sap la mala fi que el primer va fer per la segona,
i té un fenomenal tresor a

ma

de resultes d"haver arribat a n'aquel

illa portat per un temporal. Sap

tamb~,

pel diari del pirata, que a-

quell temporal té lloc cada quinzena. Perb de què li serviría tot
gat si no troba la manera de sortir de l'illa? Aquell temporal
nari podía portar algÚ a l'illa,

per~

pl~

quinz~

quan? Estava destinat, ara que

tenía a l'abast un tresor'incalculable a fer la fi del pobre Formós?
El seu peti't vaixell s'havia convertit en un vaixell a trossos, i ni
pensar en reconstruir-lo. Ell era un bon plantador de cotó i de les
coses del cotó en sabía un niu. Ara, de reconstruir vaixells ••• ! l
la nau amb la qual Formós i Esperança arribaren a l'illa ben poques
coses se'n veien d'ensorrada que era. Sí, era un home ric, riquíssim,
perb de

qu~

li

se1~iría

esser-ho si a n'aquella illa no es podia gas-
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ni un maleït duro? Ja era ben galdós el seu destí.
~ls

diners, a segons qui, sempre han encomanat actuacions especials

'"'e mal. entendre pels que no en tenen molts. 'Tenir molts diners ataca
l cap i a vegades els malsdecap són gastant-se'ls. l si hi ha3 maldecaps gastant-se 'ls, calculin els qu.e hi reuen haver al nos poder-se "ls
star que era el cas del primer Traver. Duí'ant uns dies la seva soedat amb aquell gran tresor esperant li feu fer coses que mai s'has pensat que podía fer. De primer s'assigna un jornal, un gran jornal ,

el jornal

m~s

alt que ma,i ningú no havia cobrat. Després, cada

vee.ada que menjava pagava preus d'hotels de cinc estrelles, pagava
igualment a sastres imaginaris i a barbers invisibles. Pescava, i pensant que potser vindría un dia que el peix aniria caríssim, pagava a
reu de turista el dia que li tocava menjar peix. Pagava igu.alment a
un met,!le inexistent per tal de que li conserves l'or,ganisme en bon
fvncionament ••• Perb per més que gastés el tresor quedava pràcticament
ümal. Arribà

2.

pagar, com a milionari que era i a preu astronbmic,

sortides de sol, pluges, vents, temporals ••• S'arrufin~ una pila de vegades, pera arruïnar-se per a ell no era questió d'a2afar-s'ho malament prenent un excés de barbitúrics o deixant-se negar en una banyera, es tractava tot simp¡ement, de portax les peces del tresor d'un
costat a l'altre. l com que aquesta rutna era una ruïna simbblica,
com haurien de ser totes les ruïnes per anar bé pels a.rruïnats, el
primer Traver doblava el cost de les despeses generals i particulars.
-se, que encara a molts llocs es pot fer de franc, li costava
i en pagava un dineral. l cada vegada li costava més saber en

qu~

es

,staría els diners. Provà d'apostar fort a un cavall d'una cursa la
cual nom~s tenia lloc d~ pensament, i quan el cavall estava a punt de
gu.Emyar, se'n desdeia i feia guanyar a un altre. Es re,g:alava ell

ma-

teix un milió darrera l'altre, en regalava a parents que qui sap on
eren, a l'Estat •••Fins que vingué un moment que invertir se li feu e
da vegada més difícil, i ja no li feia cap il.lusió

pa~

xifres ex-

traordinàries per les variacions climatológiques, ni donar propines
fabuloses a servents imaRinaris. Llavors l'home
atrapat,

per~

començ~

a sentir-se

ben atrapat, amb un atrapament sense sortida. l

mai

cobra~n
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sortides de sol, pluges, vents, temporals, servidors de

a, cavalls, parents ni el propi Estat. Però bé s'havía de matar
_ temps, no es podía pas estar hores i hores mirant-se la mar des de
platja, ni passar día i nit dormint ••• De jove s'havia afe·ccionat
s escacs i va pensar que jugar als escacs seria una manera de passr
les llargues estones que li tocava passar a l'illa. Damunt de la fina
rra de la platja construí un gran tauler. Amb cendra enfosquí
'~dres ne~es.

els

Després passà molts dies fent, amb trossos de fusta,

s 32 peces del joc. Les col.locà parsimoniosament damunt el tauler
sorra. Les peces estan a punt,

per~

contra qui jUire.ria?

Havia sen-

Ot a dir que quan un juga tot sol als escacs és que està una mica tot dels alts.

Però si a l'illa no hi havia ningÚ més contra qui ha-

'a de jugar? I jugà, a dretes, contra ell mateix. Ja sabía que era
tavernaclada,

per~

si un home en una illa

solit~ia

avernacle! Ell, tot sol, podía ser les coses que

no Dodía ser

vol~6s.

I fou ta-

ernacle. l tornA a fer sortir el tresor. Ell, com a conductDD de les
.eces blanques, es deixà guanyar per les negres i perdé el tresor. l
se'l tornà a jugar i a pérdre'l deixant-se guanyar per les blanques.
ix~

una i altra vegada, fins que trobà que els que deien que

als escacs un tot sol era un joc

b~stia.

Llavors no

tin~é

ju~r

altra so-

lució que jugar-se el tresor mentalment. Li feia nosa aquell tresor.
Se'l jugava si es recordava o no d'una poesía apresa quan anava a estudi, si tenía present el cotó que havia recollit un any determinat,
del temps que feia que no havia vist cap dona ••• Aix~ darrer li

f~l

pen-

sar amb les que podríen anar a l'illa si sabéssin que ell era el proietari d'un tresor inacabable. Les dones que fins llavors havia co•

negut, quan les hi parlava de casori i les hi deia que ell era plantador de cotó i que tenia plantadors negres que li feien la feina, li
solien dir que viure amb negres a prop era una mala cosa ja que de tant
en tant es recordaven de com havíen estat portats al país, s'esquivaven, i més d'un blanc o una blanca havien rebut. Ah, si totes aquelles
dones sabéssin que ell era propietari d'aquella fortuna! No s'hi acabarien les dones a l'illa, i per més que n'hi anéssin sobraria tresor.
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obstant i saber que d'aquella fortuna no en podría fer

~otser

- cap us normal, refeu les fletxes i les senyals que l'amic For~ia

posat per tal de fer seguir un camí fatal ja a

resent~s

a l'illa.

Tamb~

ho trobava just el primer

totho~

T~aver

que

que si

que l'havia trobat no es podía aprofitar del tresor, que no se
rofités ningÚ.
es dedica a col.leccionar joies i monedes. Les pedres les cataper colors, rubís amb rubís, diamants amb diamants. ametistes
ametistes, esmeragdes amb esmeragdes, brillants amb brillants,
ueses amb turaueses, jaspis

b jaspis, perles amb perles,safirs

safirs, lapizlàtzulis amb lapi zlàtsuli s , ulls de gat amb ulls

Ib

t, àgates amb

~gates,

òpals amb òpals, aip.v.es marines amb

"nes,òhixs amb ònixs, monedes i
llen~os

.

d'or i

~lata,

llen~ts

d'or i

~lata

ai_~

amb moendes

collarets amb collarets, anells amb anells,

racdes amb arracades, bracelets amb bracelets, medalles amb medalles,
amb cadenes, creus amb creus, serveis de taula amb serveis

~nes

aula, argolles amb argolles, candelabres amb candelabres, penjolls
b penjolls ••• Quan tenia aquesta feina feta l'home pensà que potser

feia feina pels altres, i l'esbullava,

per~

repensant-se tornava

a

catalogar aquella fenomenal acumul?ci6 de riquesa. l això ho repetia
un dia i un altre dia. l, un, es posà.. . una de les corone,s de 18. cd. .lec-

ció i es

'Procla!Il~

rei de l'illa. l res no alterava l'escenari Jà

de

l'illa. Cada dia les mateixes coses, la mateixa mar, les mateixes palmeres, la mateixa soledat, el mateix tresor, aquell tresor, que aquell
primer Traver ja no sabia

qu~

dimoni fer-ne. Pensà tirar-lo a mar, pe-

recordà que entre 1GS fulles del pirata Formós nrhi haVia una que

ro

deia ben clar que aquella mar era especial i que tornava les coses de

valor que s'hi tiraven •••
Vol dir que aquest home els calca tots?
Un s'hi ha de trobar en

se~ns

quines

circ~~stàncies

per tal

de

poder jutjar equitativament.
- Veurà, en el meu entendre ja hem trobat massa
peus

terra. Un pirata, si :vol amb atenuants

nt que no toca bé de

perqu~

li fui,!l una dom

3

ls trucs; una dona, la qual

ta~poc

hi devía ser tota, se'n va

ejar amb gent del seu braç deixant un festejador que festejava
---~l.lentíssimament i

abandona un tresor que feia mal d'ulls, i, ara,

sortir un nou personatge que pel que es va veient segeuix el
dels altres amb les coses que va fent. Potser hi ha massa gent
~cada

aquí!-Potser és que l'autor també n'és de tocat, escolti!

-'autor, senyor, es limita a exposar fets. Si els que porten a cap
ets tenen el seny baix, la culpa no
~ors

~s

pas de l'autor.

potser serem nosaltres que corrirem baixos de senderi. A ca-

deien de petit que qui va amb un coix ••• A veure si ens havem de
visitax si seguim llegint.
t podría succeir, perb toquem de peus a terra.
h, si hi som a temps.
eura, si

vost~

es trobés sol en una illa, i ara només vull parl

l darrer personatge,

un tresor com el que trobà el senyor Tra-

a~b

er •••

- ,"·s que ara jo ja en dubto que aquell tresor fos tan important com
ns vol fer creure l'autor.
- Deixi'm acabar, senyor.

Qu~

faria

vost~

si es trobés en el cas del

senyor Traver?
Per trobar-me en el cas del senyor Traver jo hauría d'haver navegat
i jo no he navegat mai. A mi els vapors sempre m'han fet por, i me
n'han fet d'ençà del naufragi del "Titanic" el vapor

m~s

gran d'aquell

temps. Sap quanta gent hi va petar en aquell naufragi? 1.513 persones.
1.513 persones que si s'haguéssin quedat a casa
- Llavors

vost~

co~

jo encara viurien.

no es pot fer càrrec de com pot reaccionar un que

e

trobés en el cas del senyor Traver.
Així

he~

de seguir

lle~int?

uin remei toca.
- Ja estem ben guarnits.
L'amic Traver sabía que era un dels homes més rics del món, però

ta~bé

sabía que no li servía de res, ni per a comprar-se unes calces ja que
les que portava no eren calces d'un home ·de grans cabals, com no

ho
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la resta de la seva indumentària, ni el seu habitatge ni els se
Nom~s

assos.
ava i

m~s

era ric. l que un ric hagi de fer la vida que faig jo,

pensava

l~amic

Traver. l un día, un día l'home es trob

-";...-.:2."t-se més que del compte la

na~

ensorrada del pirata Formós. Qui

~s

.~t.

pensat que aquell home ja no pensaria mai m~s b~, s'hauria
pensa
l el primer Traver/que la solució podria ser aquell vaixemm

sí,

rrat.

era un vaixell en el qual hi havien feinejat en

b~

o en

sis homes i un capità, un vaixell ja de compromís i que sería de
t mal desensorrar primer i de mal fer-lo arribar a l'aigua després.
voler considerar cap d'aquests grans inconvenients i es pos
ure sorra de la nau. Treballava com mai no havía treballat, amb por
e no esser-hi a temps que diuen que és la millor'manera de

treba1l~.

entre anava treient sorra anava fent comptes.No en diria res a nin-

a de

la trobada del tresor. Ell, quan plantava cotó coneixía un talla-

r de diamants. Li faria arribar alguna pedra i la hi donaria a bon
~reu

fent

veu~e

que en desconeixía el valor. Aquell tallador deuria te-

amb els que traficaven de debó amb pedres precioses, i
la cosa ja es podria encarrilar. Després tenía aquella abu.ndosa col.1eer contactes

ció de monedes i llengots
nt. Sería l'home

m~s

~b

la qual faría treure el 'barret a molta

respectat del rodal. l encara potser la cosa mi-

llor sería no escampar-ho que era posseidor d'una

~an

fortuna. Es veu

que tan aviat pensava d'una manera com l'altra l'amic Trevor mentre
anava deixant la nau pirata neta de sorra. La Dossibilitat d'anar

a

fer servir el seu tresor li anava donant idees, tan bones ara, com dolentes quan es pensava no poder fer-lo servir. Ja té la nau
de sorra,
perat

all~

per~

~

neta

l'embarcació es troba dintre un gran clot. Per un deses-

seria un inéonvenient insalvable, per un esperancat no n'era

cap d'inconvenient. Sobretot per un esperançat que estava pensant que
al tornar de nou al món li permetría tenir un cuiner amb titol i barret de pis, ben disitint d'aquell cuiner

xin~s

que tenía a la planta-

ció que cuinava com quan era al seu país on s'hi menjava poc i malanent ,
l l'amic Traver, ja tocat per l'afecció de treure sorra d'on fos, fa
un gran rec al davant de la nau pirata fins a tocar l'ai,gua. Treb
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convençut l'home que ja ha portat una bona nart del tresor a bord.

s'ho
~~~s,

~ar~

l'home per ,a fer anar aquella barcassa a l'aigua? Ah,

~e

l'amic Traver ja no és el de dies endarrera, és un Traver nou

pensat amb tot i al pensar amb tot vol dir que havia pensat, al
struir el rec, ,amb les marees. L'aigua a l'enfilar-se sorral amunt
.va ooplenant el petit canal construit pel nostre amic. l l'amic
~~1~e,

rient com un boig, com l'aigua anava alçant a petit pic la bar-

pirata.

S'enfil~

a bord no deixant de riure a tot pulmó. Feia poc'

1 'home mé's ric del m6n, ara també era el que havia rigut més. Amb
les presses

per allunyar-se de l'illa hi havía deixat una part del

esor. Li era igual, la questió era apartar-s·e'n d'aquella illa i
qom més de pressa millor. No totes les veles estaven en bones condicions, perè el floc encara responía. Si, hauría de passar, ben segur,
ue1l temporal quinzenari, perè ara ja no l'espantava res, i n'estaa tan poc d'espantat que fins i tot per a riunfs d'ell mateix va pensar que potser pagant el

qu~

fos aquell temporal es portaría bé. Tom-

a el cap endarrera i veu que ha fet camí. L'illa ja no és res més que
un punt gris al lluny. L'amic Traver té el darrer dubte quan troba
bandera pirata, dubta entre

qued~-se-1a

o tirar-la a l'aigua. Pensa

que qui sap com poden anar les coses encara ,i decideix no desfer-se'n.
--és d'un ha dit que les dones són de mal entendre. Tots els que ho han
dit han tingut raó. Ho han estat sempre de .ma1 entendre. La nostra ami-

ga

~sperança n'é~

una mostra. Vegem-ho. La nostra amiga Esperanca

passat un temps amb la seva gent. Alterna, acudeix a reunions, festeja,
i, de cop, enyora les f.estejades amb el pirata Formós. No festejava
com ell la gent del seu

bra~.

Aquell festejar de ciutat, ballant val-

sos i jugant a la gallina cega, aquells constants avisos familiars
de: uNoia, segons a on no està bé que hi vagis", "Noia, compte amb els
homes que la saben molt llarga!". Aquell haver de dir manta vegada quan
se li proposava sortir a passeig o tancar una mica més tard que del
compte: "No, a casa no ho volen!", feu crisi Sentí unes ganes imnar
bles de tornar a fer aquelles festejades solitàries sense altres tes-
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onis que sorra, palmeres, lluna, sol i mar.

All~

era festejar!. l

dona pensà tornar-les a fer almenys de tant en tant. Aquells feseigs de casa bona, amb galantejadors que ensumaven rapè, que es preentaven amb perruques blanques, casaques florejades i mocadors de seno li feien el pes, malaventurat. Ella necessitava un bany de pi
a Formós cada temporada, ja ho veia. l com que era dona de cabals prois, proposà anar a l'illa de les bones festejades a un capità

de

·xell.
l no es preocupi, ho pago tot jo.
1 capità estava, quan Esperança li anticipà que ella ho pagava tot,
·rant-se una carta marina de la zona on creia que es podía trobar
,uella illa.
1 cobrar no em preocupa,> senyora, tractant-se de vostè. La cosa que
sí que em preocupa és trobar aquesta illa que diu, veurà. No veig que
fis:uri a cap mapa. Si aquest punt que li senyalo és aquesta illa, potser la tingLtem. Ara, amb perdó, si és una

ca~arada

de mosca•••

Per arribar-hi s'ha de passar un temporal que sembla que té lloc cada quinze díes. Vam sortir del Port i el temporal es presentà al cap
e sis dies de navemar. sé que naveaàvem

se~int

la direcció de la

Lluna, i que abans d'aquell temporal vam festejar tres dies seguits
b el senyor Formós. Si

aix~

el pot

orient~ •••

La navegació seguint el curs de la Lluna potser sl: ara, aquests tres
dies de festeig que diu no ens serviran massa. l per què no se'l va e",portar amb vostè a n'aquest senyor que diu?
"-

- Jo ja no hi pdía estar més a n'aquella illa. Trobava afaItar la meent, canviar-me de vestit i que la meva gent ho veiés. Després, el
senyor Formós era un pirata, un pirata de molt bon veure,

per~

un pi-

ata i jo no podía pas portar un pirata a casa. A n'?questa illa hi h
un senyor tresor amb abundància de joies, però

qu~

n'havía de fer jo

d'u~a

col.1ecció de joies si ningÚ dels que jo volía me les veiés por-

tar?

l vaig considerar just deixar-les al senyor Formós en paga de

les 2rans festejades que vam fer. Suposo que ell ho haurà

ent~s

així.

l ara m'han entrat unes ganes boges de tornar a festejar una tempora-
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,b el senyor Formós, fins que s'acabi i em tornin a venir
tornar amb els
er~ora,

meus~

~es

M'entén o no m'entén?

jo amb les coses de la mar i la navegació em defenso, però

a les dones no les he enteses mai. I comencço per no entendre a
aix~

a i
;vego,

que fa més de trenta anys que intenteto entendre-la.

perqu~

viat~e

navego, si em quedo a casa per quê m'hi quedo. Si d' aJ.-

li porto quelcom:

"Aix~

rto res està vuit dies que no
;ve~

Si

m'has portat?" em diu,. Si no li
dirigeix la paraula. Al principi de

~

feia els viatges a tota vela amb la il.lusió de tenir una bo-

rebuda. l

se~ons

la lluna que la dona tenía, la seva rebuda era:

Ja ets ací?". Si, per contra, el retorn era més llarg per mor dels
ents, la. rebuda era: ItDeus estar més bé fora de casa que

ha~is

tri-

t tant a tornar! tt. Per tal de veure si aquelles rebudes es podien
eelar, en un dels viatges me la vaig emportar. Ni mai ho

ha~és f~!

arn trobar mar esvalotada,i a mig viatge va començar a dir que jo e
un mal home, que la meva intenció era negar-la, i que volía tornar a
casa abans que' em sortía amb la meva. l no vaig tenir altre remei que
ecular i tornar-la a casa••• De tota manera, senyora,
intentarem
I el

t~obar

viat~e

vost~

paga i

aquesta illa que diu.

es feu. Arribaren sense novetat al Port. Es desembarca i

se senten tota mena de crits. Venen d'una de les tavernes visitades
pel pirates. Esperança diu al

capit~:

- Ara començaran a trencar-ho tot.
, efectivament, a la taverna es
i entrem? - pregunta el
~e

comen~a

a trencar tot.

caDit~.

no n'ha vistos mai• de pirates?

n mar alguna vegada. En terra, no,
il.lusió entrar-h:t •••

per~

si

vost~,

que paga, li fa
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im, capità. Aquest que trenca més coses ja em va agafar una veo

~emi.

Som

m~s

que ells i anem armat.

pità pirata,el qual ja no anava vestit de senyor,

s~adona

de la

esencia de forasters i, sobretot, de la d'Esperanca. Hi ha uns moment
silenci.
- Senyora
enred

que diu el pirata -, amb el temps ha guanyat
un tenedor de llibres. A

vost~

olt.

no ho sé. Vost

no em va vo-

__r accevtar un bon tresor, un extraordinari tresor, que els
1ls ens va donar a mi i a la meva tripulació recollir, i
aix~,.

r i tresor ens van deixar en terra. l
da que vagi,

~s

mie

meus tre-

vost~,

tene-

senyora, per ben acomna-

robar. l tan mala cosa és robar a un pirata com a

que no ho sigui. Aquella fuRida amb el tenedor de llibres ha costat
ebre a molta gent, i tot per culpa de
.g que porto fetes són culpa de
.0

vost~

vost~s

i d'ell. Les clenxes al

dos. Un pirata en temps no

passa de ser un pirata. Ara, un pirata ensarronat és quelcom mes

,'e un pirata, és un

pirat~s.

El tenedor de llibres, per a

vost~,

se'n

emportar no sols el treball meu sin6 el d'una colla de proletaris
de la mar. Jo la pagava malament a la meva tripulació,

per~

la

paga·~.

quella tripulació hi tema una part en aquell tresor que jo no vaig
poder repartir-la-hi. Ja sap

,qu~

vol dir

aix~

per un home per pirata

que sigui?La tripulació em va deixar sol que és la cosa pitjor que pot
passar a un capità pirata. He tingut d'aplegar nova gent i començar de
nou, posseir una nova nau, comprar diverses banderes, pa,;rar la 8:ent
per endavant, i tot per culpa

de

vost~

i el tenedor de llibres!

Dl capit'à d'Esperança la ta voltar pels homes armats.
- Amb l'altra tripulació aquestes armes no servirien per a res. La que
tinc ara no passa de trencar coses a les tavernes,

per~

amb la d'abans

i encara que només n'hagués quedat un de sol, que sería jo, aquesta dona avui seria hissada a bord i empaitada per un servidor de vostès. No
tinc, de bon tros, les joies de l'altra vegada
s'hi veuen molts vaixells armats,

per~

amb

perqu~

l~altra

ara per la mar

tripulació si no

la convencéssin les joies la convençariem per força. l a bord ara no
h.i ha cap tenedor de llibres. Cap sabem de lletra. A un pirata se'l

una

ve~da

i prou ••• I

qu~
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n'ha fet del tenedor? Ja que aquesta ve-

sembla que hi ha dificultats per tal d'emportàr-me-la a bord, crec
ue no es

de~anar

massa demanar què se n'ha fet del tenedor.

11 i tresor són en alguna illa deserta.,
quina?
vai~

o ho sé. Hem vingut ací per tal de veure si hi sabem trobar. Hi

ar~

sar molt bones estones a n'aquella illa al costat del tenedor. l
, a~adaría tornar-n 'hi

passc;w. •••

- Ja era aixeridet, ja. Massa, refotre! No
'han

a~adat

hi he pogut fer temporada,

per~

b totes les dones que
quedar sense dona i sen-

se quartos no m'ho vaig poder acabar durant molts díes. l com hi troen aquesta illa si. no sap on para?
- Sé que s'ha de trobar un temporal per tal d'arribar-hi.
- L'Illa dels Temporals! Jo la conec. l sé com anar-hi!
Intervé el

canit~

de la marina mercant.

odem fer un tracte. Si. és aue es poden fer tractes amb pirates,eh?
Si jo faig un tracte ja hi pot pujar de peus. Serà un tracte de
it~

a

c~

capit~.

- Vostè ens porta a l'Illa que diu, li donem la meitat del tresor,
senyora s'hi queda una temporada

festejar" i tots contents.

No hi ha tracte.
- Li donem tot el tresor!-

diu Esperança.

ot el tresor i poder passar comptes amb el tenedor de llibres.
ones no hi ha tracte. Jo, el tresor us el dóno. Ara, si jo vull
anar a festejar a n'aquesta illa amb el tenedor, i vos hi passeu els
comptes que em penso que hi voleu passar, amb qui voleu que festeri?
•

- Doncs'no hi ha tracte. A mi qui me la fa me la paga. Si no fes

la

au amb aquest tenedor seria una taca en la meva histbris, i aixb

per

un pirata, també tenim les nostres constitucions nosaltres, seria
mala taca. Pirates, tothom a bord!

Ja ho acabarem de trencar un altre

dia tot aixb •••
La tripulació pirata, som sempre que hi havia trencadisses a la taverna no es sortía d'enfocar la bocana del port. L'altra tripulació s'
d'esperar una estona llarga abans els pirates no trobaren el cami
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rtida. El capità mercant s'havía fet un pla. seguir el vaixell pii desfer-se d'ells en arribant a l'Illa.
mar obert. El capità pirata era de debó que sabia on

p~r.ava

l'r-

dels Temporals, i, home avesat a navegar de contraban i que se l!es
. 'a totes, agafà un rumb fals al veure que la nau marcant el seguia.
emés, com que ara la tripulació era més petita portava una nau m
ra i ben aviat la barca d'Esperança es perdé de vi sit}.. Aquesta
feia dies que navegava i el temporal quinzenari no tenía lloc.
enyora - que diu el capità -, en havem perdut. Veig que aquell 'Punt de la carta de navegar era, de debó, una
... c~

ca~rada

de mosca. No és

illa ....

ls pirates sí que seguiren el camí dret. l trobaren el temporal. El
eig feu estralls ja que els nous pirates eren poc pirates,

per~

el

pità els mantenía contra el mareig amb la promesa de que a l'Illa hi
obaríen un tresor que.valdría la pena haver passat aquell temporal
fins i tot un de més violent i tot. Ultra aquesta promesa, ell voía passar comptes amb un tenedor de llibres •••
el temporal

pas~à.

i arribaren a l'Illa. Els pirates,. amb el caDi t

davant, no tingueren aturador per tal d'emportar-se'n aquell tresor.
en nerviosos platja amunt. Arriben davant els dos cam!ns. No saben
de llegir,

per~

segueixen la direcció de les fletxes •••

ns han fotut ••• - deien tots a cop quan queien al penya-segat de cinquanta metres d'alcada.
Un temDoral,

capit~.

Potser sigui el de debó.

L'envestim? Jo ja hi estic acostumat
•

- Quantes més dificultats hi hagin m's ganes tindré de fer aquest festeig que fa tant de temps que s'espera.
erb aquell temporal era més temporal que els altres, i per ganes qte
tingués Esperança de festejar, els desesperats salts del vaixell la feren claudicar.
Capità, és massa temporal aquest per a mi.
Oh, ara tan temporal trobarem endavant com endarrera. Som a.l ball i
hem de ballc:;w..

er favo.r,
abraçada

a~b

capit~,
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no seguim •• ,.Jo el primer temporal el vaig nassar

el senyor Formós i ni em vaig adonar que hi hav!a mala

•

o no em vull pas posar al lloc d'aquest senyor Formós, perb si aest temporal el vol passar abraçada amb mi ••• es tot el què li puc
erir.
El senyor Form6s era la
seu oferiment,

per~

rimera dona que abraçava. Li

no

s la mateixa cosa.

s

molt
,
,b el senyor Fo os
a~raeixo

e el voldria passar abraçada aquest temporal.
- Doncs l'haurà de nassar com tots, com pugui. Pot esdevenir-se aue
antem o que no l'aguantem aquest temporal. Si no l'aguantem, jo
~empre

podré dir, o podría dir, que m'he negat per no haver-me

a seguir-la en aquesta ditxosa Illa. l

vost~

ne~t

pot tenir el consol de

saber que, per arribar-hi, ho ha perdut tot. El meu consell es que nro. de dormir, cosa que penso que és impossible amb la mar que fa
l allà no dormí ninw. Ni el vaixell, el qual semblava, amb els bots
que feia, que era el que estava més despert. El capità recomanà a tothom que si no es dormís
..,0

~

~

almenys es tinguéssin els ulls tancats •

influí en res en la marxa del temporal tenir els ulls tancats, pela B:ent va seaúr les

in~truccions

del capi tàel qual pe,r aJ.guna

cosa era el que manava a bord. El capità es va descuidar de dir
també s'hi tingués la boca de tancada, i tota la nit eu
ais i gemecs de tota

~ena

van sentir

encapçalats pels que emetía el propi

i va haver unanimitat absoluta. Allà

~emegava

que
capit~.

i cridava tothom, vai-

xell inclurt•• A mida que es feu clar, aquell temporal recoll! les
onades i a punta d'alba es trobaren a la mateixa platja on tan ben a•

companyada 'arribà temps endarrera la senyora

~speranGa.

- Capità, entornem-nos-en ara que fa bon temps. Jo si tinc de pass
temporals

com~ue*t

cada vegada que tingui ganes de venir a festejar

en aquesta Illa, m'ho deixo Bórrer! - foren les primeres paraules

d'J~s·

perança,al posar peu a la platja.
-

Per~

tresor?

ara que som ací no vol ni veure si hi ha el senyor Formós i el

cap manera!

A

mi el tresor no em diu res. Jo havia vingut
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~cí

per

stejar i no hi ha festeig que pagui el tret de suportar tempora.
ls que havem passat. En quant al tresor potser el senyor Formos
l'ha gastat i hauría fet molt bé.
st~

s,
'''i

paga, senyora. Ens en tornarem, per?> •••
capit~,

no hi ha peròs que hi valguin!

has:ué forma de fer variar d'opini6 a la senyora Esperança. La

dels temporals era

m~s

forta que les ganes de festejar. El capi

tornar a dir que a les dones no hi ha qui les entengui.
ranca no va saber mai la fi que feu el senyor Form6s, la fi que feels pirates i la fi d'una gran part del tresor a mans del primer
_~ver.

Potser val més així. Quan el vaixell feu mitja volta, només va

r:

eí, que hi vingui a festejar qui vulgui ••'.
- La que faltava! No em dirà que

aix~

no és

U~a

~ent Rril~a!

colla de

uesta dona ho deixa t)t per anar a festejar a un pirata preferit, i
uan arriba al lloc del festeig no hi vol saber res i s'entorna!
No fem judicis temeraris. Si vost?;
ve~da

hagu.~s

de trobar un temporal ca-

que VOlgués festejar a gust, què far:!a?

Jo, ni feste3ant ni sense n'he passat mai cap de temporal.
Doncs per a mi aauella dona feu molt santament de deixar-se c6rrer
de festejar bé si cada vegada havia de trobar un temporal, sobretot si
es tractava d'un temporal com el que descriu l'autor.
- Per?> aquell temporal ja havia passat! Per a mi l'autor s 'ha torna1Ba
errar. Jo, d'ell, si el temporal ja havia plegat hagués deixat festejar aquella dona de la man~ra que ella volía festejar almenys per darrera

ve~ada.

La casa es crema? Doncs escalfem-nos, carai!

- Vostè passa planes per alt. Es descuida que aquell festeig ja no era
possible

perqu~

el senyor Formós no hi era.

- Una nova cosa per a dissentir de l'autor. Si l'amic Form6s festejava
tant a gust amb Esperança, per

qu~

no el feia quedar

lla?
- l fer-li fer mala fí més d'un cop?

m~s

temps a l'I-

- Seaur que el senyor Formós l'hagués feta de bon

4
at aquesta sego-

,la fi.
ostè ha de pensar que no tots els llibres es .fan a gust dels que
ls

11e~eixen.

ne~ara

l aquest llibre no és pas fet per vostè.En canvi, no

que l'autor va fer reaccionar molt bé al senyor Trevor.

- Oh, alguna n'havía d'endevinar! Si aquest també s'hae:ués tornat
iga .'.'

a sabem, doncs, la base de la fortuna dels Travers, petlv el nrimer
ibA, amb temps i males mars, a la plantació. l com que hi arrib
de la manera que hi

arrib~,

carregat de

quartos, feu

to~

allO que

ensava fer .quan catalogava pedres i monedes a 1 'nIa dels Temporals,.
s

cas~

amb qui va voler. La dona primer li deia gue s'hi pensaría, pe-

ro al tercer brillant que li va mostar li va dir que ja s'hi havía pensat

'b~.

d~ncia

De bell antuvi la dona no

a:OSE'~va

demanar massa coses per nru-

i pensant que potser aquell Traver no era tan ric com

sembl~~,

perb al veure que la casa de la plantació s'anava convertit en un veritable palau, ca1la vegada anà fe·nt noves peticiona amb gran contentameut;
del marit. La senyora Traver es convertí amb la senyora amb

m~s

roba

a punt de portar del rodal. Segur que no la portaria mai tota aquella
oba. No tindria temps per anys que visqués.
Els diners anaven tan a dojo en a;¡uella casa, que qua1'l va venir al mon
un nou Traver, el pare va passar invitacions a tot el país. No hi va

anar, éS clar. tot el país a bateig ja que ningÚ no sabía qui era aquell Traver de la convidada. l aix~ que el senyor Travar havía fet
una convidada ben explicita, ja que ultra anunciar l'acte del bateig
hi fiEro.rava una nota que deia que tots els assistents teníen dret a
demanar al1b que volguéssin. El país no s'ho va crettre, i si bé es veritat que fou un bateig ben concorregut, no hi hagué la gent que

es

pensava hi hauría el pare Traver. L'home se'n sentí picat d'aquell
manca

de convidats i feu una nova comunicaci6 al país dient: "Vostè

s 'ho ha perdut. Podía haver de::nanat de frigorífics a cavalls de

'rera! tt

ca-

·
del país

pens~.,al
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rebre la segona nota: "Encara hi ha gent que

d'humor".
~'al1tiga

plantació,la qual ara ja no plantava res y

se~n

deia la

sa Gran, sobrenom que amb els temps es posaria de moda en fàbriqu

ajuntaments. Aquell Traver estava segur que per més diners que
s no els acabaria mai. l se'ls

~s~a

de totes

ma~eres.

~as

Es compr

"""es ltI'ans balances i fou el primer que ,en privat, es pesà. fent posar
l'altre plat de la balança un carregament de pedres preciosos.
sempre sobraven peces. El tresor el tenia en una
eller de la Casa Gran.

Aix~

sí. ell es

~ardava

~Bn

l

al

caixa forta

la clau ponjada d'un

braçalet amb el qual s'hi banyava i hi dormia. Quan precisava diners
canviava joies o llengots o monedes per paper de curs legal i no deixava patir a ningú. All~ es va saber i a la Casa Gran sempre hi hav

nt fent cua a demanar diners. Allb omplenava

d~orgu.ll

al senyor Tra-

ver. No hi havia ningú sabut que repartí.s diners de la manera que ell
en repartía. Hi anava tdhom a demanar diners. Uns per a fer negoci,
altres explicant

mis~ries,

milionaris arruïnats, advocats sense plets,

inventors que no acabaven de trobar invents, literats que no public
ven, empressaris teatrals que no omplenaven els teatres, tenors
~dlls,

cercadors d'or que. no n'havíen

troba~,

braven el divorci, polítics amb programes

qu~

de

divorciades que no coho havíen d'arreglar

tot, gent sense calces, pirates sense feina •••
La

gent, a vegad.es, es

ca.n..~a

de tot, de treballar, de festejar, d'es-

criure, de sentir cantar, de llegir eJ. diari, de convidar, de pa
contribucions, de fumar o de tenir sempre la mateixa dona al costat.
l aquell primer ~Taver, amp tot el dret que hi tenía, es cans~ de

star diners. Fins feia poc, quan alP.Ú anava a demanar diners a la
Casa Gran, aquell Traver havia dit:
Nom~s?

a ja havia començat a dir:
Un al tre· dí~.•

l, m~s endavant:

i vulgui quartos Que treballi!

-ls demanadors agafaren, naturalment. un

an disgust, i tots els afec-
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per la nova determinació del senyor Traver se sentiren

aut~ntica

t atropellats, i organitzaren les primeres manifestacions del país
ncartes alusives a la decisi6 del senyor Traver en algunes de les
s s'hi podia llegir: "Volem quartos!",
la casa ara?", "Els

c~mics tamb~

t~!".

els quartos que

"Qui.

em pagarà. el lloguer

tenim dret a vm.ure!", "Que es ve-

N'hi havia d'altres de pancartes que ja a

:ven directament al senyor Traver, i proclamaven: "Llal home!", "Avar!sassi. del pobres! fl, "Cara-girat n , "Falsari!"••• S"hi

hagu~

de ficar

_a força públ.ic8, per tal de desfer aquelles mal'\.ifestacions, i els manifestants encara se sentiren més cfesos ja que la forca pública 11
no disposava ni de bombes d,e fum ni de regadores ambulants, i
desfeu els manifestants a cops.
ducta. A més a

m~s

Per~

el senyor Traver no variA de con-

d'haver-se cansat de repartir quartos a la gent,

una por t"enomenal de venir pobre. Fou, el seu t un canvi radical

comparable al d''un tenoe

de fama que fins feia poc s'emportava lea

entades 'fent dos de pit i que de sobte té por de fer galls i no gosa cantar. Era com si un mariner que hagués recorregut les Set mars
en tota mena de mal temps, en un moment donat la mar li encomana un,
por cerval i mai

m~s

no puja a cap vaixell. Era com el cas d'un campi

de billar pel qual no hi havia carambola de mal fer, i que de cpp

te

' el
por d , esguerrar un parell d , ous. Com el cas d' un escalador f amos

qual ha agafat la fama pujant i ba.ixant totes les muntanyes de mal -pujar i baixar, i ve un moment que 1i agafa una inaguantable por de cau-

re i no es mou mai

m~s

de casa.Era, el del senyor Traver, el cas d'un

domador que fins llavors s'havia guanyat la. Tfida posant el cap dins la
boca dr.un lleó amb bona dentadura, i un dia agafa por dels animals en
tanta de manera que arriba a desfer-se d'un inofensiu cnnari

casol~.

l el senyor Traver comenca a dir:
c~

es P.asten massa diners. S#hi ha de posar mà!

Per~

de la

Traver,.

qlJ_~

és estz'G1..ny qV.e diguis

aix~?

- que diu la senyora

casa.

i, mira, fins ara hem estat rics i ara serem pobres.
- Jo

tamb6?
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casa, quan s'és pobre, és pobre tothom.
Jo em vaig casar

a~b

un ric i hem estat rics fins ara i si tinc de

er Dobre em descaso. Si et penses que jo em· tinc de fer trui');es a .,
• .........-cesa, vas molt errat, Traver!
i la senyora Traver es va

~antenir

en els seus tretze, i va tenir lloc

el primer divorci de la dinastía, divorci que, per cert,va sortir batíssim a l'amic Traver. Quan els advocats de la senyora demanadora
del divorci es presentaren a la Casa Gran, son propietari va exposar
que s"'ho havía gastat tot fent obres a la casa, batejant son fil.l

i

nant diners a tothom que n'hi demanava. Els advocats no tin2Ueren
s remei que creure-se'l.

Seruora - digueren a la senyora 'Traver - ja ho sap que d'aquest divorci no en

cobrar~

res?

Doncs no el demanin.
Oh, ja el tenim demanat ara.
Segons jo tinc entès, en tots els divorcis

ui na

són els marits.

=ls advocats són els advocats, i:
l seu marit té una casa, ja ho sabem, per

ell hi viu i no ens la

podem pas vendre.
l meu ex marit, per a mi i
a la.faixa.

Vost~s

pe~

pobre que faci, ha de tenir un roc

potser s'han deixat enredar si l'han deixat dir

ell.
eura, senyora, concretament vostè què vol, millor dit, quant vol?
Jo

w~l

una pensió .. Una pensió de divorciada i que la pae:ui el meu

home.
ls advocats es tornen a presentar a la Casa Gran•
•

Aquest divorci s'ha d'arreglar, senyor Traver.
Veuran, l'ha demanat la meva dona.

A mi em sembla que qui el de

a es aui l 'hauría de pas.........
- Pensi que els divorcis encara que els demanin les dones, qui ha de
a~

són els homes. Altrament ja no els demanaríen elles.

- Doncs

aix~

jo ho trobo molt mal pasat.

n aquest país els divorcis van d'aquesta manera. Ni vostè ni nosal-
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es hi podem fer res.
eural~,

en aquest país, que

~s

un pa!s relativament nou, s'han fet

oques lleis, i corn C1ue se n'han fetes poques se"n poden :fer més. Si
lloc una reunió de divorciats que acordin no pa~ divorcis ni conequ~ncies dels mateixos si no els demanen ells, po,tseEquest acord
odr:La transformar en llei.
Potser S:L,

per~

uesta llei encara no existeix, la cosa que

com que

a ens interessa és arreglar el seu de divorci. La seva dona fa co
tar que

vost~

li va dir que era ric, que ella va fer vida de casada

rica, i que ara

vost~

diu que

~s

pobre. La llei va a favor d'ella.

esprés" vost~ s ~ha quedat el fill i ;Ux~ ,es paga, senyor.
- La que

se'n~

va anar

d~

casa va ser ella, i, segons va dir per a no

oder fer-se truites a la francesa. l se'n va anar de casa deixant-hi
el fill diept que ja veia que s'assemblava molt amb mi. l si la meva
dona vol una pensió i jo per tal de donar-li me'n quedo sense,
~alament,

qu~?

Jo tinc de viure, ha de viure el meu fill i almenys una

no?

cuinera ja que ni jo ni el meu fill sabem de cuinar,. No és just aue si
la meva dona

s~ha ~olgut

divorciar per por de ser pobra, a mi. al meu

fill i a la cuinera ens costi morir-nos de gana•••Mirin, a
demà

~comiado

tir de

a dos criats. Si la meva dona els vol els hi cedeixo.

- No, no ens n'ha pas parlat de criats. Ella vol una pensi6. Vostè fins
fa poe donava diners a tothom
- Per això els

vai~

acabar!

~e n'hi~marLava•••
Vost~s

saben la

~entada

que va venir! Jo

pel que he vist la meva dona es va casar amb mi pels diners i, una vegada es van acabar els diners ella,

ell~

senyors meus, va donar per

acabat el matrimoni ••• Tampoc vull que tine:lli
i. Si no vol els dos criats ••• a veure,

cadires potser? Li

.,

qu~

record massa dolent de
li podría oferir jo •••Unes

dríen dir que té quatre cadires a la seva disposi-

c~o.

Vol dir senyor Traver?
- També li podr1.a oferiir ••• veiam ••• part

d~aquesta

de cuina ••• I si ella no ho vol i ho accepta

al~

de

vaixella i estris
vost~s •••

La senyora Traver se'n sentí ofesa d'aquelles ofertes. No va voler res,.
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canvi, els advocats sí que passaren a refiol1ir el lot ofert pel BeTraver.
~

·:)u aquell, pel senyor Traver, un divorci baratíssim tenint en comp'te
:le

~algrat l'~poca

de donar diners a tothom no va

pr~dticament

dismi-

'r de molt la fortuna portada de l'Illa dels Temporals ja que tampoc
donar tants diners com ell deia.
etm.des, malgrat la gran manía de venir pobre que havía agafat

al

envor Traver, tenia moments de lluïdesa i pensava amb el fill el qal
o tenía cap culpa que ell es pensés perdre la fortuna del celler.

-

Per~,

pare- que li deia el fill-, si som tan pobres com dius, d'on

ten les misses pels meus estudis?
Tu estudía, estudí&, aue d'al~ lloc surten les misses.
l

el noi estudiava.

Un temps.

Pare, hi ha una noia aue
Veur~s, qu~

m'a~ada.

La puc envestir?

vols dir si la pots envestir?

- Si m'hi puc embolicar.
- També m'has d'aclarir què vols dir embolicar-t'hi.
Si la puc festejar, vaja.
-T "agrada molt?

sí.
ones ja la pots envestir" embolicar-t 'hi o festejar.
erv •••
Els quartos, no?
,.
.
S J., JO.".

ira, ara tu ja estàs a punt de ser major d'edat. Ara pots saber coses que fins ara no podíes saber

perqu~

d'haver-les sabudes segur que

hauries 'Dujat malament. Tu,' quan jo no hi sigui, seràs un dels homes
mes rics del país.
No foti, pare!
No foto. Baixeml al celler.
l aquell primer Traver mostra el contingut de la caixa forta del celler de la Casa Gran, i n'explica a son fill la procedància.

5'4

-s de de

tot això pare?

istbria o el tresor?
s dues coses.
ro amb aquesta

í, ja sé que

~s

altra que és

riquesa tens por de venir po'bre?
com una malaltia. Hi ha gent
clept~mana,

~ue t~

el fetge apedre-

altra somnàmbula, altra que té rogall i

ra que dorm com les llebres, amb un ull obert. Jo tinc por de tor-,,,e !lobre. O que algú de casa, ara o un altre dia, torni a tenir
d~ria

de d)n

diners a la

~ent

i en dongui de deb6 fins aue els aca-

•

Però pare si tu ja has acabat de donar diners a la gent,
e et

t~~s

~s

impossible

nobre tenint aquesta fortuna a casa, llevat que un día

t dongui per a tirar-ho tot al riu.
el qll~,tinc és una malaltia, qui no et diu aue un dia l'hi tiri?

-5'i
- Si

aix~

t'ha de guarir tiri-hi alguna cosa al riu. Ara, no l'hi ti-

ris tot.
hi tirà res al riu el t>rimer Traver, per~ feu prometre al ses;on

que quan ell no hi fos d'aquell tresor se'n serviría moderadament, i.
que això ho havia de fer prometre als que vinB:Uéssin darrera d'ell.
- l sobretot. fill meu, vigileu les dones. En gasten sempre
ue tenen. l no les deixeu treure mai de casa aquestes

m~s

de~

exist~ncies,

ni

us traslladeu a cap ciutat, ni les porteu a cap banc. El p pocs bancs
ue

tev~m

ac!. com sabeu, sempre són visitats amb males visites, per

ent que vol treure diners dels bancs sense haver-n'hi posat. Les joies
i els diners, a casa. No n'ha de fer res
l un dels

a~e

nin~í

dels diners que teniu.

no n'ha de fer res és l'Estat. Si l'Estat us sap diners

us en nrendrà una part en forma d'impostos, i, si no els pagueu, aquests
imnostos us els nassaran amb

rec~rrec

i si ho permetéssiu i els rec

rec anêssin venint, amb el temps us quedarieu sense res. M'entens,

noi.
l aquesta noia que dius que t'

ada primer li dius que no tens diners,

o que en tens pocs. Si tu agrades a ella et dirà que

~s

igual. Ara, si

quan li dius que de diners no en vas massa gras el14et parla del temps,
alament. Perb si a tu t'agrada molt, pensa que a la teva mare la vai
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decidir al tercer brillant. Però pensa també que quan vaig arribar
_'illa em feia molta il.lusió
s.

~rova-ho

gastar-me quartos i que la gent

ho

si vols aixb dels brillants, perb malfia-te'n si et

que sí per brillants.
dinastía Traver era una dinastía molt ben plantada, i totes les dos que passaren, llevat

d'al~~es

r la Casa Gran, preferiren

que no seguiren les regles del joc,

un rendista modest perb ben plantat, que

ric de mala planta. l una gran part acceptaren fer de mestresses
e casa sense intervenció pre-matrimonial de brillants, i anaren fent
b una criada
~.

"

ne~a

i grassa a la cuina.

dinastía passà per

l'~poca

dels trobadors d'or, i cap

din~stic

s'

untà a les colles que seguíen rius i rieres garbellant sorres. Ells
l'or el tenien a casa.
la revolta

Al~

contra el domini

Traver es veié obligat a apuntar-se
an~l~s,

a

malgrat que, ,com molts, no hi a-

faren anomenada. Quan al país s'eliminaven

pell-ro~es

gun Travar formA part de la tropa que n'eliminava,

per~

a desdir alells conside-

raven que els homes de l'indi Geroni eran uns ciutadans com els altres
i

a l'hora de la veritat apuntaren malament

que a

c~pia

a dretes. Se sap,

de reproduir-se, algun Traver sortí

tres, i durant els anys que els

me~

per~,

fembrer que els al-

ns es dedicaven

ofici~ent

a

poligà:nia, aquell Traver trobà que temen tota la raó a poder disparo r
de diverses dones, i si bé no es feu soci del mormonisme, quan fou acusat de polígam, va dir que ell era mormó. l fou declarat innocent.
Quan sortí "La cabana de l'oncle Tomàs", els Traver de torn,. com que
seguien,tenint
bre.

u~a

V~enir la

criada negra, foren dels primers de

comprar-)~

lli-

guerra entre americans i la dinastia Traver s'apunt

favor dels negres. Durant ,quatre anys els americans es canonej2..ren
ells amb ells, perb quan la guerra

s#acab~,

al revés d'altres llocs

en els quals les guerres civils ho espatllen tot, ells decidiren adobar el país. l

~algra.t

que aJ.guns amb mala cara. les canonades són les

canonades, l'adobaren
trob~

l el país feu un salt de

S'hi

carbó, petroli i ferro en

quantitats insospitades. l una

an quantitat de ciutadans es dedic

s i a criar vedells la au

de

f

cosa es veu que

se~~ns
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a on

donat uns boníssims resultats. l començaren els invents. Els Tran~

inventaren res,

per~

ells amb la seva caixa forta es podien a-

'tar d'alguns invents que feien els altres .. Foren dels primers a
emr

qu~na

tren.

d'escriure, i dels nrimers que feren viatges

om se sap, no totes lés dones consorts seguiren les regles del joc.
a d'elles (els Travers ja'no portaven la clau de la caixa forta penjada d'un braçalet) feia d!es que la tenia preocupada per quina ra6
el Traver de torn tancava cada d!a una clau dintre un armari .. l veia
que la hi tancava quan ven!a del celler. Aquella dona primer

nom~s

gue fer de trapassera, i baix

ue l'ho-

ella i clau al celler un dí

se n'havia anat a la petit
don~

a

ciutat a comprar-se un barret blanc.

es sortí d'obrir la caixa forta i

veure el seu

contin~t

prop el criat Maurici el qual

es desmaià. Al tornar en sí hi havia
sentí la

vol-

caig~da.

Ho havíes vist mai

aix~, t~,

Maurici?

l.aUl"ici era un criat de confianca i en quedà. sense aquella tarda, ja
que

ell~

senyora Traver i un grapat de joies deixaren la Casa Gran i,

amb les presses, la caixa forta oberta.
temporada que els Traver tornaren a por-

la Casa Gran es passà
t

la clau de la caixa encadenada

v.n bracelet.
ortaven la clau de

·:1 país segueix anant amunt prescindint de co
caiXd els que :regentaven la Casa Gran.. l

tamb~

va 8m'Ut1t l'af'a,ny de fer

diners. Surten trusts i monopolis i, amb ells,

l'aristocr~cia del di-

ner. Neix Wall Street. Ja no es treballa pel país, es treballa per
all Street. El dolar es va convertint en sa maltestat el dolar. Les
ciutats creixen com si no

hi

f6ssin a temps. l molta ~ent vol anar a

les ciutats i ja en lloc de fer les cases al

'11ar~

les comencen a fer

ca.p a munt. La gent agafa mal de c011 mirant aquelles enfilades de pisos. El primer president que porth el nom de Roosevelt porta a cap
la política del garrot. El president Taft la politica del dolar. Es
fan trampes importants,

per~

com que les fa gent que les pot fer, es

calla. Neix una corrent de corrupci6. Els Traver deixen fer. l el pais

57
corrupció o sense Gs va fent gran. l no para drarribar-hi gent,
_~t

que, de tempa, un president havía dit que

ls americans.
, de la dinast!a

pet~ a

la

9.1 18, 6.quella guerra que

ís l'any 17 quan els sub-

e~

creu que una guerra com la del 14 s'ha d'enllestir en quatre

_.. . . t l1.es?

Aix~ ~s

una nova errada de l'autor.
s~han

- L'aut?r. senyor. deu saber que

fet milers de llibres

uella guerra, i que qui en vulgui saber coses que llegeixi aquests

l1.ibres. L'autor no ha pas fet
-

havia de ser

8 vaixells.

ins a.lemanys li van ne

,~

del l

intervenir

resident demacrata hi fe

ost~

.err

Am~rica

Vai~

veient q1.1e

vos·t~

U~

.llibre de

~errQ.

no el contradeix mai a l'autor. Pera parlar

lla e:u.erra sense fer-hi sortir ni el Kaiser, ni el mariscal Jofre, ni la batalla del Mame, ni el senyor Tru.man el qual ja l. *any 18
l"ex~rcit

era ma:ior de
evics,

qu~

vol q12e

~i

tat de Nacions? Vaja,
L~autor

parla

del P9!S. ni del fet rus el qual

'Port~

els bol-

diro1i .. l ni un mot de la formació de la Sociese~~or,

d'al~res

vaja •••

coses, amic.

Vost~

creu que

s~han

les festejades del senyor Form6's amb el rei Carles I? Per

de barre

qu~ n'h~

de parlar d'aquest rei, si ell volia parlar del festeig del senyor Fors? Per

qu~

havía de parlar del Kaiser, del mariscal Joffre i d'al-

Tes personatges si ell vo1.!a parlar de la dinastia
- Es

i~al,

perb el llibre

~s

Tr~ver?

ple d'errades. No fer esment de la

implan~

taci6 del bolxevisme a Rússia, una d'elles. Que no ho veu com s#estan
posant els russos? Fan. tot
por de debó. No valía la

a].l~

pena

que volen. l són els únics que ens

!'an

de fer Ul~es planes dedic~des a un país

del qual dure.nt anys ningÚ no sc"n recordava i que notser ara se n '1-w.rà de recordar tothom?
L'autor no ha

pret~s

fer cap llibre comunista, senyor. Si

ha~és

lat <le comunï stes no hauria pogut parlar de cap Traver.
o, no, vostè no hi troba res a retopar en el llibre. Però miri qU/e
ni un trist para,graf de quen a la
"

..

confer~ncia

del desarmament, a la

rimera aue hi va haver, dient que quan tocà. el torn al senyor Xixe-

58

quest va dir: " Senyors, si havem de p
_n.OS,

~

se~losament

de des

comencem a fer-ho nosaltres!" l posl la pistola que portav

damunt la taula. l de quan fa quatre díes el senyor Krushof conte$cops

a les coses de la ONU picant

damunt la taula! Son

o són coses per a posar-les en un llibre aauestes?
es coses aU.e parle. l 'autor

haR"ll~Ssin

succeït iaual amb russos o

sense russos.
e

tamb~

hi va contra els russos

vost~?

- Jo em limito a comentar un llibre que no en parI
'autor no ha pretbs pas fer cap
el món. Ha fet la seva de
- Vostè el aue

~s/és

hist~ria

hist~ria.

un lector

Es

llo~~t. l

Bssa dels russ

•

de Rússia ni cap histori

aix~

que ha dPentendre

vost~.

jo sóc un lector lliure. l

o podem ser lliures ni per a llegir com vol que èn

si~uem

a/Í

en altres

coscs!
Xí qu~

vol

vost~t

ones si ha d 'I=:lTl~n'"

que

l~autor

es foti?

er mi, que es foti ell, foti"'s

vost~

i que es

foti totho
S'acabà. la e:u,erra del 14 al 18 de la qual la gent en va dir la Pr:i.me
Guerra t.1ondial. A les rolerres, de sempre, se les hi ha volgut donar
noms.

~s

bate~en.

com si es

tract~s

de criatures. El país acabà aque-

lla merra carreeat de Quartos i li a.gradava tant tenir-ne que

el'l

da i-

xa a tots els aliats del vell continent. Els Traver, els quals no ho
van dir mai, com se sap, que ens n'hi sobr~ssin de quartos, as van
anuntar de tota manera amb els que deien que Europa s'arreRlés. Per
al país, com a molts, a vegades els governs canvien, i d'un RQvern dem~crata

es passa a varis governs republicans. l

~urt

la llei seca, els

gaters i reneix el Ku IQ.úx K1a..!l el qual empaita catblics, negres,
jueus i fa

gu~yar

eleccions. Una gran majoria ,de ciutadans comenca

anar en cotxe, i el boom del cinema s'implanta a HollTNood i milions
de nordamericans s'enlluernen
pel~licules.

davant els astres i estrelles de 11

El país es va convertint en una aprox

,ció de Xauxa.

l fou durant aquesta temporada que es plantà. a la Casa Gran una mestressa gLtapíssima i dominadora. l fou aquesta mestrassa de casa gua-
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ima que va voler saber d'on venía la petita renda que de temps els

er anaven dient que teníen. De
t qae

tingu~ssin

compte

ació en

~eneració

s'anaven avi-

b les dones i molts feren cas de l'avís,

el Traverde torn, Tomàs Traver, davant aquella Dreciositat de do-

el continp..ut

s veu que no va tenir no de cap mena. l li va mostr
la caixa forta.
xo es diner mort, Tomàs. S'ha de fer servir!
mas dubtà uns moments,

per~

els seus dubtes s'acabaren quan la do

dir:
Si no els fas servir me'n vaig!
l'home

V~

claudicar. Com a

aut~-consol

ue

va nens

e força major i que qualsevol altre al seu lloc

all~

ha~és

era un cas

fet la mateixa

osa. l decidí seguir el consells de la mestressa guapa reduint aquelles precioses

exist~ncies. l

es feu amb accions,

aix~

sí, de les rni-

llors me hi havien al mercat.
-

rIo

veus, home!

Jg, li sab1.a

eu

dei

estressa auan es cobraven dividenB.
a copiosa d'aquella

l'amic Tomàs desfer-se de f

tants anys guardada col.lecció, DerO va veur

que la dona. guapa tema

raó. Mai hav!a disfrutat tant aquell Traver co
a descobrir que allh era viure. Compr.

alsevo1
l

tingu~s

quan cobrava dividenàs.

aper i cobrar amb diners.

una fortuna a casa fent-se vella sense beneficis!

com que pel carrer sentia la gent que només parlava d'invertir, i

casa seva la messressa guapa era de la mateixa opinió, l'amic Tomas
invertía i invertía, i veu, co

olts, que fer diners és la cosa de

mes bon fer Que hi ha. La Casa Gran
part de la co1.1ecci

~s

un se2Uit de festes. Una bona

s va convertint en paper. I, de cop, pataplaf!,

l crac. Els papers no valen res. Res val res. Les fàbriques tanque¡'l,
a les Borses els accionistes perden quartos, senys i vides. No es pa-

n impostos i els mestres no cobren. Els bancs fallen i quan algÚ
hi va a reel
-

l a

,

u

ar, els banquers diuen:
'explica. Les coses han anat així.

lè m~s voldría el

bam que tenir diners.
'1 pànic és general, la gent passa d#estirar-se els cabells a torn

se boja.

Els posseidors de paper, al veure que aquest s'ha conertit
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sense mullar-se, agafen diverses decissions segons la

aner mo
~~ntitat

de paper que tenen. Els que en tenen noc se'l

arden com

record, altres el cremen i altres el converteixen en paper higiènic.
~.s

que en tenen molt, uns perden els trucs, altres es
Tom~s

lls i uns altres fan mala fi.

pe~en

ells amb

Traver va camí dels primers. Con-

ncut de aue aquell desastre s'havia produtt per culpa de la mestressa
pa a l'obligar-lo a invertir, l'apallissa copiosament. La mestress
s veu obligada a deixar la Casa Gran,

per~

,nava a

l'a2raviat

n6-

truscar pertot on sabia que la dona es refugiava. La petrusca a casa
d-uns p

nts, al cinema, pel carrer •••Fins que se'n feu presó d'aquells

st

a gran par

d'una fortu-

a que no era meva comprant uns papers que no valen cap diner.
- l

vost~

Vost~

per

qu~

se la creia?

té la senyora guapa?

- No.
ones jo sí
~apa,

l si encara ho és de

per què la segueix pegant?

s que aquesta dona m'ha enganyat.
Amb homes?
,b tlapers.
- No,
egar a una e~nyora, si

i RUapa o no en sigui, és penat. l més n'és

pegar-la pels carrers qu

s tm mal exemple

perqu~

podría venir un mo-

ment que tothom ho fes.
La

sent~ncia

fou de tres

defensor ja aue 1

sos per apallissada. No hi

ha~é

advocat

icTraver deia aue la ra6 era de la seva part i

no en volgu",.
La mestressa

apa quan va saber aue s'acostava el dia de la sortid

de la presó de l'amic

T~aver

s'anà a refugiar a casa d'uns pareuts que

vivien a Una s:ranja del CanadQ,.
De

l~estada

a la Casa Gran d'aquella mestressa

~_apa

n'havia sortit

riba a casa seva,

uan Toma-s

- erill meu - va dir -, que et serveixi d'experiència. Si mai et cases,
la teva dona li d6nesraó de tot, perb no n'hi donis mai quan et dequartos.

l a la caixa forta del celler, que j a no

~s

tan caixa

com temps endarrera, quan hi hagis de baixar baixi tu sol. No hi
- ixis mai amb la teva dona •••
__s afeccionats a les estadístiques s'hi fan bons.

Diuen que hi ha 12

·li.ons de parats, que han plegat 5.000 bancs i que s'han rerlstrat
32.000 fallides. La crisi del 1837 dur~ 3 anys.~a del 73, 5, la del
93, 4. -Quan durarà la d'ara? es pregu-Ylten els estadistics. l quan

tot

a un pur trontoll es presentà el miracle Roosevelt. Tornava a la Casa
,lanca v.n

esident

dem~crata i

els que creien que la deva1lada fou

culpa dels presidents republicans piquen de

dorosamont. Els na-

negiristes .del nou president diuen que els norda.mericanG, tan amado....
de la propaganda, es van deixaT endur- per la millor veu radiof6nica

del país. U

veu va conauist

per bona veu que tin

·lions de nordamericans. Cap tiple,

s, no comptà amb l'acollida poptüar· que tingu

aquella veu roosevelti

, sobretot

egi.en els

panegíri~tes,

que ca-

tiple s'havia presentat per tal d'ocupar la vacant republicana a

la

''''a.sa Blanca.
'1 triomf del candidat demòcrata fou fenomenal. l

aa~ell

home d'aque-

lla veu tan bona ho va arreglar tot.
- Hi ha errades o no hi ha errades, senyor? Es que nrhi ha prou en dir
q~e

aquell president ho a

quest autJr és un autor

glà tot sense dir com ho va arreglar?

CUT'C,

i potser

cur·~

A-

de g'"dlIlbaJ.s, ja veu.

- ..:s que l'au'tor no fa pas la histè)ria d 'Am~rica. Nose,ltres ja ho sabem com les

eglà les coses aquell president ••• Va intervenir
els que no treballaven, feu treba
a~s

els

menys hores i

menors d "edat, corl"eg! a.busos, fomentà les obres

,úbliques, arreglà vagues, construí vivendes, fou c
concentracions de riquesa, atenua les

difer~ncies

de

les 2Tans
aques, i tot
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e de discursos fets amb bona veu.
Això ho sabem nosaltres, peBb si l'autor ho

hagu~s

dit, potser diri-

nts de 9aisos que es troben com es trobava el nostre llavors, s'hassin nogut aprofitar d'aquestes solucions.

Tothom les sap aquestes solucions, perb
ri.ç:en~ no s 'hi veuen en cor.
Vost~ qu~

costa aplicar-les. Els di-

vol, que vagin nordamericans a n'aquests paisos a solucio-

nar-los els problemes.
s vostè que ho diu

aix~.

di~lés l~autor

omes faltaría que ho
Si ho
r~

digu~s,

potser

No ho dic jo ni ho diu l'autor.

vost~

hi estaria

d~acord.

no ho ha dit.

No .reu ser partidari de

qu~

els ameri.cans es fiquin a B:overn

a c"..-
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"da de saber oue aouest autor el qual segons vostè s'ha errat t
vost~

s vegades, l'està fent sortir tal com

u ara

i

qu~

tot el

és. O no? Irot aixO que

ha dit abans. forma nart del

llibr~~

S'ho miri

Ja li he dit abans que vostè potser se salta moltes planes.
otser sí que me n'he saltades algunes, no ho nego
erta-t que ro 'he pres per tal de 1?aSBar errades per
- Doncs aquesta llibertat de la qual gaudeix
, -.utcr.

e~

~as.Es

una 11i-

aJ. t.

pot

s que si els autors ho poden fer tot, pot venir

don~~

tUl

,."';cies

moment que me

tregui aquesta llibertat.
eient tal com l'autor creu que l'havia de veu-

o dubto. Jo el vai
e•
.- Si~ home,

lL"la

cosa

m~s

que li troba bé •••

, país, seguint la veu d'aquell president, es ref
semblava•• Els americans
passat un temps

se~eixen

s avia.t del que

fent cases cada vea8.da

gairebé cada americ~ t~

Un

s altes.!

cotxe. Molts en tenen m

d'un. El país torna a ser la dbria. l tothom·voJ. anar a A!!lèrica. Pri!ler es deixa. entrar a qui hi vol entrar,

per~

reco~auat.

s'hi pot entrar si no es va ben

sr'ha d.e frenar i ja n

l el president no para fins

que li surt el. país que ell volia, malgrat algunes encamalletes, i educant la nació d'acord amb el sistema constiJGUcional, i persuadint a
la Cort, reformada en gent nova,
per~

ricana. l tot Wlava bé,

a la democràcia aro

el país s'adona que es

es internacionals que acabaran tenint
1 sistema de

se~etat

prefer~ncia

p~csenten

problc-

damunt els locala.

preconitzat per un anterior president es

va

desintes:rant. El Jap6 està:' enfs.dat pdrqu~ no se'1 I.l.eixa expans10nar,

Itàlia

n'est~

per considerar que s'ha valorat poc la seva intervGnció

a favor dels aliats i Alemanya

n'est~

per les restriccions del Tractt

de Versalles. Sonen els noms de Mussolini i de Hitler. El Japó s'enfada de debó i es fica a Manxúr

no ha passat res aJ. Jap6. l Alemanya. veient que
Jap6 ni a
va.

It~lia,

~rica,

tiop!a al veure que

Itàlia ho fa
l'lO

ha passat res ni a l

va i agafa el territori del Rin. La gent protesta en

en dues

--s pel mig, fa l'orni. Una colla de paisos mu-
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ericane diuen que no volen or

en de nans. Els
~._c

eutral. Toca el torn a

Arn

alema.nys aJlolanda,

e~ra

ha quedat sola.

~'ajudar

an~~s

a

diuen

a

Alem~va.

Ja hi

i a la mateixa França.. A..'t'lftla-

brica es remou

a la gent que narla

er ministre

la~erra

B~lgica,

a..!..t:,u..t.1S

davant d' all~. An-

Pol~nia

terra i França es decideixen a declar
.~

s i

an~~s.

mi~ Atl~ntic.

El
l

ls

dem~crates

resident es

diuen oue sba amb el pri-

rica comenca a enviar canons

Les coses es van complicant i aquell president amb la

~ Ang~aterra.

bone. veu de semp:('e fa decidir

ica, després d'un atac impensable

ls japonesos a l'esquadra. d'anar a tirar canonades a
.......~ :fill Traver fou

dels primers q,ue ent

~uropa •

a Berlin.

Jo, per aquí no hi passo! Una guerra com la segona g.J.erra mundial,

lleota, aquest cop, amb una sola ratlla dient que un dels personatges
del llibre fou dels primers d'entra:r' a Berlín! l dir que el país

va

anar a la guerra de por que els alemanys fessin canviax d'idioma a
lava

gent que

nyor Tru.m.an no ha
,

J

en~ara

tumat a trencar
feu tJ.r

autor es descuida de dir que si el se-

s dei::.¡;:at tirar aquelles bombes mai no' vist

a.vui en tindriem de guerra

:L senyor T

de l

an~s.Aquest

b els japonesos.

an havia estat granger quan era jove, i
opa amb ve-tards 'Per tal. de sa.lv

ja, decidí acabar aquella guerra
ouelBs dues bombes

al

d~una

po~ser

acos-

les plantacions
canera contundent i

al Ja.p<S. Els japonesos, els quals de:L.en

que no tenien por de res, n'agafaren d'aquelles dues bombes i, llevat
d'algun que no

s'assabent~

d'aquella tirada de bombes i seguí fent la

guerra a la seva manera durant molt de temps en alguna illa perduda,
demanaren per plegar. Aix?J' volís. que d.igu~s 1 'a ..ttor? ~Jo li segueixo
1

repetint que l'autor conta la seva

d'hist~ria.

s un lector llogat, ja hq sabem.
ro jo COI!! que sóc un le..·- Vost
or lliure, protesto, protesto i protesto. L'autor les tracta massa
a

lleu~era

les guerres. l d'altres les passa per alt. Ha vist cap

plal'1a parlant de la Guerra de Cuba contra Espanya?
- Fou una auerra de deu setmanes •• '.
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va ser una. guerra. l la pri

is:ual~ "f.)er~

ra del sau territori. l fou

l~inici

el país gua."l'lY~

de que el nai

°a es

vei~s

en

r de guanyar-les totes.
Tingui present que els

?~ericans

anaren a tirar canonades amb vai-

lls de P.rans canons contra uns altres de canons petits. Jo, co
l'autor, no en sóc partidari de les gnerres i trobo encartat que ell
les passi de llarg
Per~

encara qus ni

rres, les

g~erres

vost~ ni

l'autor en siguin partidaris de les

han tingut lloc. l si aquesta

hist~ia

do l'au-

tor és d'una temporada que hi va haver guerres, se n'havia de

~arlar

d'aquestes guerres. l no d'unes ni narIes-ne i de les altres fer-ho
amb poques ratlles. Ara, si a n'aquest autor vostè li troba tot
no caldria que ell

hagu~s

fet aquest llibre i que

-Les coses s'han fet així. l tant
Jo d'Ulla

~anera

i

vost~,

Jo, lector lliure, em

vost~

vost~

com jo hem de

b~

el llegÍs.

se~ir lle~nt.

es veu, d'una altra.
seguir~

saltant planes!

Li passaran coses per alt •
.·.i11or!

Traver al

119X~

de la seva

exist~ncia,

fou, en

gener~,

dels ou.e mana"en.. No s'afeccionaren a la nolítica ni als polítics ja
que ells sabien que aquestes afeccions costaven quartos, i ells, quan
almm cand.idat demanava ajut

econ~mic,

feien el sord.

arreg1.~

d'un president demòcrata el qual mig

Per~

a. partir

el país i el feu entrar

en una guerra i guanyat:>-la" els Tra.,,.er de torn es feren

dom~crates.

l quan un altre president, dem~crata ell, trob~ el país

en

estat de

coma, el posà bé i el f$3u entrar en una nova gnerra que també es gua-

nya, a

1a

Casa Gran es tonlaren uns

tornaren quan un nou
tUl

dem~crates

dem~crata acab~

aquella

~erra al

fer nleaar a

dels enemics més tossuts del mon.

ncara sota la presidència d'Ull president
un

aferrissats. l més s'hi

g~neral

dem~crata an~

agafant fama

nordamericà. l se'l nomenA director general de la invasió

d'Europa. l aquell general demostrà que era un bon director gencral,i
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~o~

gu~erra

que com a tal director tingué la sort d'acabar la

onvertí en el nordamericà

m~s

viu, es

famós del serle. l qua?]. se li va pregun-

ue dimoni era, si republicà o

dem~crata,

va

contesta~:

americ~.

- Jo sóc

em ~s clar, un home de la fama del general no podÍa pas passar-se
vida plantant flors a casa seva. l de primer se'l nomen?t president
ü~una

universitat. l els americans trobaren que

all~

era poc per un ho-

com ell. l quan hi hagueren eleccions els feren nresent8x com a candidat republicà. Els americans votaren el nom del general.
Gran hi

ha.gu~

deID.~crates

A

la Ce.se.

disguat ja que els T.ravers no entengueren per què

no l 'havíen patrocinada ells la, candidatura

els

ds1 s;eneral.

l succeí que aquell general ple de fama de pertot arreu? el qual havia

anyat la guerra

amb els russos d'aliats, de cop agafa por dels rus-

sos, .potser perquè no entenía el rus.

~ls

nordamericans no l'entenien

prou bé aquella por. Un país que tenía tants quartos com el seu no
n 'haux:ta de tenir de res de 'Por.

PE:r~

el px'esident en tema i bona

part del país creia al president. Per tal de veure si els russos s'espantaven começaren a deixar quartos

8,

mitja hu.mam.tat.

Per~

els russos

si teDÍen por no ho deien i com que llavors estavan a p8xtir un piny
.,,'.....b

níen

els xinesos deien que si els americans teníen
m~s

gent i que si vingués una. nova

gu.~rra i

m~5

quartos ells

t~

s 'hagu~s, igue.l que

en totes, de matar gent, a ells ens n'hi podíen matar molta i enc
ens n 'hi sobraría. l s

#

invent~

la guerra freda. Per tal ele veure si es

pot evitar passar de la freda a la calenta, hi han reunions a desdir,
per?> sembla que són reunions que es fan amb els comptes fets ja que
cap reunit vol afluixar. Quan acaben les reunions els reuni ta diuen
que els resllJ.tats no han pas estat doJ.ente. Que s l'ha. acol'dat tornar-se

.•

a :t'eunir.

1 nou president es dedica a visitar paisos. A Noraamèrica ja li sap
eu que el president

se~n

verteix en el president que

vagi de casa seva,
m~s

per~

el Reneral es con-

vegades ha sortit d "Amèrica.. Per

ta],

de tenir els russos acollate.ts es fan bases americanes a molts llocs,
es fan

si~lar

armisticis amb Rent que encara tenía ganes de batre's,

desnrés de les

cano~ades ~enera16

de l'Oest al Pacte Atlàntic,
~1

por.

nar al

tan

O

CP..laJ:'l

pr~va

president

~~ce-president

per~
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passades, es fan entrar els alemanys
els russos no declaren que tinp.uin

de reunir-se amb els russos d'anomenada

al

~ropi

no d'espantats. Elm

i

fa

Moscou. a aclarir si els russos ho es-

mateix convida a París al senyor Krushof, i

tot semblava que .d'aquella reunió en podía sortir quelcom aprofi-

abJ.e')

el

un avi6

nordameric~

se li acudeix anar a fer el trapasser

ussia i eIe russos s'enfaden cosa de no dir. l el senvor
dj_u al preoid

ericà que si no li

dema~aaispensi no

Krushof

hi ha

re~;~.

a guar.I.Ya!:" guerres ser..se demanar ò.ispensi

1. pre:si.dent,

ninB.Ú no en vol demanar

~

IB reuni6 no té lloc. Els

cretes se ]:

e

ament la contesta del general, i deien que no costava
pas tant de dir dispensi a n'aauell ru.s. l d'ur-a cosa en va venir l'al~,.¡. a. i

quan

tin~IJ.eren

lloc les eleccions del 61 els

dem~cre..tes

en, de poc, però guanyaren, i tornaren a tenir un president demòcra

ta a la Casa Blanca.
i

Mal~at aix~

la guerra no s'ha refredat del tot

ara en comenca una altra. La dels sputniks. Els russos foren els pri-

mers de tira!' artefactes e6pai amunt, i tota l'Amèrica

t~

clavada al pit. Quan els russos feren sortir el primer

sat~lit

una espina
artifi-

cial d'una vtutantena de quj.los, els americans no s'ho

no Dot pas quedar axf! - diu i repeteix tot el pals.
encara sota ~a presid~ncia republicana que s'obligà als savis a

Aix~

que tiréssin quelcom cel a.-nunt t i els savis creuen.. l per fi els americans es poden inflar de pit enviant el seu
r~~t-se

amb tots els que s'havien

del primer

sat~lit

sat~lit

to~~at russ~fils

a l'espai, i encadavant l'avarada

i eJIl.b la pr~pia Rússia., diuen:

doncs qu~ us pensàveu! .
~

jc comença la nova guerra. QLlan Rússia avisa oue fa circular nous in-

nis per l'aire, Ambrica avisa que
els

l~SSOS

tamb~

en fa circular ella. Perb

passen de nou a primers i davant l'astoració del món fan fi·

car un astronautc dins un satèlit i el senyor Cagarin surt retratat a
tots els diaris del món.
vol tà per

Ara hi surt la gosseta Lail;:ú la qual

tamb~

l'espai. Molts propiete,ris de gosses les bl?teje,ren a."l1b a).

nom de Laika. ~J amer-ica."ls es tornEm a empassar saliva i no pe.ren

68
que fan entrar dins un satèli t al sef'.yor Glenn. l ja hi ha

atiri dels llavors dos

P:T3J:l

en joc. l la cursa

~

no

t~

fi. Ja s""ha

ntorn i :!.luny de la Terra amb tripulants mascles. l al i;ra ve-

ls russos fan parlar d'ells fent fer d'astronauta a una astroutessa~

la

se~rora ~ereshkova.

v.lacions dels

sat~:!..its

Els nordamcric&lS temen que les tri-

al passar temps apartats de la Terra agafin ma-

_altíea desconegudes. l els russos demostren que passa!'

~{es

, a Terra és saludable, i fan casar .la senyoreta Tereshkova
ru.S

lluny de

no amb un

qualsevol sin6 amb un rus astronauté?. Sembla que aquell matrimoni
?,nar la

de

¡¡lar

b~

i. amb el te1!lps,sortiren astronautes petits sen-

'e complicacions. l els russos segueixen fent volar Sputniks i Vostoks
a tot volar.
ls

american~

tornen a dir que és impossible que els russos els passin

la mà yer la.. cara perqu~ llençar satèlits pel cel és caríssim i

estan sepurs qu.e de quar'tos en tenen

m~s

Lenin. Es reuneixen de nou savis i
l~,

que 66 un programa que

~l

m~s

ells

que els partidaris del senyor

savis i es fa el prog:r-ama

Anol-

molts diners. l fan quedar Rússia

i

1~

Llu-

na! l no ho han dit, ho ha pogt.1.t veure tothom mirant la televisió

a-

el món en pes amb
quell
-

f~nós

pam de nas.

Uns americans desem'barauen a

mes de Juliol.

- diuen els americans -,és Amèrica.

Am~rica

qui

u..'rl

s~empassa

saliva s6n els russos. Ells fan ana¡'ells sense tri-

pular Clue diuen que poden posar-se a la superfície llunar i portar-n
mostres a la Terra.

vro els
ha

ruSS0S

Per~

la

~nt

vol que s'hi vagi de debó a la

la deixen dir a la

negoci, que en

verit~ê

~nt.

Lluna~

O troben que a la Lluna no hi

anar al nostre

sat~lit r~sulta

m&lt car.

t

er ara no hi van. Deuen necessitar els quartos peI' altres acti
l es veu que és així. Ara es començ8,
fa la bomba més

l~:roasa.

"ll..l'la

cuz'sa per tal de veure qu

Acabada la guerra i tenint en compte qu

lF3man:Yi)hi havia poques coses per emportar-se, tant els uns cor.!. els al-

tres miraren d'emportar-se savis. Recordem que durant la
Qe~anys

havien començat a tirar

bo~bes

eucr~a

els

dirigides damunt la pobra

~~

g1ate:rra que no sabía per on girar-se: bombes que ni els americans ni
els russos

en disposaven. l els dos grans s~emportaren 'la major quan-

uns que els altres. l segueixen fent treballar els savis importats
als quals s'afegeixen els savis locals que es veu que
que tenen traça a desintegrar. Aquestes bombes

tamb~

n'hi han

fan por a la eent i

tothom tem que si surt un savi de debó amb les coses de la desinteera,na en el pa:v
ci6 que en desintegri m~s que les altres, i si el que
que hi hagi aquest savi s'aixeca un dia amb el peu esquerre ••• La gent
es recorda de quan es
va dir que

nom~s

prov~

la famosa bomba a Bikini de la qual es

era un assaig i que aquella bomba no es tiraría mai.

La gent s'ho va creure i de l'esdeveniment de Bikini les dones se'n
feren un vestit de bany, l'atractiu vestit de bany de dues peces.
aquella bomba

nom~s

servirà de detonant. Potser

~s

per

aix~

que les

dones pensant que qui sap com aniran les coses, de les dues peces
han tret la peça de dalt. l a les platges avui s'hi veuen molts cav
llers armats d'ulleres

ne~es

per tal de que no es veei tant la seva

afecci6 a contemplar els espais femenins lliures d'aquella peça que
les dones han eliminat.
La

fabricació de bombes,

per~,

continua a cada costat, i es dissimu-

la enviant ingenis cada vegada

s amunt. De la Lluna ja se sap tot.

l del planeta Mart gairebé tamb

a l'haver-lo retratat de tots costats.

l es van fent retrats d&Venus, de Júpiter, de Saturn, i es veu que
tots són planetes buits.
- Si hi ha tants planetes buits, potser teníen raó els aue van condemnar a Galileu i

Cop~rnic perqu~

deien que la Terra no era el centre

de l'Univers.
s que no

l'~s,

senyor!

Potser és l'únic centre poblat,

veur~.

No em

negar~,

ni

vost~

ni nin-
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, la gran decepci6 que es va tenir quan els americans no van trobar
llun~tics

de cap mena a la Lluna. l el desens2:any més oros ha estat

nan les maquines de retratar han vist que Mart també era un planeta
-t, sense cases i sense marcians. El planeta Mart, el qual durant
ant de temps es va creure que ens feia senyals, que hi havia uns canals que només els podíen haver fet mans humanes ••• I ara resulta que altres planetes d'anomenada

nom~s

s6n boles de fum. Les famoses anelles

de Saturn no són altra cosa que un seguit de pilotes, una mica
-x~

sí,

per~

pilotes. l les estrelles, qui li diu a

vost~

gros~es,

que també no

són estrelles de fum?
- Amb vostè no ens podem entendre, amic. Jo no crec que aquest grapat
d'estrelles que veiem siguin

nom~>s

per a fer bonic. Els planetes, miri,

son.a quatre passes i si els retrats han dit la veritat potser és qert
que no sOn habitats,

per~

qui és en coneixement de causa pot dir que

en alguna o en moltes de les estrelles no hi hagi

~ent

amb coll i cor-

bata?
- Vaja, així vostè és dels que creu en extra-terrestres! Fora d'al
nes coses d'aquest llibre amb alguna coincidim.
o. Al meu entendre són un invent d'autors que ja no troben tema en
les coses dels humans i de les humanes perqqè es diu que amb el temps
que fa que s'escriu ací ja s'han tocat tots els temes.
- l aauests que juren que han vist unes naus que es passegen pels esais les quals res tenen a veure amb les nostres de naus?
-

Vost~

sap aob el temps que ja fa que uns i altres llencen satèlits

artificials cel amunt, els <\le hi deu haver que van d'un lloc a 1 #a1 tre?
s que hi ha gent que diu que aparells' estranys han aterrat a llocs
distints, i que han vist elements que n'han baixat, i que si se'ls ha
dit quelcom s'han tornat a ficar dalt d'aquells aparells i han desanare2Ut ràpidament.
- Són russos, els quals quan han vist que s'havíen errat d'aterratge
se n'han entornat a Rússia. Ells sempre volen arribar a terra a casa
seva.
-

Aix~

ho diu vostè. Si fins s'han fet pel.licules amb gent d'altres
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,l~ies!

Senyor, una
bv~osa

gal~ia ~s

una galàxia. Nosaltres formem part d'una

ne-

en la qual el sol també s'hi troba pel mig. Les distàncies,
Vost~

lant de nebuloses s'han de medir en anys de llum.
dir un any de llum si la llum va, diuen, a 300.000
gon en l'espai buit?
tíssin d'una altra

sap

qu~

quil~metres

vol
per se-

A quina edat arribaríen ací, per joves aue sor-

gal~ia

la gent que en vingués?

- Oh, veurà, jo he sentit a dir que quan un es fora de l'espai en lloc
de fer-se vell es torna jove. No compte. el temps amb l'espai pel mig.
Després, també hi ha la possibilitat que surtin aparellats de la se
galàxia i
-

l

~e

es vagin reproduint pel camí.

si sortíssin florades de nois sols?

Vost~

ja no em contradeix en coses d'aquest llibre solament!

Veurà,ha estat llegint coses d'aquest llibre que

vost~

ha començat

a parlar de planetes i galàxies.
assa d'aquestes coses.

- Es que l'autor tampoc n'ha parlat

s que les galàxies no tenen res a veure amb les coses que ens p
la l'autor.
r.tiri, els savis diuen que no saltres estem a les beceroles comparats
amb la gent d'altres galàxies. l no s'li pot anar contra l'opinió dels
savis. l si els de les altres galàxies van més endavant que nosaltres
segur que tenen sistemes de reproducció per a tenir nois i noies a voluntat dels pares. O potser ja fan revroduccions de laboratori.
- Tampoc, encara que

vost~

s'ho pensi, li vull fer la contra per sis-

tema. Aquestes naus espacials, si no són de russos que s'erren a l'aterrar, poden ser naus

tripu~ades

per robots. La

co~a

que no admeto

•

s que ho siguin per gent com nOQaltres.
- Perb vostè es pensa que la gent d'altres galàxies és
que paga contribucions, que només

com nosal tr~,

té dos ulls i dues cames?

- S!, home, té dos nassos com els retratats pel pintor Picasso, i
tres cames.. com els de la Trinca!
Amb vostè no hi ha manera d'entendre'ns.
irem de fer-ho llegint el llibre.
- r,ncara ens entendrem menys.

uell Traver el qual fou dels primers d'entrar a Berlín
casa quan la guerra

s'acab~,

cosa que no

pogu~

pogu.~

72
torn

fer la majoria dels

e hi prengueren part. Aquell Traver atribuí la seva formidable sort
eda116 de

ans proporcions contra el qual anaren a parar la

joria de les bales que li engegaren. En altres bales di:rigides per
convertir-lo en baixa, els tiradns feren alt o baix. La questió

a
es

ue no el tocaren. Potser també hi influí en aquesta no tocada, que
,1 marxar son pare li

digu.~:

- I, sobretot,

noi, mira que, no et toquin!
,
Si s 'ha de dir la veritat aquell Traver va creure a son pare en tot mo-

ment. De por que el toquéssin no va anar mai al davant. Era un soldat
que sempre feia tard. Més d'una vegada, deien els que el coneixíen,
es va tenir que

ret~rdat

una entrada en foc.

- Un'moment - deia el sergent quan rebía ordre de combatre -, que faJ.ta el soldat Traver!
Segons es deia tota la Secció hagué de sentir una pila de vegades:
- Ja hi

~s

el soldat Traver?

tamb~:

Digueu al soldat Traver que surti del darrera d'aquell arbre!
N'hi va haver que aquella guerra la feren d'aquella manera.
La caixa forta d,e la Casa Gran, vist el

qu~

succeí alguna vegada amb

1 'exist~ncia de joies., es va vigilar molt i el que fou mobilitzat en

ocasió de la primera guerra mundial portà la clau a casa un notari
amb instruccions de no donar-la a ningú

més que a ell si tornava o

a algun descendent legal de la familia sempre que aauest fos

U~

ele-

ment mascle. Si la clau era demanada per una dona, el notari era pregat d'aplicar una mena de llei
Quan

arrib~

s~lica.

el torn al darrer Traver que coneixem, feu la mateixa co-

sa per recomanació de son pare al qual com sabem una mestressa de casa

apíssima feu trontoll

aquella caixa forta.

Aquella clau, per disposició del primer de la dinastia, havia d'anar
d'hereu a hereu, i quedava prohibit que anés a parar a mans de can dona per tips de plorar que es fes. Ho deia ben clar el primer Traver:
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Si mai, per un cas de força major, per exemple per tal de fer decidir una senyora, mireu si us en podeu sortir ensenyant-li la caixa
de part de fora, i si no us val, mostreu-li

nom~s

una petita part

de les existències. No sigueu mussols! Penseu que el consentiment
d'una dona de cara al casori es pot obtenir amb un

m~im

de tres pe-

es de bon mirar. No passeu d'aquesta mida ja que podeu trobar
dona que no pari de demanar i si us

l~escolteu

una

ja heu rebut. l so-

bretot, sobretot que no se sàlga que teniu tresor.

Aix~ ~s

indispen-

sable de cara a evitar impostos. Penseu que hi ha molta gent la qual,
podent, no en paga d'impostos. I.res de desfer-vos de coses de valor
per comprar paper per bo que us diguin que sigui, per tal de fer diners. Els diners poden venir a menys. Les joies i pedres de colors
aniran a més. l recordeu de dir a tothom que Viviu d'un renda modesta, renda que us ha de venir de vendre-us de tant en tant alguna nedreta. l que no us escapi de dir d'on us ve aquesta renda. Si, com jo,
tota la

descend~ncia

és ben plantada, segyr, si en feu bon us, que

us estalviareu alguna d'aquelles tres pedres pre-matrimonials •. Pot
venir un temps que les coses pre-matrimonials siguin quelcom més que
tres pedres. mireu de no afeccionar-vos-hi ja que us poden coster
moltes més pedres"
Quan el darrer Traver es presentà ell i clau davant el senyor notari,
aquest li va dir:
si "l)st~ no torna, senyor Traver? Aquesta serà una guerra que hi

- l

haur~

I

mil$ons de baixes •••

pare ja m'ha dit que mirés que no em toquéssin. Després, a les

guerres sempre hi ha gent que se'n surt. Encara no se n'ha feta cap
que hi petés tothom.
-

Per~

•

cap en el possible que

vost~

no torni. l què en tinc de fer

jo d'aquesta clau?
- A l'únic que la pot entregar és al meu pare, ja que jo no tinc cap

ge... !ua..
- Veurà, els notaris ho havem de tenir tot previst, i es pot esdevenir que essent

vost~

fora son pare agafi una d'aquestes malaltíes

noves que s'estan posant de moda i passi avall.
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- Fins ara cap Traver s'ha mort de malaltia. Per tant s'ha de comptar que el pare

far~

anys

llar~s.

- A mi. m'agrada saber que la familia gaudeixi de la bona salut que
ins ara ha gaudit,

per~

el seu pare pot causar baixa degut a una pi-

la de circunstàncies ••• Anant pel carrer el pot atropellar un cotxe.
emps endarrera quan anavem amb cavalls, es podía desbocar un cavall.
Vost~

l

sap amb els cotxes d'ara els cavalls que es poden desbobar!

els atracadors? En ple carrer a son pare el poden atracar i si no

d6na els diners que l'atracador vol, pot fer mala fi. Nosaltres
\

fa unes temporades recomanem a la
porti al damunt una quanti tat de

I

~ent

di~ers

de

que sempre que surti al carrer
raonable per tal d'evitar que

J

l'atracador se senti

of~s.

Son pare es pot trobar que entrant o sor-

tint .d'un banc l'atracat sigui el banc, que hi hagi policies disfressats d'escrivents, s'origini un tiroteig i una bala perduda toqui a
son pare. Hi ha molta gent que s'ha negat prenent banys de mar. Una
malaltía no pot eliminar a gent de la seva familia,

per~

la pot e1i-

nar un disgust. Si són pare és afeccionat a fer viatges per mar, pot
trobar un temporal, i en els temporals sempre es nega algú o altre.
ls trens descarrilen, els avions cauen••• La gent a vegades es mor
de la manera més impensada, sortint ensabonat d'una banyera, mirant
d;on ve una escapada de gas, fallant una barana de balcó, se li pot
cremar la casa i ell no tenir temps de sortir ••• Un es pot morir
pena, d'amor, de fàstig, de content, de tip ••• I

qu~

de

en faig jo, de

la clau?
- l si es mor vostb, senyor notari?
ls notaris solem fer molts anys. Despr6s si jo em morís, tenim el
protocol i la clau no es

mQrir~.

- Doncs bé" la clau és de vostè. Ara, per tal d'estar tots tranquils
tots t>legata,

vost~

em firma que aquesta clau no la

far~

servir mai

per a obrir res, m'enten, no? L'hi demani qui l'hi demani. Fer serVir aquesta clau només és privilegi meu o del meu pare. l si jo peto
a la guerra o el meu pare es mor d'algpna d'aquestes moltes coses que
vost~

diu ql.e es pot morir, no hi ha clau per a ningÚ. Entesos?
ntesos.

~-

- --~)

guerra ha arruInat a tots els que hi han pres part i als que no n'hi
han pres. Fins que tothom no torni a tenir .quartos en gran no en vindrà cap més de guerra. S'ha vist que les guerres resulten caríssimes,
i

m~s

cares resulten quan més modernes són.

ls russos s'han envalentonat molt. Jo, és clar, no era als Estats
ajors,

per~

es va badar quan

s'acord~deixar

entrar els russos massa

Alemany6 endins.
arreglar~

- l vols dir que Amèrica, amb quartos,no ho
- Si resulta

m~s

Com se sap se'n

tot aixè?

car que una nova guerra, en tinc els meus dubtes.

parl~

molt d'aquelles parets,

tiren amb la seva. Aquella

gu~rra

per~

els russos se sor-

es va fer, deia la gent, perquè es

pogues conjugar el verb llibertat sense restriccions,
d'alemanys ho haurien de fer voltats

per~

una part

d'un mur cada vegada més alt

i de mal saltar del qual se'n diria diversos noms.
A casa els Traver, malgrat que ésser dels uns o dels altres no els
costava cap diner, eren demòcrates. Per a ells dos presidents dels
seus feren euanyar dues guerres mundials i aixè pesava. Ara com se
sap hi torna a haver un president

dem~crata

bar a general, el seu paper va fer en la

el qual si bé DO va arri-

darrera guerra gran coman-

dant un torpediner per les mars del Pacífic.
s diu que el nou president

~s

partidari d'arribes a bons acords

amb els russos sense fer us de les

canonades, i és igualment par-

tidari de que la gent no pateixi massa en la
de l'Aliança pel progrés que es feu
sin ben contents.

Per~

no en pogueren estar

a

Sudam~rica

pe~qu~

perqu~

questi~

quartos. Es el

els sudamericans

esti~es

els que volien estar contents

sempre hi havia algú que no volíen que

n'estessin.
- No parlen com nosaltres! - es deia al president -. Nomês ens podem entendre amb els que parlen anglbs.
- S'ha de mirar de combatre la misbria i la pobresa. Fins que tothom
pugui anar a plaça bé el món no s'arreglari:N.
Hi

pass~

molta gent per la Casa Blanca intentant adobar les coses

d'anar a plaça, i pel pais es deia que tothom acabava demanat diners.
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;0 hi passaren massa russos per la Casa Blanca. No se sap si és uerque ja hi anaven a

plaç~a

bé, o si no hi anaven i no volíen que

se

sabés. l bé calia almenys parlar-hi amb els russos ja que s'havia
lant amb molta gent i els russos podíen estar enfadats pensant que
totes aquelles converses es feien per anar contra d'ells, ies veu
que tenien raó d'estar enfadats. l el nou president, per tal de veure si de debó n'estaven d'enfadats els russos, viatja a Viena a entrevistar-se amb el propi senyor que un dia contestaria unes preguntes
picant a cops de sabata

~tnt

una taula en plena reunió de les Na-

cions Unides.
- No ens havem entès del tot - diuen que va dir el president al tornax de Viena -,

per~

hem aclarit colls acordant que per malament que

vagin les coses ens seguirem trobant per tal d'evitar que hi hagi
_ erra entre aliats de la darrera.
Després vingueren les coses de Cuba. Els russos, malfiats com sempre,
al veure que els socis dels americans feien una mena de cinturo al davant de casa seva, ells que sí, que aprofitant que el senyor Fidel havia dit als cubans que tot era d'ells, començaren a portar canons a
Cuba apuntant a Nordamérica. Els
a Cuba no passaren d'espantar uns

americans, que quan els

esp8J'l~ols

quants propietaris d'América que

feien diners a l'Illa declararen la guerra a Espanya, ara que els cubans deixaren sense res als

nordamericans que feien negoci a Cuba,

no la declararen a ningÚ la guerra. No obstant, el president demócrata va dir als russos que si no treien aquells canons de Cuba es recordaxíen de

Nordam~rica.

Fos que els russos no tenien a Cuba els canons

que la gent deia que hi tenien, fos que es van creure que podía ser
veritat que aquell pre&ident tirés la cosa endavant, la cosa certa
és que Rússia, amb bones paraules va dir al senyor Fidel que de moment
n treiés alguns d'aquells canons, i que si més endavant calgués

ja

se n'hi portarín d'altres.
L'afer de Cuba va caure molt bé al país.
Aix~

només ho podía fer un president

Ha estat un

dem~crata!

- deia la gent.

an cop de puny damunt la taula - confessaven els ma-

teixos republicans.

78
el fill es ca.-

El pare Traver va trobar que era un bon moment perqu
sés sota el manda"t d'un president

dem~crata.

l en p

là al noi.

Les coses poden canviar i poden tornax presidenta republicans, i
a mi m'agradaria que tu et casessis abans d'aquest nossib1e canvi.
- Ah, doncs mira, casem-nos.
l la Casa Gran f·eu una convidada de veíns amb prec que hi assistíssin
noies casadores. La festa va tenir lloc, el jove Traver fou l'home
del día contant la seva versió de la seva entrada a

Ba~lin, per~

les

noies casadores que assistiren al convit no li feren el pes, i el jove Traver no es

vei~

en cor lli de parlar de festeig amb cap de les

veïnes reunides. La festa acabà

m~s

aviat freda.

are, amb aquest sortit que ha vingut no farem res.
-Doncs mira que hi havía

s d'un bon partit, i

m~s

d'una hauría tro-

·bat molt bé tenir per marit un dels primers nordamericans que van
entr

a Berlin.

- sí,

per~

cap m'ha convençut. l haver de veure sempre la mateixa

cara si és una cara de mal mirar,

qu~

vols que et digui.

alsevu1ga t'hagués dit que sí. Ara, si tu vols una ·dona com la
senyoreta Venus de Mi10 et costa

molt tenir-la. l si és una que no

a de demanar ens costarà molt a tots plegats.
Per~

el noi Traver volía una dona que li servis

m~s

per

a ensenyar

que pas per quedar-se a casa. Per quelcom li havía de servir haver
estat dels primers d"arrib
Uns

c~mics

a Berlin.

ambulants actuen vora la Casa Gran. Jaume Traver, el qual

pensa sovint amb bombes i canonades, es vol distrevxe i hi acudeix.
Actueh

els pallassos,. i ell riu com la mainada. Ell no se n'adon

perb té una formoslssima verna de seient
ra d'aquella manera se l'h

~a

qual, al sentir-lo riu-

irat més d'una vegada. Surt Colombina

tota vestida de blanc, curta i ensenyant unes cames que és
la disputin Arlequí i Pierrot. Arlequí

ac~a

lb~c

se

amb barret blanc, mas-

cara, vestit de rombs i guitarra. Pierrot, el primer

Pedro1ino ita-

lià, porta un vestit ample, folgat, cara enfarinada i grans botons
de colors. Colombina no sap

qu~

fer. Arlequí li canta cancons ale-

gres. l:'ierrot també canta, i quan veu que Colombi:a es decanta per
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l'altre es posa trist i acaba rient-se de la seva tristor. Jaume Tra-

ver es posa al lloc de Colombina i troba natural que tingui dubtes.
'ls dos comDetidors són molt ben plantats. l mentre ell pensa que no
li agradaría trobar-se al lloc de Colombina, la veïna diu:
- A mí m'agrada més Pierrot.
l l'amic

Ja~une

ment la seva

ha trobat Ester, perquè fou Ester qui va exnressar oral-

prefer~ncia

per Pierrot. Sense mirar-se la noia, Jaume

feu:
Vol dir? Pierrot és un fanfarrò.
l l'altre? A l'altre no' se'l pot agafar ni pel cap ni pels peus. Es
un barret de rialles
n sentir

aix~

l'amic Jaume es mirà la vaina. Va quedar parat. Era

1

millor cosa que mai havia vist, en guerra o en pau.
Sí

vost~

ho diu •••

No és que ho digui jo, és que l'altre
Segur que

l~e~edard

si

vost~

l"enredar~,

ja ho

veur~.

ho diu •••

l ja es van mirar tots dos. l d'Ulla cosa en vin

l'altra. l sortiren

de la funci6 com si fess anys que es coneguéssin. Ella ja sabia que
ell de deia Jaume i ell Que ella es deia Ester. Era molt poca cosa
aparentment ja que hi ha molta gent que se sap
qui sap el

qu~

els noms,

per~

a ells

els semblà saber-se els noms. Aquesta cosa invisible

i intocable que es coneix per

arnor havia parat les estovalles al seu

davant i ambdós s'anaven sentint convidats de la forca més dominador
que ha mogut els homes i dones del món d'ençà que començà tot. Els que
l'han sabuda

se~ir

aquesta convidada n'han estat molt contents i l'han

recomanada a tothom que han pogut. Els que l'han entesa malament han
dit que l'amor era una ximpleria. Jaume i Ester foren dels primers.
L'amor, que s'ha vist que 'se les sap totes, feu aquell dia una parada
d'estovalles mentre tenia lloc el drama d'Arlequí i Pierrot per Colombina. Potser en parà més d'unes d "estovalles, perb es veu que ningú
les trobà tan ben parades com Ester i Jaume. l l'amor

n'estigu~

molt

content. l com que l'amor té feina a molts llocs, deixà la parella
pensant que l'havía encaminada

b~.

l ho semblava perque:

- l no seria possible que ens tornéssim a veure? - que digué Jaume

La noia ja l'esperava aquella preguntae

Per~

o
les dones són com són

i bo i morir-se'n de ganes de tornar-se a trobar? va dir:
Per què?
Oh, miri, pel goig de tornar-nos a veure. Ara ja ens sabem els
Veurà., jo estud!o ••• Si
Jo

dt~ant

vost~ estudi~s••• Què

nOm;;>.

.fa vostè?

la guerra vaig ser un dels primers d'entrar a Berlin.

,tosca! l ara què fe,?
A casa vivim d'una petita renda la qual ens permet anar fent i tenir
una criada. neP:!"a que es diu Pola •••

s veu que es tornaren a trobar si no ja no hi hauría

hist~ria.

ira, m'ha regalat aixb - deia un dia al capvespre Ester a son pare.
Veuràs t'ha

re~at aix~ ••• I

qui

~s

aquest personatge?

s un bon personatge, pare. Es diu Jaume.
Hi ha molta gent que es diu Jaume en aquest país. Aixb vol dir que
hi deu haver Jaumes de tota mena
11 es diu Jaume Traver.

ls de la Casa Gran?

Sí.
S6n una gent especial. NingÚ no sap de què viuen. Es diu que fan
negocis bruts.
Ell m'ha dit que vivíen d'una petita renda.
- l aquesta petita renda els permet regalar pedres com aquesta?

Oh, potser no

~s

tan petita com aixb aquesta renda.

otser no, perb posa't a veure venir Ester. No hi

va~de

pressa,

saps? Que aquesta gent no es pensin que et poden enlluernar amb una
pedxa més o menys preciosa. l

qu~

fa aquest noi?

- Fou dels primers d'entrar a Berlin

du~ant

la guerra.

- Aquesta guerra ha cost~t moltes vides. Si l'hagu~s portada un republicà. segur que

n'hagu~s

estalviades moltes.

ra el primer avís del republicanisme imperant a casa d'Ester. l el

,

pare sem1J.:
Viure .de l'anda no és fer res. Suposo, perb, que aquest noi serà republicà!

He~

de saber amb qui ens juguem els quartos, Ester. Dema-

na-l'hi,

dema-n~l'hi,

noia. l si

~s
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dels altres, s'ha acabat el trac-

te encara que li hagis de tornar la pedra.
Perb Ester no li demanà de quins era a Jaume. Sabia la intransis:enc
de son pare i per sí les coses no

volgu~

espatllar lea trobades amb

el noi Travar les quals eren unes bones trobades.

No sería pas

la

primera noia que deixaria de seguir els consells del pare. Algunes,
per no segurr-los,ho havien passat molt malament.
estar-sc de

pregunta~

Ester pensà

al noi Traver de quin costat era no era pas un

pecat massa gros. A casa els Traver ja sabem que eren
dormint,

per~

que

dem~crates ~ins

Jaume, encantat amb les trobades d'Ester tampoc les vo-

lia espatllar parlant de com es pensava a la Casa Gran. A més a méS en
aquelles trobades no se'n parla\ra mai de política. Hi ha molts
festejadors que en parlin.

Ja

pocs

se sap de quines coses es parlen quan

es festeja. Es clar, ho saben els que festegen. Els que no han festejat mai no poden saber que festejant a gust el temps passa molt m
de pressa que treballant, apedaçant llençols,

b~vant-se

o fent la

manilla. Festejant el temps se'n va ràpidament tant mirant-se als
ulls, com tirant pedres a l'aigua, parlant de les coses que sembl
que res tenen a veure amb el festejar, o ballant valsos. Semnre
troba curt el temps de

es

festej~.

A la noia, les tendències de són pare li feien molta por ja que a casa seva era obligació ser republicà i n'havíen de ser des dels membres de la familia al servei. La casa tenia una sala exclusivament
dicada a exposició de retrats de tots els presidents republicans d'A~rica d'enc~

que el país

s'haví~

convertit en Estats Units. l era

prescrit que tothom, amo o senyor, una vegada al dia, entrés a saludar

els presidents.

.

- Quan s'hagi d'anar a votar, a casa aixafexem deu vots dembcrates

deia el pare d'Ester -. Si

a cada casa en votéssin deu com a casa

els demècrates no farien ni xiu.
A la segona pedra que Ester moatr

son pare, aquest es veié ob1.ümt

a dir:

- Potser si qua la renda és més grossa del que ens pensem••• Ja has
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clarit de quins era aquest noi?
'ls festejadors fan com determinats peixos

~ossos

comunistes. Si

an de dir mentides pel triomf de la causa, en diuen. l Ester V'eient
que el festeig pot perillar si demanés a Jaume de quins era i fos
contrari dels que eren a casa son pare, va dir:
- No

~s

dc cap. Festegem i prou.

La tercera pedra, tal com havia recomanat algun Traver, decidí la cosa. l vingué el casori. El pare d'Ester per tal d'influir damunt el
seu gendre i comptar amb un republicà

m~s

a la familia, hauria vol-

gut que Jaume, ell i r·enda, s'insta1és a casa seva,

per~

Ester pen-

sant que l'afecció republicana de son pare si no li havía espatllat
el festeig li podía espatllar el matrimoni, fou

partid~ria

d'instal.-

lar-se a la Casa Gran.
Pensa, perè, filla meva, que a casa som republicans i que tu, com
a republicana has de portar el republicanisme onsevulla que va2is!
La Dolítiva, que tantes coses ha desb:3llestat, que ha migpartit paísos, que n'ha fet de nous, que ha alçat parets entre ciutats,que ha
et fer

c~~pionats

de bombes, que ha portat dictadures, revolucions

i contra-revolucions, esp!es i contra-espíes, que ha deixat soldats
per anar a treballar a fora, que ha inventat els diplomàtics, aques
senyors que han agafat anomenada dient que no quan han de dir que s!
i

dient que sí quan han de dir que no •••la política, doncs, es fic

en el matrimoni de Jaume i Ester. Quan el pare de la noia va saber
els punts que calçaven els Traver, reclamà que la noia es reintegrés
a casa seva d'una manera fulminant. Ara tots dos saben de quin mal. han
de morir. l ja surt la política.
- Així totes aquelles carentoines de temps endarrera eren carentoines de per riure!

•

- No, Ester, eren carentoines de deb&.
vida, som

dem~crates

Per~

a casa i jo, de tota la

convençuts i partidaris del senyor Roosevelt.

s el millor president que havem tingut. Es que a casa teva no es volen recordar de com estava el país quan ell va arribar a la

presid~n

cia? Saps quina cosa és anar endarrera de 40 billons de dolars, te-
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nir 12 milions de parats i la riquesa en poques mans?

Qui com ell

va ser elegit quatre vegades? Qui feu decidir el país a entrar en la
guerra i guanyar-la? Si ell
-

Per~

per

qu~

hagu~s

viscut encara avui seria president.

no me n'havies parlat abans de

totaix~?

No podies

pensar que a casa i jo erem republicans tan reconsagrats com vosaltres

dem~crates?

- Jo quan et vaig veure aquell dia mirant les coses de Colombina i
els dos contrincants

nòm~s

volia festejar, i mai em va passar pel

cap que a casa vostra fossiu dels altres, la veritat. l ara ton pare
al saber com pensem nosaltres vol que et tornem a casa teva.

~s

que

tu el creuràs a ton pare?
- sé que si no el crec petarà del cor. El pare quan s'enfada massa

s'ha de córrer a buscar el metge. La sort és que en tenim un al costat de casa. Segur que ara ja l'està assistint. l jo no puc pas provocar la mort del pare per una questió política, Jaume.
er~

Ester, això vol dir el divorci.

S!, el divorci.
Per~

Jo

Ester, si jo t'estimo!

tamb~,

Jaume, però el cor del pare és el cor del pare, i aquest

cor dirà prou si jo no surto de casa

d'unsdem~crates.

- No vull pas que per culpa meva, per culpa del nostre partit, m'hagi de sentir a dir sempre m~s que jo he" estat la causa de la defun-

ció del teu pare. Hi haurà divorci, però pensa, Ester que tu seras
sempre per a mi l'Ester del dia de Colombina.
- Jo, per coses que s'esdevinguin, sempre

pensar~ amb

aquell dia i

en els que vingueren després abans de saber que ereu tan demòcrates
,
com sou.

sí,

hi

hagu~

divorci. Fou el primer que tingué lloc per una questió

política. El pare d'Ester no

volgu~

en cap manera que els Traver el

paguessin aquell divorci. No en volia res ell dels demècrates. l fins
i.tot feu tornar a la Casa Gran les tres pedres precioses que havien
ajudat a aplanar el camí pel casori.

4

1 pare d'Ester, una vegada la noia divorciada,la feu casar rhpidament amb un republicà. A l'home no li venia massa bé fer aquell casori, perb el seu futur sogre li va prometre que seria un casori amb
prima.

All~

el mig

convenc~

al davant d'Ester. La noia,

i s'acabà de
per~,

es

conv~ncer

cas~,

quan es va veure

pensant amb el seu primer

festeig. l hi seguí pensant de casada.
L'amic Jaurue sep el casori d'Ester i de moment sent unes ganes boges
de fer-se republicà. El trobem escoltant a son pare.
- Noi, ara ha entrat un republicà a la Casa Blanca. La nostra obli
ció és fer tots els

dem~crates

que

~uguem.

Aquesta vegada abans de

festejar assegura't que la que hagi de ser/la teva dona és dels nostres. Recorda que si tu et vas divol"ciar per tal de no originar una
def~ció

al pare de la teva dona"

jo he estat molt

~alament

dels alts

i si no em portes una dem?>crata a casa puc tornar a recaure. l si no
és

dem~cra·Ga,

almel::lYs que sigui neutral, que no t 'hagis de tornar a

divorciar per una questió politica. Fins ara en aquest país tothom
era de qui volia, pensava com volia, es casava amb qui volia, anava
a les misses que volia, escollía l'ofici que vol:ta, es divorciava qU3. n
volia ••• Aquest republicà que tenim ara em fa por. Potser alguna d'aquestes coses no les podrem fer. Potser no sabrà prou de portar sls
russos, no ho sé. Jo si fos de tu em casaria de nou. Un divorciat
en aquest país, fins ara, es podia casar, mentre fos divorciat, les
vegades que

volgu~s •••

l Jaume creié el pare sense deixar de pensar en Ester.

sí,

em casaré

perqu~

també s'ha casat Ester, però

encara que em

si em penso que em costarà deixar de pensar en ella. Fins que son pare no

s'assabent~

de la

dies amb Ester. l si

nos~ra

~ingués

filiació polítiva, vam viure uns

~ans

un fill meu.

"i 1 'hagués tingut a casa seria
ho sabem, ens el faran

republic~.

gant ens en sortiriem,

per~

deI.a~crata.

Si el te a casa seva,

Si es tractés

si Ester dóna un

n~t

la primera cosa que farà serà fer-lo inscriure

d~un

altre, potser

a són pare, aquest
en un registre repu-

blicà, si és que no ho hagi fet ja abans de que el nét haJd vin9:Ut al
mOn.

~l

de soltera la senyoreta Miniver,
aix~

era filla de paxe

el pare Traver podía estex descansat. l ho
dem~crates!

- Noi, a fer

re~strar

Sí, la nova senyora Traver era filla de pare
senyora a la
casa~

qu~~

dem~crata.

Amb

digué a son fill.

Per cada republicà que

d'Ester, nosaltres havem de mirar de

la
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senyora Trave....

nou casori no costà més d'una bona pedra. La no

re~strin

tres

a casa

dem~cratesI

dem~crata,

pero era un=

ningú no feia res bé. Ni la cuina, ni l'endrca de

ni la manera de servir a taula, ni el llit ••• I una de les

afeccions que tema. era. a
mare

s a

s de parl

continuament

d~

la se-

ra la de deixar sempre les llums enceses. Tothom anava de

bòlit quan s'acostava la nova senyora Traver.
- Jaume, els dijous toca una altra corbata! No fa pels dijous aques
cQrbata que portes. l a taula, encara que faci calor, no és de bona
educaci6 estar-hi en cos de

.negues ••• 1

les taules com cal, Joana,

se serveix nel costat esquerre dels assistents •••
La suma

6:!'a.

llarg::ov, molt llar

i el darrer sumand, el que origin

el segon divorci, fou l'anunci de la vinguda de la mare de la nova
mestressa de la Casa
Perb per

qu~,

Gra~

per quina raó la teva mere s'ha d'aposent

a meva mare s'aposentarà a casa a petició

a casa!

mev~••

Doncs has fet Qna mala petició. Si jo m'hagu.és vingut a estar a casa
teva i hi hagués trobat la teva mexe, mira, m'hi hagués estat el menys
temps possible.

Per~

teva mare no en

tingu~s

a sant de

qu~

ella s'ha de ficar a casa? Si la

de casa, perb en té i una

vei el qual no li permet ni alçar un paper del

~an

s~l,

casa. Té ser-

té un marit ban-

quer que no la deixa patir per quartos ••• Qu'~ diantre hi ha de. venir
a fer la teva mare a casa! Encara, si vingués per un parell de dies,
per l.ma setmana,. perb a quédar-s 'hi? La meva primera dona no li va
portar mai

m~s d'~,

paL'ell de díes la seva mare a casQ.

A la teva primera dona es veu que la tenieu dominada. l per

aix~

demanar la senaraci6. Vosaltres no voleu una dona, voleu una esclava. l els esclaus en aquest país fa temps que
are em va. dons..T 11
si 1

s'ha-~

verda perquè em va dir que ereu

acabat. El meu

dem~crates.

l

emocracia va acompanyada de la llibertat, la meva mera ve ací!

.
6
- No hi ha cap democràcia que prohibeixi la llibertat de no volguer
una sogra a casa de manera permanent.
Doncs jo dic que

~;

em

que

i que H

- l jo dic que H, que d'i que ú
- Ja saps

qu~

et

costar~

aquest no? O la meva mare o jo!

Ni la teva mare ni tu!
n el segon divorci hi hagué plet. Al pa.re Trevor haver de pagar li
venía molt malament,

per~

davant la negativa de Jaume de fer les paus

paga, ja que lrex senyoreta

~iniver plantej~

el divorci adduint cruel-

tat mental i física del seu marit al no permetre l'entrada de la se.,
va mare, pobreta,
casa d'ell. l la divorciada tingu una pens~o
segurada mentre durés el divorci.

ls que s'han divorciat sovint diuen que els que costen

s de fer

són el primer i el segon, i que a partir del teroer ja es fan

com

aquell que res. Els encarregats de tramitar divorcis, per altra part,
si els

de~anadors

o demana<1.ores no troben l 'exousa de la d.omanda 'Orou

convincent, disposen d'un diccionari secret amb tot
els quals donen dret a deman:

ena d.e motius

el divorci. Aquest diccionari és rev i-

sable i molt sovint s'hi han hagut d'afegir planes noves.
A

inst~ncies

d'amics de la mateixa edat del fill Travar i divorciats,

l'home es decid! a fer el tercer casori. Aquesta vegada a la nova m
tressa de la Casa Gran no se li sabía cap filiació política. A l'hora
de parlar de oasori, el p
s'Betud a la

m~,

de la noia

b les tres pedres de con-

deia:
an. Pel" aquestes tres mostros, si no han

ira, noia, ja ets prou

sern. t per altres casoris, sembla que et v"'as a posar en una çasa que
deuen anar

b~.

l

aix~

de com ens ho agafarem que et casis amb un di-

vorciat,t'haig de dir qué si :fossis home i em deme.néosis casar-te
amb una divorcia.da.. et diría que si la teva il.1.usió fos estren
nit de nuvis, que t'hi

'entens noia?

Ha d

ressis. Ara,
venir un temps

divorciats ni divorciades
escoles' ja

~

es cursen assignat

ta dona i el
mida qu.e pro

ivorciat és ell,
snem,. que ni

- massa pr1m. Ara ~ a les
en
les
quals es veu com anem fets
es

dels baixos i com ens n'havem de servir. Em penso que

all~
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del r

de tarongina, que un temps el podien portar els homes i tot al casarse, va passant de moda i moltes de les dones que el llueixen el lluexen

amb trampa.

- Pare, que jo quan anava a estudi encara no les ense:nyaven aquestes
coses. l si jo quan
PO<1r~

em casi porto el ram de tarongina,

~s

que

el

portar.

illor pel divorciat, filla, millor pel divorcia"t.
L'amic Jaume,

~dhuc

en un terCèr casori,seguía pensant amb el primer.

I, sobretot, amb el primer festeig que fou un festeig de mesos. Els
altres festeigs foren festeigs d'anar per feina, de tren exprés, sense temps de saber-ne cap misteri ni cap realitat. Festeigs de pas,
vaja.
ja tenim insta1.lada a la Casa Gran a la nova jove, senyoreta Be-

l

navides de soltera. No era de mal veure, no, la nova senyora Traver,
per~

ben aviat es

vole:u~

de tarongina honest. Es

fer valer l 'haver anat al matrimoni amb ram

pos~

galons, i alts, ja al cap de pocs d!es

de mour4's per la casa.
- Em fa l'efecte, Jaume, que no valores massa l'haver-me casat sense
tarQ~

Per
.~

qu~

ho dius?

Quan festejàvem,

~s

veritat que vam festejar molt poc, em deies

ue anaveu fent amb una petita renda. l veig que potser aquesta renda ~s una renda molt petita. No es fan extraordinaris, no es canvíen

obles ••• no ho

s~.

- La renda que tenim, si no en fem un gra massa Bastant-la•••
-

Veur~s,

qu~

entens tu pçr a fer-ne un e:ra massa?

Llencar-Ios, per exemple. Llençar-los vull dir els quartos.
s llencar-Ios canviar la piscina de lloc?
Potser no. L'emplaçament de la piscina el va recomanar un especialista. Si tu la vols canviar de lloc es pot fer. Ara, llençar els
quartos sería que quan la

tingu.~ssim

tornar on la tenim arQ..
- La vull en un altre lloc!

en un altre lJ.oc

l'hagu~ssim

de

8

- D'acord •••
Ja li sapigu.é greu a l'amic Jaume haver dit aquell 'td 'acord", per
pensa que feia relativament poc que tenía jove nova a casa i que si
havia de tenir lloc un nou divorci per un canvi de 11 posici6 d'una
iscina, la gent es podr:Lr.' pensar que ell s 'hi gü.anye.va la vida divorciant-se. I, no obstant, el tercer divorci
vorci

vingu~.

Era aquell di-

el qual segons els entesos aja es demanava sense complimerrts.

aume, jo a casa estava acostumada
Suposo que ací les podr

fer reunions d'amistats sovint.

seguir fent.

as que pel f
d'haver-te casat amb . t'ha2is de qued
- No vul
sens
istats. Per cert que jo entre les meves amistats hi tinc la
meva primera dona. l si venen les teves, penso que també poden venir
les meves.

v

s, fins on arriba aquesta

istat?

ns vam divorciar per una questió política. Perb jo encara estic
molt d'ella i ella em penso que està molt de mi .• Però ella és casada
i

jo també.
Jo aquestes coses no

s se, ja saps de la manera que em vaig c ....-

sar, però he sentit a dir que un home

pot estar casat aillb una dona

i fer-se l'efecte que est~ casat amb una altra.
ix~

ho diuen les dones geloses.

Ilira que si fos així •••
l aquella reuni6 tingué lloc. La jove de la Casa Gran hi convidà les

seves amistats, i l'amic Jaume es sortí de fer-hi assistir, entre les
seves, a Ester i el seu marit republica.
Vols dir, Ester? - que digué el republicaníssim pare de la noia.
Ja

tots dos tornem a estar casats, pare. l pensa que si bé jo em

vaig divorciar de Jaume per una questió política li segaúx. portant
la mateixa estimació que abans de divorciar-me'n

ensa,fil1a meva, que jo encara
Jo tamb

seg~eixo

patint del cor.

i pateixo, pare. Per una cosa o per a ltra es veu que

tots hi havem de patir.
aume fa unes presentacions:

ster, l

eva tercera muller:

ller: Ester, i el seu

it actual.
no est

Pamela, la qual m

Pa~ela.

sota cap disciplina política tocava

de peus a terra, va veure al contemnl
~er

.1a bella est

a d'Ester, que

al deixar-se perdre aquella

el seu marit va ser una mena de carc

dona

9
Pamela, la meva primera mu-

una questió política.

- Jaume, et vas

err~.

1 seu pare patía del cor •••
l tu devíes patir d'algLtna altra cosa.
\

No li sembla? - va dir Pa-

ela al republicà marit d'Ester.
cies a una questió política m'ha tocat una mena. de

- Veurà, a mi,
rifa.

lem de política, no parlem de política..- Va dir Ester tornant- No
se una mica vermella.
qui' s 'havia casat Jaume mal,çrrat els
a amb Ester. No li va treuxe els ulls
que va roder comprovar, ni ella

a

un sol cop. Allò era mirar-se!
ster, et vei

illor que mai.

GràCies, Jaume.
Enc.ara pateix del cor el teu pare?
- Sí, hi segueix patint.
\

- Per

qu~

en aquest país hi ha d'haver partits polítics?

- Són del teu partit les tres dones amb les quals t 'has casat?
No ho sé. En sé molt poques coses

d'aques~es

tres dones. Jo em vaig

casant per tal de veure si alguna em fa oblidar aquella primera Ester
del dia de Colombina. l veig que és en va. l penso que aquesta d'ar
tampoc em durarà. l em fa l'efecte que per ws:ades aue em casi no n'en~evinaré

cap•••

- Ballem i prou ara, Jatune. Ballem i mirem-nos...
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Pa~ela. ja volia no mirar~se la parella formada pel seu marit i la
seva primera dona, per?> vu.lgtle's que no se l 'havía de mirar.
- Fan bona parella, no? - que va dir el marit

repub1ic~o

- sí ••• sí ••• ! vostè l'ha encertat aquest matrimoni?
Jo sí, ara, e11lb. ••• ella penso que podría passar sense jo.
- No em digui!
Jo és el primer casori que he fet. l com el p:rimer casori .. els altres ja poden plegar. l Ester quan es va casacr' amb el maxit de

vost~

era la primera vegada que es casava, sap? A vegades la "Grobo mirant
a terra amb la miracle.

er a

~

perd.ud~ ..... i

s'està mirant el marit de

q-Ltanes mira sense mirar t mal8J!lent ..
vost~.

En té un retrat al capç

del llit. Quan l'hi vaig veure per primera vegada li '18ig dir si con-

sidere.va normal que jo ha.e:ués de veure cada, nit el ret:L'at del marí t
de vostè al capçal del llit. Em va contestar que el nostre era un
matrilnoni polític, i que si vol!a tirar el casori endavant havia de
deixar aauell retrat on erú. Aix?> sí. em va dir que si no volia contemnlar aquell retrat, que em podía ficar al llit
da o aclucat

~nb

la lluo apaga-

d'v~ls •••

s'acaba 10. festa, Ja;ume va. acomp
tal del carrer. Quan en

tOi~à,

Ester i

~arit

fins al por-

Pamela l'envesti.

Ja la podíes acompanyar fins a casa seva_ Ara hi eres posat.
casa seva ja li acompanyarà el seu

it. Per alguna cosa ha de

servir.
l

penses fer-la venir altres vogades?

Sempre que a casa hi haP-in festes.
ones aquesta

istat és una amistat que no m'agre.d(;....

,,'
ò. a nu.• ..
. 8gt'a.a

Doncs o ella o jo.

No fotiG o Pamela.
amb la divorciada.
- O ella o jo!
Doncs ella!

Un es vot divorciar,

per~

conservar l'afecte
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ls matrimonis de Jaume Traver cada vegada duraven menys. S'anava
convertint en un boníssim client

dels donadors de di"írorcis. Per

ell en volia fer un que li sortís bé de casori. l el quart el port
cap amb una divorciada. La divorciada, ja avesada a casar-se i a
descasar-se feu el nou matrimoni sense que

la Casa Gran li costes

cap pedra de preu.
~l

la nova mestressa de casa esta

a punt d'actuar

'-mic Jaume

va volguer posar punts damunt les is.
as de saber, i és bo qu

o sapigues

va dir a la

~cotress~-,

que jo, amb aquesta, m 'hav.r~ casat quatre vegades
ira, coincidim. Jo també encetha homes que no poden

que fa quatre. Hi

1

sense dona. ho comprenc.

a els homes

també haveu de comprendre que nosaltres, almenys jo, no podem
sense home.

al més que tant nosaltres com
mb la 11 '

ga.1ment, no? Jo sempre ac
De ·tota

~anera

a mi el

pass~~

vosaltres hipassem 1e-

lo. m"".

costat molts quartos.

di~orciar-me m~ha

Normalment els divorcis els provoquen els homes, i és natural que
si els volen els hagin de pagar.

Jo la primera

vegè~a

que em vaig

casar ho vaie fer pelada del tot. Ara, wnb els tres divorcis que porto fets, com que els ex-marits segueixen pagrolt, tinc un bon passament.
Jo crec que les coses poden

a~ar

bé. Si no hi van, tindré un altre

passament
- Bé, encar'a no ens havem divorciat. l si hem d'anar posant coses al
seu lloc

ser~

bo que sapigues que entre els entrants a casa hi ha la

que fou la meva primera dona.
i

tens tot el dret. Precisaoent jo

stic

b molt bones relacions

amb els meus tres marits i si tu admets a casa a la
r~neú

no m'impedirà, suposo, que e.C1uest

r:!.ts em vi

eva primera do
..Lliri

a fer vi-

si'tes.

.

Tots tres?
~lls i

els fills. Alguns son meus, altres ja els

aportar al matrimoni. Ens havem divorciat però

~n

ma~ts

els van

cap dels tres

ha-

vem renyit. Tots tres són uns bon xicots. El primer era col.lecoionador de segells. Jo no hi tenía res a dir. Una pot tenir la mena de

2

marit que ha escollit, marit sigui.
una s'haa-i de sentir a. dir:

Per~

nEsp~ra"t

lecció al dia ••• ", ja em diràs. Llevat

que segons a quins moments

que acabo de posar aquesta col.d'aix~

era un bon marit. Sc"'n

feu bona part de la col.lecció de sogells d'aquella falta

d'assist~n

cia a l'hora del divorci. Ara, com que jo tinc familia escampada pel
m6n 9mb la qual mantinc correspond~ncia, sempre li faig passar algun
segell,

j.

venia sovint a casa del marit que fos a donar-me

1 'home

personalment les

cies.

b6 ens fem. Es cbmic. Un bon còmic. Es clar m

.b el sego

casa a les petites i em' despertava per ja pots pensar

riba-

què. Una

ve.a8óa bé, i dues i tres també, per~ que cada nit t'hagis &e despertar

qu~

estigu~

estàs en el millor del son•••El ho va comprendre, pobret. l
qu~

d'acord en

deman~s

jo

el divorci i en pagar-lo ell.

El tercer també

era un bon marit, un gran lnarit diría jo. El divorci

t2mbé estava

que justificat, justificadissim. Ronxava. Tant com

m~s

vam festejar, com que
per~

fillets de

D~u

ni

ell

~i

jo ens vam adormir mai, tot anava

b~,

al dormir junts, ja de casats, naturalment, ja

que jo de soltera sempre havia dormit sola, i quin rOIL~ar!

Aquelles

vibracions del vel del paladar, d'anada i tornada, que cren la senyal
do que ell donliÍa com els àngels, i amb aixb no

expressar

\~l

que

ls àngels dormin ronxant,a mi no em deixaven dorwir. 3i tan sols ell
""gues

nxat en díes alterns, perb ell ronxava tots els dies, à.dhuc

els dies de festa

~ue

avie_ de rE::posaz'••• Llevat d'aque-

semblava qu

lles simfonies de ronxets, és un dels millors marits que he tingut.
-

Jo~

que et

vis~t6s

arit, aquell dels segells, com a

el teu primc
ullar,

em visita la meva primer

per~

que jo hari d

ebre a tres

vncara amb fills teus i d'ells ••• !
Oh, mira, si no els '\"ols ve
ja saps q~è et toca.

marits teus
,....,

;:)1.,

pagar, no ?

A mi ara ja no em ¡.re d'1m ele divorci. l espero que si et vols di vorciar

se~irem

essent

ami~s.

dé nou, ie presentar a les

A

~i

ves

em faría molta il.lusió, quan em casi
'stats el meu

i·t número

tre.

3
Vol dir que no està bé ja de divorcis?
Veurà, hi ha molta gent que en viu dels divorcis. Advocats, jutges,
obrido.rs de portes ••• Qu~ farien tota aquesta gent si no fossin els
divorcis?
- Perè l'amic Traver aviat hi era a divorciar-se. Podía, també, tenir
una mica de paciència.
s l'autor aui els conta aquests divor=ms.
Ja m'agrada que es queixi de l'autor.
No me'n queixo. L'amic Traver s'enamorà de la primera dona que va
tenir, i l'home potser intenta anar-se casant per tal de veure si ho
arregla.
Per a mi és que l'autor potser està descontent del seu matrimoni
i si ell no es veu en cor de divorciar-se fa divorciar cmpios&aent a
tots -els personatges del llibre.
- l

qu~

diría si

despr~s

de tants divorcis el senyor Traver es torn

a casar amb la seva primera dona?
ja ha llegit més llibre que jo

~e

vost~!

No, perb pel que havem vist fins ara
re

~ster

l'a~ic

Traver no es not treu-

del cap. l ella, si fa no fa.

- l aquest beneit de Traver, ja no li dono el tracte d'amic, se la
deixar escapar

perqu~

n'era de republicana,

la dona era republicana?
i

La meva primera dona

en temps d'eleccions ella votava per a uns i

jo pels altres. l Santes Pasques.
l per què es va divorciar
~p,

vost~?

per cap questió política. Quan la dona em va demanar la prime

cosa aue jo no li podía donar li vaig dir passi-ho
vaig dir que la

deman~s

b~.

Aixb

sí~

li

a un republica.

- Vost~ s'ha saltat planes. Ja li ho havia dit. Segons Ester el seu
e podía tenir un fatal atac de cor per tenir una filla casada amb
un demócrat=.
Una nova errada de l'autor, amic meu. Per

qu~

ho havia de saber el

pare d'Ester que la familia del seu gendre era dembcrata? Qe tothom
ha~~s

fet com jo a l'hora d'anar a

vot~.

er~,

massa
-

Per~

- Sí,

senyor, qui ha fet el llibre no és pas
sovint

vost~.
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Se'n descuida

d'aix~.

no som ací per tal de comentar les coses d'aquest llibre?
per~

hi som precisament per una

deferència de 1 ~autor, perquè

l'autor ens ha convidat.

- O

si~i,

que segons

vost~,

digv.i el què digui l'autor, nosaltres

veni-veniatis.
orne, generalment quan en un lloc et conviden •••
- Miri, a mi m'han convidat ben poques vegades.
Potser malgrat anar de convidat

vost~

ha trobat pèls a la convid

da.
- Tothom és com és, senyor. l si jo no puc dir les coses que penso,
prefereixo que no em convidin.
-

Per~

és que la convidada d'ara és cosa d'un autor. Ja deuría saber

que nosaltres fDVmem part del llibre.
- Sense independéncia?
- Veurc;o. •••
Doncs és una altra errada de l'autor! Si

té lectors, ha de respec-

tar la seva opinió.
s que nosaltres som uns lectors especials. Ens ha fet l'autor a
nosaltres.
- Doncs jo protesto. Un temps no valía res protestar,

per~

avui

ja

pot protestar tothom, i jo seguiré discutint i contradint les coses
que a

mi

em sembli d'aquest llibre. I·potser me'l buscaré jo l'autor

com aquells sis personatges del senyor Pirandello •••
i ha gent que val pel món amb els comptes fets •. Trobem botiguers
els quals saben que són

botiguers i en són sempre. Un ofici s'ha de

portar a dins com s'hi ha de portar una

vocaci~.

Una cuinera,.si es

una bona cuinera, n'ha de ser fins al darrer moment. Li ha de saber
eu de passar avall

perqu~

no podra fer mai més estofats. Hem tin-

gut viatjants els quals per tal de mantenir l'ofici en peu disposaven d'una infinita gamma d'acudits
decidir els compradors. Si la

els quals moltes

parr~quia

ve~ades

feien

era de modistes, els viatjants

ls bons viatjants, les convencíen contant acudits com

m~s
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verds mi-

llor. Un metge ha de procurar no estar mai malalt. Quan una senyora
es presenta a casa un metge exposant que té mal de cap i el metge tamb~

en té, aquell metge perd confiança. L'ofici vol sacrifici, llevat

del de

bur~'ès

del qual un temps se'n deia:

menjar i beure i no fer

res. Avui hi ha burgesos que treballen més que els que no ho són. l
te.l com van les coses sembla que hi hauran de treballar sempre m~s
com si no fossin burgesos.

Un capi t~ de vaixell,

vaixell, si mai se li nega

la nau, s'ha de

re-s del pont de comanament .• La' pena

~s

ne~ar

un bon cani t~ d.e
ell i tot sense mou-

que no en podrà comanar mai

mes 'cap de vaixell. Un element de tropa que en temps de canonades es
posa al davant dels que les reben, el toquin o no les canonades,

~s

un gran element de tropa. Un banquer el qual abans de deixar-se endur
per la violenta diners que no són seus, hi deixa la p'ell, ês un gran
banquer. Un polític que fent propaganda electoral diu

~e

ell ho arre-

ara. ·tot, que surt elegit i ho arregla, és un gran polític. Una dona que fent feines a hores es compra un cotxe i un pis, és una

~an

do-

na de fer feines. Un pintor que fa milers de quadres i els ven tots
preus altíssims,pinti la cosatUe pinti

~s

un gran pintor. Una senyore-

ta que es vulgui casar bé i s'hi casi sense contemplacions, és una
an senyoreta. Un milionari que ha començat venent diaris, és un

~an

venedor de diaris. Un fantasma que faci molta por sense deixar-se veure es un Rran fantasma. Un ajuntament que en lloc de posar impostos
en tregui, és un gran ajuntament. Un pobre que faci el sord si li volen donar feina, roba

vella o consells, és un gran pobre. Un farma-

cèutic que en el temps que les medicines es feien al morter i ell 1
tastava abans de proporcionar-l·es a la
cèutic. Un

ne~e

parr~quia,'

era un

~an

farma-

que treballa com un negre és un gran negre. El negre

que treballa com un blanc

~s

un gran blanc.

Un hotxí aue demani dis-

pensi a q,¡i ha de btl.txinar, hs un gran butxí. Un paleta que diu: "Aquesta paret uscostarh. molts duros. Val
paleta.
~ria

Un

catedr~tic

r.:u~s

que no la feu", es un

que es carrega a tots els que li diuen de me-

els noms dels reis ROts i visigots,

~s

un

~an

catedràtic •••
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La majoría d'aquestes coses les porten a cap els que senten vocació

de fer-les. No tothom és apte per les activitats vocacionals, ja se
sap. La gent a vegades muda d'ofici, de manera de pensar, de dona, de
~en~s

diari i de disnesa. La

com és i ja sabem que hi ha gent de to-

ta mena. A vegades una afecció que semblava que havia prescrit, es
torna a presentar més poderosa que mai. Són els misteris de les afeccions aquests, misteris de molt mal explicar quan es produeixen canvis. Se n'ha de. saber molt d'explicar aquests canvis i llavors, encara, falta que la gent se'les cregui aquestes exnlicacions.

Va dur -

un temps que la gent s'ho creia tot. Sortía convençuda dels sermons,

creia en fantasmes, en bruixes,_ en esperits, en polítics, en apolítics,
en revolucionaris, en generals, en jocs de mans, en
mols eren avisos
c~ntims

perqu~

qu~

els

terratr~

es gs.staven massa diners, en les peces de deu

i en els xiulaoents d'orelles. Ara ja no es creu en gairebé

res. Quan va aparèixer el primer mentider, que no se sap qui va ser,
trob~,

amb el temps, infinitat de seguidors. Si es poguéssin comptar

les mentides que

s'h8~

dit pel m6n

d'enç~

de la que va dir aquell pri-

mer mentider, els comptes s'hauríen de practicar en anys de llum.
se
n, doncs, dels que/sentí tocat cada día m~s per una afecció anterior
fou el nostre amic Jaume Traver.

11 primer s'havia casat, ja repeti-

-dament, per tal d'oblidar. Ara, ja a partir del quart divorci, pens
que la millor cosa que podía fer era casar-se amb alguna dona que s'a ssembl~s

a Ester. Sabía que era difícil

n'hi devía haver- cap.

Per~

perqu~

per a ell com Ester no

n'hi presenten una que hi

l l'amic Jaume s'encara amb el

cinqu~

t~

una tirada.

matrimoni. Li torna a cost

tres pedres de preu. Aquesta mena de pedres solen obrir moltes portes.
La nova adquisició era de

proced~ncia

sueca. Va veure unes pel.licules

norda:mericanes a la seva terra, i ella sí que es va embarcar i es presentà a la Meca del cinema quan aquesta es desenvolupava a tota vela,
i va dir que elJa 1D feia millor que cap de les estrelles del país.
No se la van creure, i va ser la primera que es ficA sense permís al
despatx d'un director, se li va asseure a la falda i va xisclar nerqu~

la gent es

pens~s

qui sap qub. l el que va trobar que havia xis-

clat molt bl va ser el director, i la va llogar.

All~

es va saber
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i unt temps es va portar molt. Molts directors de cinema tingueren treballs a treure's noies de la flda les quals

s~hi

instal.laven amb la

intenció de comprometre els senyors directors i aquest en pa2a es vciésain obligats a repartir papers a dojo entre les falderes. Els senyo"'
directDDs, per~, malgrat que particularment trobéssin que no era cap
la cosa tenir noies a la fala, es donaren compte que la quantitat
d'extres creixía molt, i decidiren acabar-ho. Es procuraren suardafaldes en els seus despatxos, i sempre que una noia, per bufona que

~os

es ficava de contraban despatx endins, hi trobava testimonis disposats
a declarar que les pujades à la falda del director es feia sense pers de l'interessat.
quella sueca, donns, que es deia Immart, per ser la primera de
la falda

d~un

ft~O~

director, ho endevinA. Aquell xisclet inicial li feu

fer una bona carrera i al cap de poc temps es podía veure el seu nom
en lletres lluminoses a totes les sales en les quals s'hi passaven
pel.lícules d'ella.
Proper casori de la eran estrella Immart! tt anunciaren a tota plana
els periòdics que es gLlanyaven la vida explicant amors, amoretes i
samors, marques de corbates i de mitges
matrimoni fou un dels de

m~s

d~astres

i estrelles. Aquell

poca durada de l'amic Jaume. Es veu que

la sueca Immart, de cara a la propaganda i segurament aconsellada per
aquell director que li feu de falda,

pens~

que guanyaría prestigi si

s divorciava al cap de poc d'haver-se casat, i que. n'aniría guanyant
quantes vegades més es

divorci~s.

per~

predisposada a divorciar-se,

O sigui, que Immart ja es

cas~

ben

a juí de Jaume Traver tema una ti-

da amb Ester •••
ls

peri~dics

de coses del cinema portaren el casori a primera plana,

es tirà una raonable

quantj~tat d.'arr~s

via llencà el ram de

taron~ina

da.mmt els contraents, la nú-

al públic assistent a l'acte ••• ~s re-

tratà la porta de la cambra de l'hotel amb el
i un retratista

m~s

atrevit

obtingu~

r~tol

"No destorbeu!U,

una fotografía de la senyoreta

Immart en camisa en la qual s'hi veia el nom de la casa
La casa en ven.e:ué

moltíssi~es

constructor~.

anunciant: "Dones,. no hi ha com camises

de dormir Immart!". Aquelles retratades de la seva dona en camisa ja
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sostenen que a partir del tercer ja no ve d'un, ho endevinen. A p
tir del tercer divorci, diuen els que s'hi han trobat, divorciar-se
s com un joc, com u~a droga. Ja no es pot parar. Recordin que ara
l'acció té lloc en un país del tot afeccionat a batre rècords i que
un ca.mpió de divorciar-se sería molt ben vist... Si aquest campionat no
ha estat assolit és degut a que hi ha una gran ·4Uantitat de divorciats
i divorciades que van free a frec els quals encara es l:loden anar divorci~~t. No hi ha pas edat fixada per demanar el divorci. T~l el pot de,anar un matrimoni que comenci com un que acabi. Aquells que dèiem
que en pOl"'ten molts de fets encara tenen temps d'anar-ne fent.
A Jaume Traver li fallà la sueca Immart la qual tenía una tirada
'ster,
tint

per~ l~home

amb

veia que no podía fer altra cosa que seguir insis-

• No ens hi podem posar amb les coses que pensa la gent. Aquell

home anava ple d'Ester i creia que n'havia de trobar una fent nous
casoris.
ntre altres coses, el país, per tal de donar facilitats als que cercaven muller, tenia a la disposició dels cercadors unes

ag~ncies

sibilitant casoris per correspondència les quals recomanaven

nos-

consul-

tar-les abans de fer el cop de cap. Oom que aquell era un país en el
qual dominava la propaganda, les agéncies la feien servir. Un dels
seus reclams deia: " En un paí's que tothom porta pressa, que no

hi

ha temps de res, que no es pot festejar el temps aue s'hauria de festejar, no us fieu de dones que no s'hagin casat mai. Us podeu trobar
amb sorpreses de mal

arreglar. Us poden sortir dones mal gastadores,

rondinaires, males cuineres, espantades, rondalleres, avortistes•••
Les nostres

exist~ncies

són absolutament de dones que ja han passat

pel matrimoni, que ja en saben els secrets. Tenim tota mena d'exemplars: dones del gran món, del petit i del món del mig. Qui les vulgui

partid~ies

dels abrics de pells, a casa les trobarà. Qui les vul-

gui amb titols de rentar roba interior i passar baieta, que ens consul•

ti·, i que

se 'ns consulti igualment si les volen amb traça per a fer

stofats i macarrons a la italiana.I no deixen de
de

lle~r

una o

lle~r,

no deixin

les nostres condicions especials! Si algÚ es decideix per

~ltra

de les üostres recomanades i no li surt bé, ens la pot
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tornar.
que

Aix~

no ho trobaran enlloc més. Ho tenim tot" calculat. Segur

un o altre dels molts que en aquest pais es volen casar i no s

ben com

fer-h~,

trobar~

bé la que

vost~s ha~in

trobat malament. No en-

yem a ningú. Si uan dona nostra no us fa el pes, no us la quedeu
per força. Torneu-nos-la i us la canviarem. I,. si l'encerteu, nomes us
demanem una cosa:que digueu que l'haveu treta de casen nostra!"
A l'amic Jaume li va

semb~

que la que va escollir ten!a més trets

d'Ester que la sueca. Anava tan ple d'Ester que es pot dir que la veia
en tota dona que mirava. Es tractava de la senyora BrO\'V!l, numerada amb
el 197. Quan la va triar no va passar de mirar-se-li la cara. No es
va preocupar de fixar-se en l'historial d'aquell número 197. l

aix~

que l'encarregat del fitxer li va dir:
- Aquesta?
,.

,.

- S ~,

aquesta.

s~,

l ja tenim a la senyora Brown de mestressa a la Casa Gran. El pare Traver quan la va veure va haver de manifestar:
ols dir, noi, que s'assembla a Ester?
Ah, per a mi si. l si s'hi

assemblaper a mi s'hi ha d'assemblar per

tothom.
A la festa que segui al casori no es

pass~

de convid

familiars o

ex familiars. Lïevat de la sueca Immart la qual s'excusà dient que estava rodant, a la festa hi acudiren les qiatre divorciades de Jaume
~

llurs marits i fills. La senyora Brown a la festa hi aportà sis

ex marits.

A11~

escamà una mica

podia convertir-se en el

it número set. l ho pens

templant la mae.nificència"d
en res
~

un

Jaume Traver ja que pensà que ell

ster la oual

la seva senvora BrO\'m.. Ester
~an

quan estava conno s'assemblava a

~ m v ~ 4 ~ ~~

goig. La majoría de les alivorciades se la miraven i els

divorciats es passaren la nit fent-li compliments. l ni divorciades
ni divorciats se sabien acab
•

que

l~amo

de la casa

s'ha~~s

desfet

d "aquella dona. Jaume repetí una pila de vegades:
Fou per una questió política, amic.
La cosa desconcertant, en un país dedivorciats, era que tant els uns
com les altres no feien altra cosa que fer ressaltar les bones quali-
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tats de les ex mullers i dels ex marits.

Aix~ nom~s

els divorciats americans. Els que

nascut lluny d'aquell país

ha~n

ho poden entendre

no ho l)odran entendre mai.
l tot anava bé,
hist~ries

per~ ••• Aquest per~

que ha sortit tantes

ve~des

d'homes ,. dones i generals. Que poca gent hi ha que pugui dir

escoltant un concert de contrabaix, llegint un llibre, comprant
vaca ó casant-se, que no hi ha trobat
per~s

en les

que tiri la primera pedra. l el

algun però.
per~

Qui

una

sigui net de

vingué a causa de la cui-

nera Pola, aquella cuinera, negra tota ella,

•

vía fet, cuinant, les delicies de tothom que

l~

qual durant anys h

pass~

per la Casa Gran.

La cuinera Pola no cuinava al gust de la senyora Brown.
- Jaume, aquesta negra no sols no vol

cuin~

com jo dic, sin6 que ni

em deixa entrar a la cuina.
Jaume ja havia vist

ster, i:

- La cuinera Pola t

tota l

La sGnyora Brown
-

pass~

,
rao.

una estona mirant-se el seu marit.

Tu per

qu~

Perqu~

em va semblar que t#assemblaves a Ester,

t'has casat amb mi?
per~

he vist que

no t'hi assembles.
- Jo, com

vas veure, mantinc bones relacions amb els meus sis marits.

Ara, amb el meu

set~

que es va casar amb mi prenent-me per una altra,

no crec que les relacions puguin ser ten bones, si com tinc de suposar
em tornes a l'agència.
A mi em sembla que no tinc altre remei.
a, una cosa et demano. A
sis llegit les meves

l'Ag~ncia,

refer~ncies

que ho anoten tot i si hagues-

ja haguéssis vist que jo era molt de-

licada amb les coses de la cuina i que generalment qui es casava amb
mi m'havia de permetre que em portés la cuinera, no diguis que et v
ca.sar pensant-te que et ca·saves amb una altra.
Es farà com tu dius., no .pateixis.
l sí, Jaume tornà la senyor(\

Brm·ro a l'Agència. L'encarregat li v

dir:
-

Vost~es

va precipitar en no llegir les referències. Jo ja li vaig

dir, se'n recorda: Aquesta?

peruq~

sabía l'afer de que la senyora
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- No, ja li he dit que fa molt poc que la tenim
ta ens la

tornar~

l'emport~

í, se

dona, així que

l

penso que aques-

e~

molt nOca gent.

vestida Jaume a la nova mestressa de casa,

s~hi trob~

per~

la

es posà a la fresca, ben a la fresca. Es deia

elissa la nova mestressa.
- Pera ••• - que

digu~

l'amic Jaume al veure el panorama de Melissa -,

ncara estem així?
- No

~s

que hi estem,

dicacions

~s

que jo ja no em moc

d~així

ara. Segueixo in-

del departamente de propaganda.

erb jo aquestes indicacions no puc pas ensenyar-les a les amistatsl
Al revés, Jaume. Si m'ensenyes així als teus amics, a n'aquesta casa les visites no s'hi acabran mai.
s que a mi no em ve massa
Jn t'asseguro que
Per~

b~

que les meves visites et veginaix!.

ells els n'hi vindra molt de bv.

jo no m'he pas casat una altra vegada de cara a les visites que

tinc •.
- Tu tens un concepte errat d'aquestes coses. Quan el món va comen

tots hi anaven com vaig ara jo.
erè Melissa, el m6n ja

no~s

·el d #<aba.ns, el m6n ha evolucionat, el

n.".
al

com van les coses tornarem al món sense evolucionar, i com que
l'Ag~ncia

to~~em,

és per aixb que jo pre·
dico amb l'exemple~ Prova de donar una festa i veuràs la gentada que
vindr~. Avui, perqu~ us hi aneu acostumant, nom~s em contenplareu e
jo i

estem conveçudes que hi

de la casa .••
Ja li sabía greu a Jaume desprendre's de la
elissa
perqu~

perqq~ pens~

hi

acab~s

fenomenal humanitat

de

que aquella convidada acabaría malament. L'home,

menys de malament no

permet~

que es

convid~s

a Ester

ja.que ell s'havía embolicat amb Melissa creient-la un doble de la
seva primera muller. l la cosa hi acabaà de malamenoè. La que cuid
de fer les esqueles de la convidada

fou la pròpia Melissa. l les es-

queles deien: "El senyor Jaume T:i."'aver es complau en anunciar la presentaci6 de la seva nova muller, Melissa, la qual es presentarà al natural'
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No s'hi cabía a la Casa Gran el dia de la festa. Els convidats, quan
se'ls deia quelcom, contestaven d'esma no treient els ulls de

l~esca

la principal de la Qual n 'havia de baixar la mestressa de la casa
natural.
an Melissa aparegué i, efectivament, al natural, la totalitat de
concorrèncianiemumina aplaudí rabiosament.malgrat portar dones i exdones al costat. Les dones deien:
A

mi, així, no m'hi ha vist cap dels meus marits.

A on havem arribat! De tot

aix~

en tenen la culpa aquests balls ne-

es que s'han posat de moda. Es clar, ells venen de l'Africa on molta
gent va com va ara aquesta dona.
- No hi ha un pam de net.
- JÇ) em retiro.

Qu~

feu vosaltres?

h, potser es presenti igual el marit.

sperem-nos.

l fou la negativa de lramic Jaume a presentar-se fent costat a Melirea,

la cosa que originà el per ara darrer divorci.
Jo encara estic que fas una
b~ns

impru.d~ncia Melissa

- deia Jaume poc

de 1a'sortida conilleta de la dona.

La cosa que has de fer es sortir com jo.
Ah, no! Jo despullat no hi surto. A mi despullat només m'hi han vist
de menut, en aquella edat que t'hi pot veure tothom sense fer mals

pensaments.
- A mi m'hi h

vist de menuda i de

an. l tothom

n~ha

estat molt con-

tent de veure-m'hi.
Doncs a mi no em ve gens

b~

que t 'hi vegin els fox'asters que tenim.

Doncs a mi em ve molt bé que m'hi vegin.
Si baixes així ja te'n vots entornar a

l'A~ència.

Sí per?> una vegada m'hagin vist bé tots els que s'esperen a baix.
Les amistats, si bé totes es feren un bon tip de mi
naren de diverses maneres. Uns deieó

-s

lissa, opi-

que si allb es posés de moda se-

ría una moda amb la qual les dones esta1viaríen molta roba,. Altres sostemen que si
ques

t~xtils

vingu~s

aquella moda haurien de plegar modistes i fàbri-

sens fi i que

al1~

sería anar co ntra el govern ja que el

govern deixaría de cobrar moltes contribucions, i

amb menys contribu-
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cions a les

ues de l'Estat es farien menys e

i tals" menys discursos al Con

eteres ,

s, i augmentarien els p

menys hosts i els

deoanadors de caritat. Un altres, per fi, eren partidaris que aquelles
aparicions sense roba també tinguéssin lloc al carrer, que no haurien
de ser aparicions privades, com algunes escoJ.,es • .,.
ls partidaris de les aparicions públiques sense roba ho endeVinaren
l'Ag~ncia

tal com figurava en
el catàleg que en feia la propaganda anatòmica. Mai cap dona tingué el
seguici que tingué aquella durant el trajecte de la Casa Gran a l'Agè~
ja que la senyora Melissa es present& a

cia de Matrimonis. La nova va córrer i la gent ho deixava tot i

sort~a

al carrer, el trMec col.lapsA, els policies que l"'havíen de reguI
se sumaren a la comitiva, com s'hi sumaren uns escamots aue l'Ajunt
ment volía fer· intervenir com
ifestació fou
anti-disturbis ••• La
un ~xit total presidida per la formosissima Melissa la qual saludava
~aciosos ~ravolts perau~

somrient a tothom i de tant en tant feia
tothom la

vei~s

- Noi - deia el
~s. Coses així

bé.
e Traver -, potser que en el nouc9,sori t'hi miri's
nom~s

s'esdevenen auan hi han presidents republicans.

enys mal que l'Agència es fa

c~rrec

del divvuci.

- sí però ja se'l deuen cobrar quan et venen les dones.
s que aquesta potser
T'hi pots trob

L'amic Jaume

pass~

hagu~s

en

demanat una fortuna.

a altra si et segueixes casant i descasant.

per una nova prova que l'bhuría d'atropellar molt.

Ja no eren les dones aue havia contemplat en aquell catàlee aue veia
iguals que Ester. Ara ja hi veia totes les auetrobav
ll~

pel carre.a..

era més fort que ell. No s'hi podía batre.
stert - va dir a la
enyor,

prim~ra

vost~ s~equivoca.

que troba.

Jo de tota la vida que em dic Blanca.

ispensi •••
quell dia es veié obligat
üe casa, però no vol

deman

deu dispensis. Pensa no moure's

deixar-,se acoquinar. Si les dones que troves

anant pel carrer s'assemblaven a Ester, millor. Potser una seria el
a"lieixa.

El

savis diuen que no tots els cervells se senten afectats

de la matei xa manera davant un fet. Hi ha qui reacciona sui 2eneris

"

dona necessita i de
ressa. un metge.
- No, no ••• jo si em caso amb una que em penso que
ja ho tinc tot entes.

s~assembla

amb Ester
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Vost~

em sembla molt jove per a tenir aquestes maníes.

No són
l

nan~s_

qu~

Vostè

creu que

~s

això.

l'am.ic Jaume mostra una senyora perla a la que ell creia que era Es-

ter. La dona es mira la perla , la té una mica a la boca i diu:
ones es una margarida_
e hi enten vostè en aquestes coses?
o es la primera que veig. Vaig tenir un marit joier, jo. Les perles s6n el resultat d'una malaltía que passa elm mplusc que les fa.
Les mareperles sanes no t~nen perles, i en canvi en t~nen les aue no
fetge que les mareperles :ta-

bé de salut. Es com tenir pedres

cín perles..

La malaltia les hi comei:lça precisament vora el fetge o

en els propis aparells reproductors els quals com tothom també tenen
les marepeFles. La gent en sap poques coses d'això. Vostb ha vist mai
perles

negres~

eric~.

l

Doncs a vegades sen pesquen a les costes del Pacífic

no sap que ultra les mareperles en poden fer altres classes

de moluscs i no de mar, com les petxines de riu i tota mena d'elements
que tinguin closca que es tanqui i que s'obri? Que en té moltes vost
de perles.
Jaume havía sortit disposat

tot, pe

la darrera pregunta el pos

una mica en guàrdia.
Veura.._ ...
,"S

que si en

t~

viat ho tindrem

mol tes i per

ent~s.

l meu nom de deb

m'ha preguntat l 'estat civil,

Jo no em dic Ester,

per~

a-

si vol m'ho pot dir.

s María•••
erles, és la nova mestressa de la Casa Gran.

!a. coneixedora d

l

aix~

No vol que hi hagi cap mena de festa per tal de celebrar la cosa.
r

- No n'han de fer res els altres si nosaltres ens havem casat. Com tamoc n'hauran de fer res el dia que ens descasem.
ra un avís , i Jaume ho veu prou clar., l

s 1 'hi veu quan son pare

li diu que la nova nora és de totes les que ha portat a casa la que
s'assembla menys amb Ester.
- l si
noi?

~s,

com dius, entesa en joies, no n'hi ensenyis massa, sents

l s'acosta l'hora de la veritat.
- Ester ....
Deixa't d'Ester. Em dic María jo. A veure, com estem de perles?
Jaume es posa una mica nervi6s perquè ara que fa algun día que la t
prop veu que no sap per

qu~

ell li va veure coses d'Ester a n'aque-

lla dona. De tota manera n'hi mostra algunes. N'era, efeotivament, una
bona coneixedora la novíssima mestresa

- Aquesta és del Ceilan••• aquesta de l'Occeà Indic o del Mar Roig.
ques

éS

japonesa, i aques'ta brasilera. Oh! aquesta és de Tuamotu, sí

són tuta colla dílles que hi han vora Les Marqueses, al Pacífic.
- Si entens tant en perles: per
~i

~u~

et va deixar marxar el teu marit

era joier?
ra un bon joier, perb un mal home. No me'n va donar mai cap de per-

_a. $í, un día ma'na va regalar una, perb jo havía agafat ja tant
practica a veure'n de debó, que vaig veure totseguit que la perla que
'oferí era de les altres. Es posa un

~anet

de sorra o un trosset

d'os dins la polpa d'una mareperla i algunes vagades agafa. Em vaig
ofendre i li vaig dir: "Joier, ja

t'a:rreglar~s!" l

divorci a la vis-

ta i a favor meu quan vaig declarar que aquell home em ·.,olía enredcw..

l amb el temps que fa que em paga pensió ja l i costa

m~s

que la per

de debó que no em va voler donar mai. Suposo que amb les que m'has
ensenyat alguna n 'hi

deur~

haver per a mi, no?

Oh. només les ten.i.m pper a enseny-a.r aQuestes
to,

que la vida ha puja.t i la pensió que m'ha.uríes, qu.e m"'hau.ra.s

de pagar et costarà

m~s

que una parell de perles d'aquestes.

ensem-s'hi Ester, pensems- hi.
\fiaria, Jaume, r.1a:i."':í.a. •
- Per a mi tu uns díes eres Ester.
~ü

no estàs bé del cap. Primer et penses que jo sóc la que no soc

i després em dius que aquestes perles nom~s són per ensenyar. Saps qu~

et dic? Que jo amb un element així com
Altra ve2ada, Jaume?
Oh, vol!a perles, pare.
Ah, si volía perles •••,

m~s

lluny millor •••
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l per estrany que sembli, Jaume Traver no

escarment~.

El divorciar-se

s'havia posat tant de moda al país al veure la gent que no hi havía
pel.licula que no hi

hagu~s

divorci, que ja eren centenars que es di-

vorciaven per qualsevul.ga cosa. El darrer exemplar que arri b~ a

la

Casa Gran, plegà pel resultat d'un combat de boxa.
- Aquesta sí. que no me la pensava. - Comentava el pare Traver al vev.re
aume assemlt

.b les

,ns al

ca·~.

questa semblava normal. Es deixava dir Ester sense protestar mai.
~ m'hal tot semblava aue anava b~ fins el día del combat de boxa.
na de pensar jo que aquel
tlJaume. m'has de donar au

a per un combat de boxa!

dona es divorci

tos", que ella em va dir. "Uolts?" que li

vaig preguntar jo. "S!, m'han de servir per a guanyar-ne una cofa. Aquesta nit me'n vaig al combat de boxa i he apostat a favor del suec
J ohansson et. "Per~ Claudia n, li vaig dir jo,
",

si

u

guanyar~

el negre. Es

va enfadar molt quan va perdre la primera vegada, i ara no en tindr
anvara el ne,ç:re per tal

ni per a començar del. suec!". tlTu dius que

d'anar contra meu.

Guanyar~

el suec i si tu dius el contrari, ja et

ots buscar dona!". Ja veus de la manera que avui es divorcien les dones d'aquest país.
- Perb si aquesta t'anava, segons deies, mig
ves apost

b~,

per

qu~

no la deixa-

a favor del suec?!

s que guanyara el negre. Ho seran sempre

m~s

els negres campions

del món de boxa. Quan s 'hagin de batre ells amb ells afluixaran i miraran de s:u.anyar als punts,

que~s

un guanyar que no fa massa mal, pe-

rb sempre que s'ho hagin de fer amb blancs, els blancs rebran de debó.
ls havem tingut massa temps dominats els

ne~es

i

~s

amb una de les

•

poques coses que poden fer l.a pau: apallisar blancs a la vista de tothom i sense que per a fer-ho els hagin d'agafar. Aixafaran nassos
blancs a desdir i, al. damunt, guanyaran fortunes. l aquesta dona no
ho ha volgut entendre

aix~.

Potser porta

vingut tanta ,ç:ent a n'aquest país •••

sm~~

sueca a dins. Ens hi

110

Fins ara tot ha anat com semblava que havia d'anar. Jaume Traver s'
divorciat de forma abundosa, i llevat del primer

de~t

a

perill

~Ul

d'infart per una compet~ncia entre dem~crates i repub1.ica.ns, i un p
rell o tres per oblidar aquell primer, a criteri de Jaume la majoría
dels altres foren ocasionats pensant més que del compte amb Ester
i

aix~

els justificava. Ell era com era, no hi ha volta de full. Fer-

lo obrar de forma distinta hauría estat crear un

~ersonat~e

que no

seria ell. l ell fou ell fins el darre:t:' moment. malgrat in-tervencior
paternes

port~

a cap la que potser seria la seva darrera demanada de

divorci a la recerca d'Ester. No es trobi massa estrany ja que hi han
hagut homes que per una dona han fet coses pitjor que divorciar-se

les vagades que es

divorci~

l'amic Jaume Traver.

La senyora. Gunya10ns es troba a la. Casa Gran com el peix a l'ai.gua.
roba que la cuinera Pola cuinant

~s

una remarca, troba que viure mo-

destament com es vivía a la Casa. Gran era una gran ma,nera de viure,
troba bé que en la festa del casori no hi
de divorciats i que

nom~s s~hagu~s

hagu~s

hagut concentraci

convidat a Ester, troba

b~

que el

nostre amic Jaume li digui cop i recop Ester en lloc de Dora, ~s a dir
ho troba tot b~. l el conflicte ara és per Jaume Traver el qual h
vist, una vegada més, que la nova mestressa de casa no li s7rveix de
la manera que ell volía que li servís fent el paper

ha parlat alguna vegada de plegar,

per~

d~Ester.

Ja li

la senyora Gunyalons no se l i

.vol moure de casa.
ix'~ ho hem d'arreglar, Ester·
.:1'a.2Tada molt que em segl1aixis dient aauest nom.

Vull dir aue s 'ha d'arreglar que no siguis igual que Ester.
,Jo sempre he estat com s6c. La culpo. no €s pas meva.
Ja

s~

que

~s

meva i estic disposat a pagar.

Ah, no! Jo no em moc' d'aquesta casa.. r.t'hi trobo

b~.

Si d'altres

s'han avingut a moure-se'n cobrant •••
N'hi va haver de totes. Unes van cobrar i a.tres no.
No maldis, Jaume. Jo no en moc d'ací ni cobrant ni sense cobrar.
Ja~~e

acudeix a son pare.
e, no se'ns en vol anar. l jo amb aquesta dona a casa caure

m~-
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lalt.
- Li has parlat de pagar?

sí,

per~

ni cobrant vol anar-se'n.

Havent-te casat tantes vegades ja t'ho podies pensar que

al~a

ve-

da en trobaríes una do tossuda. Haveu parlat de preu?
~.

- Po.rla·An "'hi. Provg-ho. De tota maner
tser aquesta do

SEste.....

regate ja sa:ps? l no li clie:u.is
uesta filia teva per l

es fa valc

r quo vas tenir •••

enys.

casa hem vingut

ora,

Tant me fa.

c"'!ncara,

per~t

ens queda quelcom. Quant vols.

o res.,
ctser ben

t trobaríem la manora de proporcionar-te un bon passa-

mall"li.

No insisteixis, Jaum
Per~

.b

Jo no em moc d'aQuesta casa. Ja t'ho he dit.

Dora, maca, imagina't que tu

•
i es va confondre

t'ha~~ssis

confós al casar-te

vas 6sser tu.

,lgueren raons ni ::u>nnments de cap mena. La senyora Gu.nya1ons
no es movía dels seus tretze.
e no se n-anava ~ que no se n ,anava.
No hi

"

l~

nou per l '

c

avero Fins llavors no li havia fallat cap

divorci, i ara li havia de fallar aquell? Pensà diverses solucions:
fer-la raptar i no pagar rescat,

divorciar,

pens~

sar per guillada,

per~

si la feia raptar no es podría

en fer-la entrar en una casa de salut i fer-la pasper~

segur que ella diría que el guillat era ell,

pensà àdhuc en fer córrer.metzines, però si se li descobrís no

veur~

i m~s Ester .... De cop pens~ amb la caixa forta del celler. Per qu

no hi havia pensat abans? Un no pot ponsar en tot, ja se sap., l decidÍ fer us de la caixa forta. l en fa.

a, la lli.bertat i

uas·ta. -pedra. r el di vorei a

sa
..i llibertat, ni divorci.

Dora, la llibertat i

uestes dues p

es.

c~ec

de la c,..,-
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no!
.questes tres.
Nv.

Ao.uestes set. l no va mes.
- Perè no deies que havieu vingut a menys?
ra broma..
Jo no estic per bromes.
~questes

-

Se~

deu. Mil dones dir!en que sí

que no ser!en tossudes com jo. A casa ho havem estat tots de

tossuts. A un meu avi, volent-li fer dir que sí el varen haver
penjar. l ni penjat ho va di~.
- Dora. ac! no es tracta de penjai~ a
pedres de bon!ssima qualitat
- Si

?~

fi

~inp.ú.

Es tracta

de

d~oferir-te

deu

canvi de ...

n"aonell meu avi no es sortiren ni perLja.nt-J.o que

digu~s

que sí l

a mi no m'ho fareu dir per deu pedres per bones que siguin.
s ve:te obliga.t a fer una nova visita al celler de la Casa Gran.
Estava disposat a oferir les pedres que fossin
ora, ni les he CQmptades! - diu

--at de joies damunt

pos~t

la taula.
La senyora Gunyalons ja hi dona un bon cop drull a n'aquella petita
fortuna. però no es donava. Segur que es pensava que n'hi podíen haver
mes. Es pot ser tossut perè fins a cert punt.
'1 pobre Jaume hagué de fer una pila de vietges. La 'tavla ja feia goig

de de

,.

la ce.ixa fort

ja s'hi

conciY~a.

Ni ara, Dora?

Jo pertot on vagi em vall sentir com

v~a

reina.

':spera "t !

hooe fa un nou viatge al celler i compareix

b una de les corones
ns.

de la col.lecció posant-la al cap de la
- Veurà.s, Jaume, si tant t 'hi. empenyes •••
n sortí carregada de malet
i portant aquella corona perqu

segons quines coses.

d

la Casa Bran

veiJs com les

glava ell

la senyor

la

~ent

'<1-J.vnS

,

-

Vost~

diu coses, defensant en tanta de manera a l'autor, que em co-

mencen a fer pensar malament. Això li fa dir ell o vostè ja es va tornant com jo i fa preguntes pel seu compte?
~nacara

estem dintre el llibre. Es possibl

posar-se bé

~nb

vootè m'autoritzi a pregunt

que l'autor desitjant
-li coses que li podr!en

la~~e.

- L'autor ja té temps més que sobrat de saber com sóc jo.

Per~,

miri,
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o vull pas que es queixi .. Si .l'autor

daspr~s

a."haver-.li lleeit el

l.libre em pose. una corona, de la mena que sigui, potser.-•• potser mudi
'opini6,
- Ah,

ja

aix~ ~s

veu.
era jo no sé cap cas d'un autor

cosa d'ell. De tot

ue perat4e se li ham. lleri t un llibre he..ti coronat mai a

nin~_\A..

ones si no hi ha corona, jo no afluixo.

ixí faría com la senyora Gunyalons?
- Vost~ em fa mala espina, senyor. A vost~ li sento donar el tractaent d'amic e, personatges del llibre,

vost~

fins ara ho troba tot b",.

que hi ha algLUla comissi6 pel mi
Ni jo ni vostè cobrem, ni cobra cap p
l

vost~

tY'oba

b~

sonatge del llibre.
al c

Que no cob-·

està la vida avui? Que

no va mai a plaça vostè?

o l'enten
autor. Vostè i jo com personatges ficticis, i
aquesta mena de personatge~ no hi van a fer res a plaça.
- Doncs per q:u.~ l'autor, aquest; autor el qual a vostè li cau tan b",.,
ODt

no ens feia personatges amb llibertat de pensament,.

parau~a

i obra?

- Noves planes saltades,. oanyor, noves planes saltades. De vostè i
mi se'n diuen coses en el llibre.

, pas les que jo
na

nin~l

no em fa bobe

~,videntn1en

u

:la. l,

, ni am'

sense coro-

a mi!

divorcis són molt

ivorcis, i s6n de mal entendre so-

retot per aquells que no han passat per l'estat d'esperit que passava
Jaume Traver.

~ls

estats d'esperit són els estats d'esperit. Ja se sa

que hi ha gent que tenen l'esperit assegurat, que és sempre el mateix,
i d'altra que tenen un esperit inquiet ben al revés dtUl esperit sedentari. Hi ha elements que

~o

poden produir-se d'altra faisó de la

que els dicten llurs centres motors. l e v
tors

es aquests centres mo-

den d'opini6 i tenen prou empenta, si no ja no serien centres

motors:, per e. fer-ne variar a llurs propietari3.
'a l'amic Jamne, després dels deu divorcis, aquests centres motors
el tenen dominat, el go\-e:r:nen, li fan de timó. De moment el governe
dormint, i quan es dorm dormint amb les forces que mouen els somnis
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es a :fer. No hi ha ningÚ que dormint pugui dominar els fets
somn1a.
~si

~ls

ha d'acceptar tal com es produeixin. Encara que el cos

la fantasia treballa, la fantasia no dorm, i si el dormidor no
~s

com un liró., que

,'srvell evoca imatges i

una manera de dormir que es dorm i prou, el
experi~nêies

anteriors, passades o no passades

erque no tot dormidor percep dormint epissodis passats. El bon dormipercep desitjos, i el més capacitat somnIador
als mai no han tingut lloc, i,a'mée
ot ha canviat,

~dhuc

perce~

coses les

a més, somnia coses del futur.

els somnis

ls doctes amb les coses del dormir diuen que és més important que 1- alimentació, i que

1L."l

es mori.ría

m~s

aviat de no dnmir que de no men-

jar. ïJIalgrat aquesta afirmaciÓ, que la gent no es pensi que dormint
sol ho té tot arregla.t. Si es pot s'han de fer ambdues cose....
uo es estrany, doncs, que Jaume Traver, el qual ja de dies eor1:Ía esquivadíssim, que hi seguis corrent dormint. Així que aclucava

els

ulls ja. veia Ester, i que.Jl dormía la seguia veient. La veia l'rimer
1 tada de llum, i quan l 'home es remo"l1ía content esperant la troba-

da, tenIa lloo una mena de sardana de divol'oiades i divorciats.
senyora lliiniver la fa amb la

sogr~

La

al costat, la senyora Benavides b

lla plena de raras de tarongi.na i de comptes de paleta. S 'hi veu aquella divorciada de tres hones amb els tres marits, la sueca Immart en
camisa i a.quell director que la va tenir a la falda, la senyora Brown
ue la punteja amb la cuinera i els sis marits i fills. La senyora Me-

linea salta al natural tal com
apa:reixía en el catà.leg de l'AJl'Z:encia
,
tI'imonial. També actua la senyora María, la dc les perles, amb el
s eu ex-marit, el joier. La senyora Claudia balla al costat del box
dor Johansson, i la seny6ra Guuyalons que salta carregada de perles i
.b corona.

Jaume es troba al mig la sardana. Qu.an es fan els curts

s balladors s'hi acosten i l'home
, intenta sortir de la rotllana, per~

els ballauors, com si haguéssin ballat sardanes tota la vida, se

n'aparten amb els llargs i giravolten '!ertiginosament. Ester es vol
ficar a la sardana i cap dels balladors ho permet. Per primera vega
aquella rodona.

d~

la qual en el lloc que es balla m6s un poeta en va
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que era la dansa més bella de totes les dances que es fan i es
es
esfan./prohibeix que hi entri algú. l es veu que era una sardana de
.an durada

perqu~

seguia rodant hores i hores, i cada nit •••

Jaume Travar comença l'època de parlar sol pel carrer.
~an lo"

escriuren hist6ries reals o

ls fets que han

tin~t

imaginari~s

no es pot anar contra

lloc de deb6 o fictisis. Un historiador

el

qual s'arregla les coses a la seva manera no és de fiar i d"aaUi venen
olts mals entesos històx·ics ••• Hi ha un país de gent Q.ue va mudada en
exces i d"altra que no hi. va gens de mudada. Els que va..l'). mudats fan
portar la lliura a n'els que no hi van. l succeeix que

tUl di~,

els que

no van mudats. tips de no anar-hi i de tenir paciència, la perden i es
giren a trompades fortes contra els que van mudats. l ja hi som. Si la
història la fa un "partidari dels que anaven mudats no
que despotricar contra els que han perdut la
soci dels que 1 'han perduda,

dir~

far~

paci~ncia<.

altra co;:;.¡

l si la fa un

que els que es van rirar a bufes

contra els mudats tenien tota la ra6 i que la paciència els havia durat molt. Els partidaris d'un règim, d'una moda, d'un tenor o d'Ulla
dona d'anca d'ametlla, no poden pensar de la mateixa manera que en pen·

con els detractors. Cal que les histbries de r~gims, de modes, de tenors o de dones d#aquella mena d'anques sigu.in historiadors neutrals
qui les facin, si no mai no se sabran de debó com han anat les coses.

r qui diu tot

aix~

de les històries viscudes ho ha d'aguarltar quan es

traC"'Ga de his'i;(}ries imaltinatives. Un historiador ir1la.ginatiu no "pot
contra les coses imaginades. Seria traicionar la seva
i

tan pecat com traicionar

W1

fet real. Hem aclarit això al troual' que

Jaume Traver parla sol pel carrer. Actual'1lGnt
~~~la

hi ha molta gent

sola pel carrer. Ho possibi1ita l'actuació

~at d~un

ima~naci6

•

d~un

que

govern, el resul-

partit de futbol, un drama familiar o la prohibició de

f~m~.

l, com en tot, es compta amb ciutadans que no en fan cas, i amb altres
que no s'ho saben acabar. Dos passants han vist que Jaume Traver p
lava sol. l ho comenten.
quell hom

í, jo tamb

que

l'he sentit.

'.

una conversa amb ell mateix.
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- Deu ser tocat del bolet.
- Oh, veurà, avui tot està molt avançat. Potser té alguna conversa
b

al~

invisible.

- Ja veig que n'hi ha més d'un de tocat del bolet.
- Atenció, senyor. Jo amb les classes de bolets no m'hi ha pas ficat,
i potser el que n'està de tocat del bolet és vostè!
Tenim dues solucions, senyor. O dir que ningÚ n'està de tocat del bolet, o

arre~ar-ho

a bufes.

- Per a mi ja ho podem arregl

a bufes.

Ningú no negarà que una bona part de nordamericans totsegu.it hi són a
arreglar les coses a bufes. l les hi arreglaren. A mig arres:lar-les-hi
es presenta un guàrdia.
to! Tenen permís per a batre's pel carrer?
- No •••
- Doncs

aix~ ~s

penat per la llei. l en aquest país s'ha de complir

la llei. l jo sóc un dels que cobro perquè la llei es complaixi.
o que aquest senyor '~'ha dit que jo era tocat del bolet.

-

Aix~

tampoc està ben dit.

- Atenciv,

dia. Jo li he dit que ell estava tocat del bolet perquè

ell m'ho ha dit primer a mi.
- No ens precipitem, no ens precipitem. Jo li he dit perquè ell no
cregut que n'estava un senyor que parla nol pel carrer.
- Això no figura penat per cap llei. Pel carrer un pot parlar de la
manera que vulgui. Sol o acompanyat.
- Però vostè creu que està en els seus cabals un home que vai

arIant

sol pel carrer?
s que si m'ho penso el que estaré tocat del bolet seré jo!
Per favor, senyor

guàrdi~,

jo no he dit aixv.

- Ho ha suposat!
'I nassant primer es dirigeix al passant se,e:on:

- Deixant a part les

b~es

que ens havem donat, vostè creu que jo he

dit tal .cosa al senyor guàrdia?
- Jo sé que m'ho ha dit a mi, i si m'ho ha dit a mi ho pot dir a tothom.

11

Vostè diu això perquè ha rebut dues bufes més que jo.
Senyor guàrdia, vostè mateix pot jutjar. Aquest home que deiem és a
a cantonada, i per la manera que està fent anar les mans encara

deu

lar sol. l vostè mateix podrà comprovar si tinc o no tinc raó al dir
que es tracta d'un tocat del bolet.
- La qual cosa no li dona cap dret a haver-m'ho dit a mi - diu el senyor que portava dues bufes endarrerides.
- l tampoc quw vostè m'ho hagi dit a mi - que diu el ,guàrdia.
Facim el favor. Anem tots a sentir aquest home. Segur que veurem les
coses clares.
l el s:uàrdia i els dos combatents s'acosten al lloc on l'amic Jaume
tenia una gran conversa amb Ester.
- •••ho entens, Ester?

Jo m'he casat i descasat una pila de vegades

sense deixar mai de pensar amb tu •
. li sembla, senyor s:uàrdia?
.,
.,
sperk s, esper~ s •••
l com que vora Jaume Traver hi havía alguna dona, el euàrdia intenta
clarir coses.
Senyores,

al~~a

de

vost~s

es diu Ester?

l coses de la vida. Una d'aquelles dones respon afirmativament.
Sí, jo. Que troba que es un mal nom?
o, no, al contrari. Doncs no se'n vagi tan lluny d'aquest senyor que
li

est~

parlant, i a n'aquests dos senyors que

blat que parlava sol.
- Un moment,

se~or

Qu~,

m~acompanyen

els ha sem-

hi ha tocats del bolet o no?

guàrdia. Si ha començat, acabi. Presenti aquesta

senyora a n'aquest senyor que jo i aquest altre, que ens havem batut,
hem sentit que parlava sol.
l el

~àrdia

actúa.

p, senyor ••• Ací

t~

a Ester que s'havia quedat una mica endarrera.

Jo, senyor guàrdia sempre la tinc al costat a la oeva Ester.
Li dic que aquesta vegada la senyora Ester s'ha quedat una mica endarrera, i vostè pensant tenir-la al costat parlava sol
quests senyors que m'acompanyen.
La senyora Ester protesta.

se~ons

diuen a-
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- Jo a n'aquest senyor no el conec de res. l no necessito ajuda de ca
utoritat per tal de fer amistat amb el senyor que sigui.
- Perdoni, senyora, però si aquest senyor parlava amb una senyora que
es diu Ester i

vost~

se'n diu, quina altra cosa podía fer un guàrdia

que la que jo he fet? O
vost~

ser~

que tots ho estarem tocats del bolet! l

que pexlava amb una senyora Ester, quina senyora Ester és? Ací

no hi ha cap més senyora que es digui aquest nom.
- Jo, senyor guàrdia, no

~s

pas unicament pel carrer que parlo.amb Es-

ter. Hi parlo a casa, menjant, dormint •••
-

Per~

la té al costat o no quan hi parla? Aquesta és la cosa que cal

aclarir per tal de veure si la tocada. de boletes particular o ¡general.
- MallÍauradament no la hi tinc al costat quan hi parlo.
Ah, miri - diu la ,segona Ester -,si m'hi vol tenir a mi ••• Jo sóc lliu-

re ara. S6c divorciada.
Jo, pensant trobar la meva Ester m'he divorciat nou vegades.
Bé, senyor, aquesta senyora que es diu Ester, ha fet una oferta. Què
diu vostè?
- Jo dic que seguiré

parlant sol amb la meva Ester. Nou divorcis em

donen la raó. l aquesta senyora d'Ester només en té el nom. Amb les
altres coses no s'hi assembla en res. Un temps les veia a totes les
que trobava igual que la meva Ester. Ara això ja va més de baixa.
- Aquest home

est~

efectivament, tocat del bolet.

~,sca

Ester, en tro-

ba una i no la vol. l això és millor que ho digui un jutge que un gp.àrdia.
- Senyora que la que pot estar tocada del bolet és vostè. l qui la Dot
portat al jutge sóc jo per a fer propoestes de casori pel carrer amb
el primer que troba!
- A quin article de la constitució es diu que una dona no pot fer propostes de
- l

vost~

Que

casori a un home anant pel carrer?
es pensa que jo no els sé els articles de la constitució?

espensaq¡e el tocat del bolet sóc jo? Això és indultar l'autori-

tat i jo no hi passo! l estic disposat a portar-los a tots davant del
jutge

~er

ría tots!

tal de veure quants n'hi han de tocats del bolet. A comissa-
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l van tots a comissaria.
Si parlem tots a cop no ens entendrem! - diu el senyor jutee-.
veure, les senyores primer. A

vost~

per

qu~

A

l'han potada ací?

- Aquí, el senyor guàrdia, diu que s6c tocada del bolet perquè he preguntat a tL~ home si es volia casar amb mi. Vostè creu que això és privat? Si nosaltres no preguntem aquestes coses als homes, o ells a nosaltres, com dimoni espodríen fer casoris! Va contra cap llei això?
- No, senyora.
Alto, senyor jutge. Aquesta dona ha deixat entendre que jo era tocat
perqu~

del bolet

no sabía les coses prohibides per la constitució.

- Bé, i tot plegat de

qu~

ha vingut?

Aquests dos senyors es batien pel carrer, segons diuen, perquè l'un
a l'altre es digueren que eren tocats del bolet.
Però per què s'ho van dir?
erqu~

aquest altre senyor, que ara no diu res, anava pel carrer par-

lant tot sol.
Atenció,
-

l

on

~s

seny~r

jutge. Jo

~arlava

amb la meva Ester.

la seva Ester?

No és enlloc, senyor jutge. l aquesta altra senyora, que també
diu Ester, és la

~e

es

ha fet proposicions de casori a n'aquest senyor

el qual, segons els dos que es batíen és el que està tocat del bolet.
A veure, a veure ••• Vostè, senyor, n*està de tocat del bolet?
e jo sàpiga, no.

l vostè, senyora?
i ho diu és el senyor

dia.

l vostès dos, què?
A mi és la primera vegada que se m'ha dit.
-

I~al

que a mi.

vostè, senypr

rdia?

Vostè creu que hi pot haver euàrdies tocats del bolet?
Jo no ho sé si n'hi han o no n'hi han. Jo

~regunto

a

vost~

si n'es-

t .....

iri, jo abans de venir ací estava oegur de no estar-ne. Ara, de la
manera que van les coses, ja no n'estic tan segur.
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- Doncs si no hi ha ningú tocat del bolet, per
aquesta gent ací?

qu~

dimoni ha portat

Si tots hagu.éssin estat tocats del bolet fort, jo

podria posar una multa a cadascun i tot arregalt. A qui vol que multi
ara jo? Jo a un home que parla sol pel carrer no el puc pas mul tar ni

arrestar. l tampoc puc fer sortir la llei condemnant a una senyora
la qual s'ha ofert en matrimoni a la plaça pública. l aquests dos senyors que es batíen, si es batien per un home fluix dels alts i que
resulta que.no ho és, es batíen de franc i no vaig causa criminal que
es batessin per una cosa suposada.
Hi ha hagut alteració d'ordre públic.
\

olt important?
No, senyor jutge. Questió de quatre bufes.
- Hi .ha intervingut algú més que aquests dos senyors?
- No.
- Si s'ha aclarit - diu un dels batissers-, que ens havem batut de
franc, jo el que sí vull dir és que aquest senyor m'ha arribat a la
cara dues veRades més que jo a ell.
- Qub vol vostb, vanir-se a plantofejar al jutjat?
est~

que qui

Qu~

es pensa

vost~,

tocat del bolet és el jutge?

No ho sé, jo no hi havia estat mai a cap jutjat.
- Perè s'ho pensa o no? Es que tant si s'ho pensa

vost~

com qualsevol

altre els agafo a tots comencant pel guàrdia! Ací, senyor
m'ha de portar gent que hagi fet coses concretes.
ons ha de nortar assassins, polígams,
gent tocada del bolet, i

se~ons

dro~ats

Vost~

gu~dia

si vol alre.far

i maniàtics. Portant

s'ha vist encara poc tocada, no n'hi

donaran mai de galons ••• Perè jo no vull acabar un judici sense jutjar.
Vost~s

dos, en atenci6 que .és la primera vegada que entren en un jut-

jat i vist que s'han batut per una caUGa no existent, es diran disnensi mutuament.

Vost~,

senyora, no demanarà ni dispensi ja que una dona

pot oferir-se en matrimoni a qui vulgui, i si bé ha fet l'oferta a un
home que parla sol, cosa no penada perquè hi pot parlar tothom que
vulgui,i

l~oferta

no li ha estat acceptada, també es podia donar el

cas que l'oferiment hagués anat endavant tenint en compte que vostè
es diu el mateix nom de la dona motiu de les auto-converses del senyor

l

12
Vostè, senyor, ha de conèixer els seus drets i saber que en cap mane-

a havia de seguir el

gu.~rdia

al jutjat. Vostè pot parlar sol i amb

qui vulgui tenint-lo o no al costat descansadament. l vostè, gu~dia,
m'ha portat més gent que del compte. Aquest home que parla sol i aquests senyora corredora de matrimonis no tenia perquè nortar-me'ls.
l aquests dos que s'han batut •••
Oh, sense la batussa no

s'hagu~s

pogut aclarir per què es batíen.

- Ja s'han batLlt, ara. Tothom al carrer!
~o,

l'onz~

no va tenir lloc

casori de Jaume Traver amb aquella senyo-

a la qual si bé de nom es deia Ester

nom~s

s'assemblava amb el nom a

la primera muller del noi Traver. Ja va insistir ja la

se~ona

Ester

perquè l'amic Jaume encara feia de molt bon.veure.
Així no es decideix, senyor?
Jo li ae:raeixo la seva bona disposició,
meu deure

~s

per~

la meva intenció i el

tornar, com vaig veient, amb la meva primera Ester des-

res d'haver-me divorciat amb ella al pensament, nou

ve~ades.

Fer al-

trament sería ser tocat del bolet.
oncs pot ben

b~

dir que

n'est~.

Senyors - diu el guhrdia -, si es volen tornar a batre,. sembla que
aquest senyar

est~

veritablement tocat del bolet •.

- Ara ja ens havem demanat dispensi mutuament. Gràcies, de tota manera
senyor guàrdia.

.

Jo ja planes endarrera tenia els meus dubtes de si la raó d'alguns
personatges o de qui els va fer funcionava normalment. Vostè no creu
que aquest és un llibre de llampats?
1 llibre és com és. No hi podem fer res nosaltres.
Oh,

veur~,

i si els llampats fóssim nosaltres, o que en fos el pro-

pi autor i hagué's fet un llibre per a gent llampada?
- Sería el primer cas. Se sap que hi ha hagut algun autor que no tenia
els alts com s 'han de tenir, però no s,e sap de cap que hari fet un llibre dedicat a la gent mal centrada la qual llegint un llibre com el
que vostè diu es podría descentrar mes.
- No, si vostè no para de trobar-ho tot bé! Vostè no creu que s6n au-
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tèntics disbarats les coses que el seu amic Traver fa per una dona?
Veure que totes s'assemblen a la seva primera muller, parlar-hi sol
pel carrer, somniar aquella sardana de divorciades i divorciats, dir
jutge que hi parlava dormint i tot •••
- Tot aquell que sentuna estimaci6 veritable per una cosa fa, per la
al

cosa estimada, actes que la gentque no la sent a grau alçat, no
comprèn

els

prou bé. Si no hi hagués hagut algú que per les coses a les

quals ha estimat més que altres no s'ho hagués jugat tot, no tindríem
revolucionaris, descobridors, cantants d'èpera, inventors, metges famosos, presidents de Wlancomu..nitats, ni cap Sant al calendari.
vost~

- Així

creu que la gent per a llegir aquest llibre s'ha de con-

vertir en màrtir?
-

Vost~

té tendència a

exa~rar.

Jo no conec cap cas que per lleRir

un llibre el lector s'hagi posat als altars. S6n conclusions seves
aquestes. L'autor no fa altra cO,sa que expos,ar uns fets, i unes si tuacions que potser algú les hi va dir.
- Llavors el llampat sería qui va 'contar aquestes coses a l'autor •

.

Jo he dit que "1otser, senyor, que potser algú contà. l'argument

a

l'autor.
Doncs si no ho va treure de ningú ja tenim qui és el llampat!
- Fer

treba~lar

la imaginació quan no es tenen coses a

a'l'abast de tothom. l pensi que molts

~ans

ma

no esta pas

llibres han estat fets

per autors imaainatius.
s igual, aquí hi ha d'haver algÚ llampat.
- l

si fos vostè?

Jo?
ecordi que vostè és una., creaci6 de l'autor•
l dali amb l'autor! Es que un autor ho pot fer tot? fins fer tornar ximple a gent que no hi té cap culna?
- Sí, senyor.
l no es podría cuidar d'ell?
Rarament un aut~o parla drell en els seus llibres.
- Doncs aquest que a vost~ tant li plau en lloc de parlar dels altres
hauria de contar les seves de coses i sabriem com va

~laI~
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lanes enllà es feien ressaltar les vocacions aguantades a les verd
i a les madures. Un republicà en un país monàrquic que per reis que
. hagin segeuixi essent republicà,

~s

un element mereixedor de ba-

rretada. Un anarquista el qual per lluny que vegi l'anarquía segueixi
essent anarquista, és un altre cas barretejable. Com en s6n un partidari d'un equip de futbol el qual perdi sempre i un afeccionat al Carestoltes el qual segons a quins paisos s'hagi passat 40 anys disfres~ant-se

tot sol i per dintre el seu domicili. Amb

aix~

hi estrà tothom

d'acord. Quan es té una vocació es t~ una vocació. Ara, també s'ha dit
que a vegades el vocacional més. acèrrim pot variar

de com'Portament

per mandat imperiós dels centres motors. Els centres motors manen.
Se sap d'un estudiant de dre,t que s 'ha convertit en un gran pianista;
d'emiminadors abundants de semblants que a darrera hora s'han penedit
de les eliminacions feres; de tenoris inaguantables que s'han guanyat
la

vida emportant-se monges i a la fi la darrera els ha convençut

i ha declarat que si ara fos no se n'haurien emportada cap; d'un tractant amb fustes el qual un d!a es troba amb unes quartilles al davant
i es converteix en un naal.lista famó$ ••• I quants polítics no hi ha
can~Tiat

hagut els quals s 'han

d'americana! Són els misteris dels cen-

tres motors que actuen, i que els que no els senten no poden discutir,
però que els que en s6n tocats no poden fer altra cosa que seguir-ne
els disctats. D'aquests, un hi pot fer el sord una vegada, dues, sis,
però si els centres motors són com han de ser acabaran imposant-se i
dictant els

ca~ins

a

se~ir.

Es convertiran en dictadors i ja se sap

que segons quines dictadures no permeten retops.

Ens trobem, doncs,

davant l'alteració d'uns centres motors. Concretament, de tres. Els
de Jaume" d "Ester i del pare d'aquesta.
ntre la pluralitat de

cos~s

que es veuen pel món, i en un món que hi

ha tanta gent se'n veuen de totes i les que es veuran, un president
republicà

ensepe~

amb la constitució. l en aquell país es veu que

es pot fer tot menys ensopegar amb la constitució i que aquesta ensopegada se

s~piga.

l el primer sogrè de Jaume Traver fou dels afectats

per aquella relliscada, millor dit els que se'n sentiren afectats fo-
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en els seus centres motors els quals

l'obli~en

a rectificar. L'home

va revisar l'actuació de diversos presidents demòcrates i va veure
~

que cap tenía
president

Watergate a la seva llista de serveis. Endemés

abandon~

aque~l

la Casa Blanca sense haver-hi hagut eleccions,

~otser precipitada~ent ja

que podía haver-hi la possibilitat que els

electors estessin d'acord amb

~a

relliscada.

erit del pare d'Ester, tant, que es passh.

Al1~

pesa molt en l'es-

De moment va fer treure

els retrats de la galería de republicans il. lustres que tenía a casa
seva i els substituí pels de presidents

dem~crates

de la mateixa con-

dici6. l la casa, amb ell al davant, fou obliRada a saludar diariament
m~s

els nous personatges. l feu

el pare d'Ester. Recordant-se que

rimer matrimoni de la seva filla

~ perd~

per una questió

el

pol!tic~,

i veient que tampoc la noia havia adobat res en els casoris i divorcis
que feu, es disposà a anar a la Casa Gran a presentar excuses i a veure
~i

les coses es podien

Gairebé s:imu.lt

res:l

•

ent als del pare d'Ester, actuaren els centres mo-

tors de la noia i de Jaume
da d'un president

i no precisament per causa de la

epublic.......

rellisc~

bdós s'han donat compte que la seva co-

lla de casoris i divorcis no han pogut fer-los oblidar el primer que
feren. Un no s'hi pot embolicar en la forma de pensar i d'actuar
la

~ent mal~at

que existeixin lectors dissidents. El mandat dels cen-

tres motors de la parell
l ells hi

de

van. No pode

s anar a la defensa d'aquell primer casori.
fer altra cosa que respectar les opinions

d'altri, prenguin les que prenguin. Si un es va casant i divorciant
fins a l'infinit, se l'ha de deixar fer, com s'ha de deixar fer a un
que no es descasi mai, i a un que al cap d'una

colla de casoris s'ado-

ni que el primer és el millor i el torni a fer. N'hi ha que el primer
ja els

s~rt

plJ?Xagt"!.t i tampoc s 'hi pot anar en contra. Tot el que es
•

ot fer és acompanyar-lo en el sentiment. Com tampoc es pot anar en
contra
~s

d'aq~e11

que

despr~s

de provar-ne una pila el que li surt

b~

el darrer. En questi6 de matrimonis s6n els que es casen els que

han de dir si ho han endevinat o no. Voler que un casat es descasi
si ell no es vol descas

serla fer una mala feina, com la sería vo-
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ler-ío fer seguir casat si ell té ganes de descasar-se. Un escriptor
a vegades,quan ningú no hi compta, fa sortir pel davant d'un matrimoni ,una dona m~s guapa ,que la que un s 'ha casa.t per te.l de conflictir
l'obra. Les coses van així i s'han d'agafar tal com venen. Sovint

a-

quests conflicte:3 són la base de grans obres i un se les ha d'empasS3.r
tingui o no tingui la dona guapa. De tota manera i per tal d' evi tar
tenir viures conflictius, els que es casen ja saben que es ~oden trobar amb la

pres~ncia

d'una dona més guapa que la seva, i set"f'l""am

per aix~ que la majoría de la gent que es casa intenta fer-ho amb
dona quan m~s guapa millor. Si no hi ha quartos pel mig és rar que al, es casi
b una dona ~ancada de
.an es festejava com
cies ••
s 'havia de festejar. un, davant dues dones una de les quals era de
m~s

bon mirar que l'altra, els seus compliments es dirigíen a la de

mes bon veure, llevat que la que no en fos tant tin

s bona anomena-

da a la cuina, cosa que un temps es va tenir molt en compte i que quan
la gent. festejava els anys que s 'han de festejar, el festejador ten'
temps de saber-ho.

Una bona cuinera ha salvat molts casoris. Una mala

cuinera n'ha espatllat un gran percentatge. Hi ha molta diferència a
aixec.ar-se de taula dient: "No n'hi ha
"Aix~

no té

~lst

a a1car-se'n declarant:

.

de rest".

l'art de fer estofats,

m~s?",

Ja hi ha escoles en les quals s'ensenya

per~

qui hauría de portar aquesta
,

amb tot el respecte per les professores,
assi~atura

hauría de ser una cuinera de

llossa provada. l millor encara que hi hagués un Ministeri de la Cuina,
naturalment regit per un cuiner ,diplomat. Sería imperdonable aue ner
manca de bones disposicions governamentals es perdés la traça, 1
I

cia, a fer bones picades
i sofregits. Si això és cosa de governs socia,
listes, donns que vinguin'governs socialistes. Ara, si els socialistes
no ho tenen previst, s'haurà de passar molt de temps

se~t

dient

del govern.
,n el cas d'aquest llibre ja sabem que l :l'arric Jaume Traver, malQ'rat 1
seva col.lecciÓ de divorcis, no va trobar cap dona aue li fes oblidar
ster i l'home no va parar fins que hi

torn~,

com es veurà. No

~odem

fer altra cosa que respectar la seva decissió i seguir-la. Contraria-
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ent s'haur!a de cont

una altra història i potser hi sortiríem

~er-

dent tots, si és que no hi sortim contant aquesta.
nO

es pot pretendre que tothom pensi im¡al. Si fos

així al m6n

hi

hauría un sol partit, que ja seria una bona cosa. una sola forma

de

f\1estres

:overn, que també la seria, les mateixes ganes de sentir "Els

Cantors" i la mateixa afecció a pescar a cau. l si s'admet la diversitat de criteris, és perdonable que hi hagi tres

nersonat~es

els

quals vagin a la una per un fi determinat: Ester, son pare i l'amic
Jaume Traver. Ja sabem el pare d'Ester com reaccionA. De moment ho
feu per la caiguda d'un president, però immediatament pensa;nten posar

a~

día el primer casori de la seva filla.

Aquesta, pensant tam-

bé en el seu primer matrimoni i recordant-se de la cosa que ,l'espatllà, feu el sord a possibles infarts paterns i va i es dóna de baixa
1 partit republicà i s'al>unta al dem~crata. Per cert que a la central

demòcrata li van dir que estaven molt contents que una dona tan maca
com ella s 'apuntés al Partit, i que si, allb
cuidarien de que fos així, totes les dones

sesab~s,
~apes

i que ells es

del país s'hi anun-

tarí en.
an

aix~sí,

amb c'ara. de pena la noia anunciA la seva determinació

a son para, aquest,a la gran sorpresa d'Ester l i va dir.
~ra,

filla meva, jo per un cas d'inconstitucionalitat i de c

a rep

el meu desencert

al ve

el teu

rimer matrimoni el qual

vaig veient que és el millor que vas fer, he f·et la mateixa cosa. l
penso anar-ne a informar a la Casa Gran.
l si un pare segons ell propens als infarts per questions polítiques,
i una

filla de quin

~epublicanisme

son pare n'estava joiós

daren de

partit a."llb un casori al pensa:nent, qué no havía de fer Jaume Traver
el qual feia mesos que patia a tot patir per la manca d'Ester? Malnrat
perO que la causa de tres decissions fou la recuperaci6 d'un casori,
Jaume Traver, creient que la petdua del seu primer matrimoni fou d
,

guda a la seva filiació

dem~crata

es passà, sense pensar-s'ho dos

cops, al camp repu'blioo.e
- Ja sap

e li digt1é al demanar la baixa -, que la dinastIa Traver
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des de la seva fundació és una dinastía demòcrata?
- Es una questió de dones, senyor.
- Ah, si es una questió de dones •••
El pare d'Ester, efectivament, es presenta a la Casa
- Senyor Traver, jo fins fa pqc era un republicà

Gr~~.,

ac~rrim

perqub la

gent de casa n'havia estat tota la vida. Quan'naixía un Oliver, pri-

.

mer ,el batejàvem, perè al sortir de l'església l'anàvem a fer inscriure al cens republicà••• Un moment,
Ja sé que

vost~s

són

.

dem~crates

esp~ri's,

esperi's senyor Traver.

de soca a arrel i que entre els pre-

sidents de vostès hi han hagut els millors presidents que ha
el país. Veig que tot

aix~ ~s

veritat, i ho he vist més ara quan el

president republicà h.a fet quelcom que
den dir que cap president

tin~t

dem~crata

vost~s,

amb tota la ra6, po-

l'hagi feta. La meva visita res-

pon a tres coses fonamentals. Primera, a fer-li saber que m'he donat
de baixa del partit

republic~.

Segona, que m'he passat al partit de

vostès i, tercera, que .pensant amb el disbarat de la questió políti\

ca que va originar que jo protegís el divorci d'Ester amb el seu fill,
a que tant jo com la noia,

perqu~

la noia també s 'ha passat, vinc

a veure, ja que tots som demòcrates, si les coses es poden arre~ar.
,
Sé, i ho sap E~ter, que el vostre fill s'ha divorciat una pila de vegades i que no ha encertat cap matrimoni. També s'ha divorciat Ester
b el mateix resultat negatiu. Ella diu que

com~

primer casori,cap.

Si el mateix Jaume és d'aquesta opinió potser ens en podem sortir.
Però amb qui està casada ara Ester?
Amb ningÚ. Es a casa que s'espera i té el darrer divorci a la butxaca. l Jaume?

.

Segons les darreres noticies té el divorci número deu enllestit.
Nosaltres encara vam haver d'aguantar una mateixa dona tota la.. vida, i per sort la vam endevinar.
Cada

ve~da

hi haurà menys que l'endevinin. En el nostre temps en-

cara podiem festejar

t~nt

com voliem i hi havia temps d'escollir •••

Ara ja sap com es fan els casoris. Se sap de parel.les que al cal) de
deu minuts de ballar ja han dit: "Casem-nos?"

Qu~

se'n pot esper
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d'un casori amb deu minuts de festei

es. Un casori requereix una

millor. l no reixar-se enlluern

cstejada llarga, com més llar

del

tot al primer contacte. Veurà, senyor, jo no he tingut massa temps
de parlar amb vostè. No ho vaig endevinar massa, jo. A mi la meva dona la qual tema el defecte de ser massa guapa, va estar a punt d '",,-

rruinar-me ••• Sort de l'entrada a la Casa Blanca del president Roosevelt! A mi em va donar per apallissar-la •••
l pare d'Ester ,ja que s'ha passat als demòcrates per mor de la filla, no vol espatl-lar la cosa contradint les diverses formes de nort
les dones casades, i diu:
No es pensi, que a vegades rebre una mica tampoc els va massa malament a les dones.
La"

cuinera Pola anuncia:
1 senyoret Jaume.

ntra en escena Jau..me Traver.

~l

veure el pare d'Ester pregunta:

ue hi ha novetats, senyor?
- Hi ha novetats.
e no està bé, Ester?
stà com sempre.
Veuràs, noi - diu, el pare Traver -, quin estat civil tens avui?
- De moment, divorciat. Si no vaig errat m'he divorciat deu veeades.
Té

la

parau~a

el pare
d'Ester.
,

Jaume, tots ens errem en aquesta vida. Jo

pensw~t-me

que em podría

afectar el cor el qual el metge em diu que marxa 'malament emparentant
amb una familia demòcrata,

vai~

desfer el primer matrimoni de la me-

va filla. Sé les vegade.s que tu t'has divorc.iat i les veg,-ades que ho
ha fet Ester i el motiu
.
.pel qual haveu fet aquesta divorcis. Ultra
això un president

republic~

ens ha fallat i per tat de veure si les

coses es poden arreglar tant jo com la meva filla e~s havem passat al
camp dembcra.ta.

,

Carai, ara que jo m'he fet republic
,

Perb per Ester?
ent, per

ster!

,

\

\

\

,1\
\\
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el pare Traver.
Noi, a casa som

dem~crates

de tota la vida. Jo m'he donat compte,

encara que sigui dem~crata, que tots els divorcis que portes fets es
ot dir que els has fet per Ester. l si per Ester 't'has fet republiun cas de força major.

ca, la casa ho consider
Onina el senyor Oliver:
Aix~

hem de mirar d'arre

-ho. Darrerament es va posant de moda

paso
d'un partit
l'altre •••
- No vtül coses jo, senyor Oliver. Jo em faig del partit d#Este••
Que vols dir que no ens hi havem fet tots del partit d#Ester •••

ls canvis de partit no respongueren per enter

a cap motiu polític

sinó a una causa sentimental, i quan hi ha una causa sentimental pel
mig•••
- Ja ne m'hauran de portar mai

m~s

a cap jutjat per a

p~lar

b tu

el carrer sense que tu hi si,ç:ui Sl !
foren les primeres paraules de Jaume Traver quan obrí la porta de 1
asa Gran perquè hi entrés la primera Ester. l el retrobament es feu
sense f'esta d 'invita.ts de cap mena. La cuinera Pola feu un bomssi
dinar per a cinc comensals: el matrimoni Oliver, el matrimoni Traver
de Jaume i Ester, i el pare Traver el qual excusà. una vegada mes l#abseneia de la seva dona dient que els aires del

Canad~

li nrovaven

molt i que un metge especialista en aquestes coses li havia dit que
no se'n mo&!Ués mai més.
la Casa Gran es viuen dies de

gl~ria. Ni

Jaume ni Ester fan. sortir

tres casoris dels que porten fets, que el seu. Per ambdós, tots
quells

matrimonis no valeri. l tot anava bé.

Per~

a-

el món éà el món i

el món de fa temps es remou descentrat. S'ha convertit en dues feno
n~s f~briques

de fer bombes. Russos i nordamericans en van fent com

si no hi fóssin a temps.
un

~rot

uell

~~an

es troben es miren somrient

a l'eSQuena. Par ara cap gosa

rrot. Segons sembla són uns

per~

amb

ser el primer de fer servir
rots els quals ence

que
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parentment siguin petits poden ocasionar garrotades fatals a mitja
,v..manitat. Aquests garrots s6n el símbol d'uns canOllS russos els quaJ..s
apunten a

Amèrica i d'uns canons americans apuntant a Rússia. Fins

a no s'han posat d'acord en gairebé res malgrat que tant els uns com
ls altres diuen i rediuen que la cosa que volen ells

~s

posar-s'hi

d'acord. La gent tem que en la única cosa que es posaran d'acord ser
en fer servir els garrots tots dos a la vegada. l cada d!a hi ha mes
ant que no s'està de dir que de la manera que va el m6n valdr!a
le~.

méS

Durant els darrers anys s 'ha vist que potser esl partidaris de

leear tenían tota la raó ••• Al veure que els xinesos de Mao són
que els de Xang, es treu el títol de

cinqu~

méS

gran al pobre XanE! i es

passa al senyor L!ao. A rJIunich es fan unes Olimpiades,les quals
ara es feien servir per tal de veure qui corria

m~s

fins

fos del partit

que fos, uns anomenats palestins tenen por que guanyin els jueus, e
aaa1'en i la policía alemanya pensamt-se

f~r

les coses

b~

fa passar

avall jueus i palestins. A l'Argentina es veu que el nom del ,general
Per6n no cau bé a la

trop~,i

els generals. es posen a la Casa Rosada

i es comença a perdre gent que no es troba. A Abissinia, on tenien
quell emperador que se li deia rei de reis hi ha hagut una revolució
i es destrona aquell emperador. A, Pèrsia, una vegada fora el aha, aquell d'aquella convidada universal
en mig del . desert, un senyor amb
,
barba es posa

~lons

i

a~a

l'embaixada americana amb tota la gent

que hi hana a dins. Sembla que al final tot es va arreglar amb quartos. Els jueus ho envesteixen tot amb el
suport,
,
. es diu, dels sis milions dels oeus que viuen a Amèrica. EI.s russos diuen que a'l'Afgan"
t~

.

els han cridat i ells, ,que es creuen a tothom que els crida, s'hi

fiquen i no se'n mouen. A Rhod~sia els blancs han deixat de oomptar.
La guerra que s'espera no ha esclatat,

per~

els canons funcionen a

l'Irak i l'Iran proporcionats pels dos grans. A Anglaterra, pàtria
dels puritans es fa una criatura de proveta. El president d'Egipte,en
una parada militar en la qual tot semblava que se n'havia d'anar
rever~ncies, ~s

eliminat amb altres que també se la

m~raven

en

i prou

aquella parada militar. A Amèrica Central les escopetades no paren, i

132

paren a l'Africa negra, a Llibia, a l'India ••• La gent, fent anar
scopetes, fa cinc quarts. Treballa

m~s

que del compte, volem di••

s un dimoni de m6n aquest amb cofes de maldecaps pertot arreu.
nt

pel carrer es pot sentir gent que fa discursos. Hi ha gent qu

sigui quina sigui la situació sempre té discursos a punt.
-.,•• i una d'aquestes reunions, segur que acabarà com ha d"'"acabar, malament, i vindrà l'"ara!n esperat. El nostre és un viure incitant, el
ual val la nena viure'l. No hi ha hagut diluvis, terra,trèmols ni m1ees que es puguin comparar amb l'estat d'esperit de l'entreacte actual •• '.
19Ú s'acosta a l'orador i se n'aparta a mig discurs posant-se

un

index al front. l troba nova reuni6 voltant un al-Gre parlant.
- ..•i

és l'Apoca1ipsis.,
senyores, i senyors, ,la cosa que s'acosta. Si
,

quan es ga inventar el nom s'hagués disposat d'aquestes bombes que tenim s 'has:u.és dit amb certesa la mena de fi que ens espera. Davant d'a-

questa fi la qual potser és questió de díes, no es compren com la gent
sem.teixi anant a la barbería, a 1 '~pera, es faci arreglar les ungles,
es renti la cara, llegeixi els diaris i faci servir les senyores llevadores. Vostès saben la gent sense feina que hi ha pel món, i la gent
que passa gana. Doncs ara es diu que aquestes bombes seran la solució
•

per tal d'acabar amb la gent en a tur i amb la que passa gana de to
el món. l si es aquest l'afany dels que fan aquestes bombes, ja ho saben els que l.es fan si els parats i els que de jU1'len hi estaran conformes?

Es que aquella misèria la qual anys endarrera pronosticava el e e-

nyor Marx ara ha arribat el moment de tornar-se a posar de moda i s-acosta la revoluci6 dels miserables la qual pot ésser una revoluci
sense contemplacions?
culpa? Qui

~s

Si'les coses van com van, qui

~s

que en té la

que fa pensar els homes de la manera que pensen? l si

no hi ha exoliaci6 pau.sible, no serà que existeix quelcom de poder fatal, un talismA que tingui la culpa de tot i que hi hagi algú que el
tineui ho sàpmiga o no?
Les darreres frases de l'orador foren sentides per Jaume Traver el qu
s'havia aturat entre el grup d'escoltadors. l aquells ja experimentats
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centres motors li ae::afen un B:'I"an ensurt i, per veflexe, el fan espana ell. l eensa que aquell talismà el qual

t~

la cvlpa de tot es

pot trobar sense que ell ni ningÚ ho sàpiga entre la col.lecciÓ àe
pedres

la Casa Gran. Del seu record hi han dues g'.lerres les quals

de

si bé solucionaren el problema de milions sense feina al fer-los pas
sar avall, ,també

hi feren passar altres milions que treba,llaven. El

preu fou exagerat, i una mala solució ja que si el probleme de l'atur
comporta la baixa mortal dels que hi estan i dels que no hi estan és

.

una mala solució. l després d'aquelles dues guerres, les quals practicament no han servit per a res llevat de donar medalles als que van
guanyar i fer infinits monuments al soldat desconegut, tenen lloc un
segui t d' esveniments de bogería. l jaume Travar pensa i més pensa.• Les
pedres de la caixa forta ja sap d'on procedeixen. Foren robadespener
un capità pirata primer, sí fent un ofici i per una dona, per~ robades a la fi, i robades igualment per una dona pel senyor Formós, i
portades al país pel primer Traver conegut. l si en mig d'aquelles
pedres n'hi havía alguna, tal com havia dit l'orador, v'inguda de qui
sap a on, que fos la causa de com es comportaven els homes que disposen d'altra gent

la qual si ells voler.L guerres la fan

a

<'..nar

a la

guerra, que si volen fer-les-hi fer bombes la gent fa bombes, i si
li volen fer passar gana la gent passa gana? Es de debó que tot Jan
,

que paga

éS

I

•

un bon Jan, pagui per la cosa que sigui? L'home sab:la la

hist6ria de diverses pedres les quals havíen ocasionat maldecaps de
tota mena. Per

qu~

celler endins no n 'J;d. podía haver una que n'ocasio-

.

nes més que totes les conegudes? l

~~

repassant esdeveniments de la

Casa Gran. Son pare es mig ferí per mor de no dir que no a una dona
que segons ell era m~s
guapa que del compte; algunes d'aquelles ned.Jaes
,
feren dir que sí a diversésse~~orcs, i a ell el feren divorciar deu
vegades. Potser també n'hi havia alguna de bons sentinents, com la
qu.e li feu retrobar Ester,
perè i si n'hi
,
per~

algv.na
feta exprés
.

intern~cionals?

Un diamant és
no n l'hi pot haver un que sigui una pedra. viva en la

per tal de portar males consequéncies
una pedra,

hagu~s

qual el carryon pur crital.lizat allargui la seva influència més
ll~

en-

del que la gent es pensa? S'han trobat diamants en els meteors
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els ouals venen d'un altre m6n. l en coses que venen d'un altre m6n•••
'lls, els Travar,' quan volien fer decidir una dona procuraven, tots,
fer servir les pedres m6s petites. Fins i tot quan el pare Traver fou
obligat a invertir ho feu amb

.

teix, en
ocasi6 del seu
,
n la quantitat

deix~
,

des~

exist~ncies

de tamany

redu~t.

Jaume ma-

divorci, malgrat no anar a mirar prim

les pedres grosses. l si una d'aquestes fos el

otiu del destornillament mundial? l els centres moters provocaren
una solució en el trasbals que ja havia

comença~

a experimentar Jaume

raver i que l'home veia que seria un trasbals de mal aguantar: l'Illa
dels TenrooTals!
Jaume Traver, amb Ester. ja ho tenia tot o ho hauria de tenir tot, pero ara s'havia presentat una nova actuació d'aquells cots de centres
otors i l'home en parlà amb BAter.
- lt;s·ter, aquelles tres pedres les quals feren decidir a ton pare i
que ell ena va tornar, no eren les úniques que teniem a casa. l ara
vinc de sentir un orador el qual ha dit que potser al.gú es guarda
una pedra de mal averany la qual pot ésser la clau de fer pensar com
pensen a

u~s

homes que no paren de fer bombes i que creuen que quan
s~acabaran

les facin servir
s ••• Jo amb

'Çu

al

els sense feina i els que no fan cap re-

costat ja no hauría de voler res

m~s, per~

i si

e ntre les pedres cqte ·tenim hi ha aquesta del mal averany.
- Jaume, jo el dia de Colombina desconeixia que

fossiu gent de pe-

dres precioses i ho he seguit desconeixent. Jo visc bé al teu coata.t
i estaré contenta

de

se~r

'embla que n 'hi ha alguna
dius, per què no te'n

vivint-hi. Si sóu gent de pedres i et

que pot tenir aquesta mala anomenada

que

desf~s?

s que jo desconec quina pot ésser i estaría

m~s

tranquil si em des-

fés de totes.
oncs desfes-te'n, Jaume.
s que aquestes pedres provenen d'uxnilla mar enllà, l'Illa

dels

Temporals •••
l Jaume cont
sa Gran.

ster tota la

hist~ria

que sabia del tresor de la Ca-
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pedres a

l si hi anéssim Jaume, a torn
l

n~aquesta

illa?

els temporals?

':':Il s podríem passar abraçats com el pirata Formós i l!;speranca.

Ah, si

~s

així •••
o havia dit Ester, i

s~hi

en~.

s deixà a la caixa forta moneda i llengots per tal de que el pare
Traver no hagués de passar maldecaps, i la parella es prepara a emportar-se'n la totalitat de les pedres que hi restaven.
Jaume adquirí un bon vaixell, pagat
amb pedres
,

a.e

tamany reduït, i feu

un cors de pilot. No s'envestí el viatge fins que l'home obtingué el
títol.
::nb aquest títol puc

capejar un tempor.

Depen, senyor, del temporal que sigui. Pel seu bon govern li haig
de dir que hi ha molta gent que n'ha capejats de temporals sense títols de cap mena. Ara, si vostè està. interessat en trobar males mars,
si vol li puc proporcionar un treball que fa poc que tenim, el "Manual
dels Temporals", que potser li not servir.
l sí, sortiren. l,a petició d'Ester, sense mariners, cosa aue va plau-

re moltíssim al nou pilot.
per~

--1 vaixell era un vaixell mariner i que podia transitar a vela,

l'amic Jaume l'equipà amb un
veles, segons quins vents

motor de confiança j& que algun cop les

bt~en,

ocasionen bolcades

comroometedores.

Per tal d'estar bé amb qui fos, la nau. es deia fINcnt-l"
Serà un segon viatge de noves, Jaume
- Serà el
1 "Neptú" era un bon navegador.
. Es navegava a la vista de la costa ,
i aquell viatge de noces es feu veient cada hora retalls de costa
tints. Normalment tots els' viatges de noces solen provar,
me i Ester aquell fou un

vi~tge

ven el m6n endarrera i que

per~

~s-

per Jau-

memorable. Ambd6s pensaven que deixa-

an~vo!l

a viure una temporada de festeig a

perpetuïtat.
S'arrib~

al Port. Ja no s'hi veien pirates, almenys aquells pirates

d'abans amb mocadros a la

~trca,

arracdes, cames de fusta, braços d

ganxo i ulls de cuir. Ni les tavernes d'on

se'n sortía com Déu

vol~a.
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hi troben cases de nodes, hotels de moltes estrelles, gent Que

n~

s pot estar d'anar amb cotxe i se'l porta a l'illa, anuncis llumino-

de cases de nits fet la

~

propa~dnda

de dones enseayant molt esnai

.ital~.

- Uí, l'Illa dels Temporals! - se'ls diu quan en demanen el camí"mes

eat per anar-hi -. Es igual que fa mes de quatre-cents anys. Ara
'ha posat de
ero

oda el turisme, i,

co~ veue~,

vost~s

a n"aquesta Illa que diuen

cí els hotels ves

no n'hi

trobar&~

...

.:.

pas cap.

~n

a hi ha els mateixos temporals que 1'115. han donat el nom, i la gent

ue fa hotels no està perquè la clientela per anar-hi n'hagi de pass
ap de tempora1. També ~s de mal anar-hi amb avi6 jé;l que I "Illa no és
s que una cala petita i un comal ple de palmeres. Es com si no hi

os. aquesta Illa. Algú que l'ha sobrevolada diu que el temps s'hi ha
atur~t

allà •••

- Hi acabem d"arribar Ester?

em sortit de casa per anar-hi, no?
- Ah, si tu ho dius •••
l s'hi arriba. Es troba un dels tempor

tripulació el passa abraçada

~s

ben oassar.

com si temporal no hi h
~epmsades

ls tènies diuen que si les
molt m

s quinzenaris, però com que la

NattITalme~t

els

es passen abraçats són de

t~cnics

des bisexuals, contrariament hi haur

s ha.g'\). t •

es deue

referir a abraça

discussions.

Anys després d"aquelles dramà'liiqueü a::lssions del senyor Form6s, u-tJ.es
pa~meres,

potser renétes

ta al."Tepenti t,

de les

eieren una p

a l'altre. l si

,ll~

.

contemplaren les coses del pira-

ella mirant-se

era nou pe-

cosa que veieren després.
Es
,

q~e

quelles

des~~rrA~

almeres obriren -uns ulls com unes t
p

anava tira.

a l'aiaua un bon e

Les palmeres ja volien

e~~sar

que

all~

ls ulls d'un cap de d'

pa~eres, tamb~

ho fou

la

el treSOI' del t:tNept"Ú" i les
ve

e com

la

ateix

egamcnt de pedres de colors.
era un disbarat si com creien

elles los pedres cren pedres de preu, i a la seva manera ja ho deien,
erò els hOlnes i les dones encara són lluny d'entendre la llenaua de
les palm

i

de

gaiI'eb~

la totali ta

·bres i pI

es que hi h

137
acampades pel m6n. l encara les palmeres intentaren tornar a avis
qua.'1 van

contemplar que la parella acabà de tirar en mar les existèn-

cies de pedres de colors que trobaren en la única cova que hi havia
all~

a l'Illa. Tot

era nou per les palmeres i van tenir un molt mal

concepte de les parelles festejadores.
n temps del senyor Formós l'ende

l'aig1.'la les torna""ra
otser en el tem
com a

d'haver tirat les uedrès a

la. sorr.....

del sensor Formós el m6n no estaya tan malament

•
a que van llençant neñres

l'aiu.ua les compten.

Ja veus, Ester, una dona va dir que no a

V~

capità pirata malgrat

aquest carregament de pedres.
tOl~

- L'aigua les

però jo es

o no les torn

aT.b pedres o sense. Si ,algú, tem

tu que et vull,

a venir. sap aquest viatge i per

què l'hem fet, pensarà que Ester Oliver va perdre el seny. l jo esta-

ría molt contenta que es nensés que l'he perdut per tu
l

l'amic Jaume Traver es rosa a córrer com un

ja avall cantant una canç6 de qu

platja amunt i plat-

anava a estudi.

J~a

':n csoent l'endemà 1.a. pl?re1.1

uoi~

a la platja pensant ambdós que la

tornada de pedres per l'aigua era una falla mental del senyor Formos
i fins i

tot

delp~imer

Traver. l tant ells com les palmeres ho veuen

i no ho creuen. Lea pedres

rran d'aigtla i lltú,nt, tocades pel sol,

enlluernadoramcnt. Jaume te u

mena de

convéncer per aquell orador

per haver-se deixat

·... laire. "Hi són totes?", pensa. Ara

ster ja li 11egÍa els pensa
que li. ha

desen~y

ts., D'altra !!lanerp no es comprend.ría

s dit:

omptem-les ..
'home

j

a ho troba n

no s-encaparra uer 1

al que Ester li llegeixi els pensaments

perqu~

ormsta d'ella, i al cap d'una estona diu

grescat:
N'hi falten dues. l les

s

osses!

':spera ' t Jaume ••• Ací 1feig brillar. quelcom•••

en-
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ster recull una pedra de grans quirats.
Ja ho miraré si n'hi ha cap més - diu la noia tornant, una vegada
s a endevinar els pensaments de Jaume Traver -.No, no se'n veu ca
s. si que les vaig comptar i sE1 que de gran com aquesta només l'l"hi
~ía

una altra.

Aquesta, que hagi tornat amb les altres,

~s

la pe-

de la nostra felicitat. L'altra•••
- L'altra, si

s~a ne~¿t,potser

el món

encara t·

i salvaei<S.

Jo no v'I.;\11 cap més món que aquest que ara tenim, Jaume.

Ah, si tu ho dius •••
Sí aquella pedra es va negar de debó: i era la causa dels mals que

tía el món, no se

sabr~, possible~ent,

mai.

Potser els dos grans de

les bombes no pa.sain de parlar-ne aue cadascun té la millor. Potser la
neRada d'aquella pedra porti unes solucione les quals, de fàcils que
eren, els homes no hi ha.v!en a.tinat .. ·Potser la desaparició de la pedra
ci sortir ~ imparable, el crit de: "Parats de totel:món, ",miu-vos! It,
i s'u-l'leixin. Potser l"elim:i.ne.ció d'aauella 'Oedra ho d.eixí tot a mans
de les noves joventuts les qua.ls quan es facin eTans es mouran sota
unes idees disti.ntes de les d'ara si. d.eixen daT ser passotes i que fum

,n

de 1 ....4.rrel.1da.t

'Illa dels

si en

Temporals~ ~Ula

tària

parella festeja i prou.

s clar •••

Per tal de fesr~'ol

tejar sense destnbs han deixat en llibertat al "Neptú", amb un

que hi diu: "No havem naufragat".
s una solució festejar i prou? Per a ells, sí, però és una solució de
9rivilegiats, i els privilegiats passen alts com hi passen els
mús ics, els grans pintors, els grans revolucionaris, els

~ans

gr~s

Sants

i les grans contralts. La parella pot prescindir, festejant, d#ascensors,

tel~fons,

llibres de'comptabilitat, eleccions i com'Outadores.

Si la fos la solució festejar i prou,

tamb~

hauría prous illes com la dels Temporals,

ens trobaríem que no hi

per~

tampoc tothom pinta com

Velàzquez i toca el violoncel com Pau Casals. No hi ha una solució
enara1 vàlida

er

tothom, llevat, llevat que estigui a mans d'aque-

lla pedra negad • • • ls nrivileRiats són pocs, poquíssims. S6n molts
els cridats i pocs els elerits.
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es pedres i joies, se les van contemplar uns dies resplendint dat la sorra humida de la petita cala d l'Illa. IIi eren totes 11et de la negada la qual la

Te

se

l'havía quedada definitivmnent.

Jaume?

les has mirades b

Sí, i .• .,

Ja ho sé. Has nensat en el camí fals del senyor Formós, no
L'home ja ho sap qlte Ester li endevina els penEaments, i només diu:

- sí
I

com

p

d'un rite, pedres i joies, segueixen

les no

co~plint

camí que senyalaren les

tigues fletxeD i fan el

senyor Formós volía que
es neguem totes,
To

sa~t

el

mortal que el

essin els possibles visitants de l'Illa.

ter?

s fora la nostra. Aquesta ens far

s. De peer a nosaltres, la

comnanyía semnre

cures n'hi poden haver de tota mena. Aquest

er

bona. ped.ra del festeig.
s

qualla, pe

aP-n~stics.

i

n

da

no val. cosa que no es deuran creure

venen aquelles bombes que es van fent i e3 tiren totes

cop, i els que sostenen que no
una nena

com hi

perqu~

h~,

els

algÚ

quedar~

ninB.Ú h

.

,

.nd eVJ.nen, serJ.a

si no qued6s ninglí i tornéssim a sortir de l'aigua

que ho

d.iu~

no es podría avisar a n'els nous pobladors

del plau.eta dels disbarats que hi feren t per tal de oU.e no els tornessis a fer, els que abans que ells havien portat sabates, tirat canonades, renyit amb els fills, demanat la setmana de 40 hores, fet
l'Estat de les Autonomies, la LOAPA, i mirat la televisi6 amb
otser,

tamb~ hi

sGnyors de les
malp.;ra·~

cap, amb aquestes coses al pensement aquells

bo~bes

•

exc~s

•••

dos

no s'acabin de decidir a tirar-les. Si així fos,

els mal creients potser seria cosa d'aquella pedra negad.....

Bé, el llibre s'ha acabat. Què?
Tinc de'dir la meva opinió o la oue vol l'autor que
Jo em penso que una vegada acabat el llibre

vost~

di~i?

"Pet opinar lliu-
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rement.
-

vostè?

l

Jo ja sap de la manera que opino.
ones l'autor
dat de l'autor.

tamb~
S~c

ha de sabor com opino jo. M'he escapat del. m

un lector revolucionari. jo!

- Pensi, senyor, que l'autor l'ha fet tal com

vost~

diu qu

s. L'ha

deixat dir.
Per~

si als autors els lcctros se"ï s revolucionen •••

Miri, senyor. un au tOl~

bo, de mitja mida o de poca mida. Si

éS

o pot fer 11i'bres de la ma.nera que v'U1.gui., si és de mitja mida ja.
ha de pensar

els lectoro, i si és de poca mida tant li fa que els

d'una forma com de l'altra. l d'aauest llibre nosaltres n'havem

faci
,

~ub

format part.

-

Vost~

sí,

perqu~

he anat voient que ha trobat b6 tot

al1~

que

jo

he trobat malament. l segueixo dient que el nostre autor, millor dit
l'autor de vostè, s'ha errat una pila de v

r-mo

(3

mi

erO si l'ha fet tal com
Vost

des. I, una d'elles, al

vost~ ~s,

qu~

per

es queixa?

s pensa que un autor h8. de fer un personatge

breixi les errades? Jo,

~uc l'haa~

fet

e li desco-

vostè qV.e lt?s hi pa.asa per
'ha fet a mi. ja no ho

aJ. t • ho comPl"enc. Ara, si. €s veri tat qu

OOrn-

prenc ta.nt.
-

, aquesta conversa. encara en3 la fa tenir l'autor malgra.t que

Ve-

el llibre s'hagi acabat. Dintre poca estona ja li serà impossible
dir res.

s l'autor

scolti. senyor f qu

voot~?

•
Ja sm sedlbla\r,

a

S'ha. acabat

·c. Ja no hi h

ec dir la d,

~i

que aque3t anar-li 3eml;)r

a fa.ve

s n1.a:nea", l s'

acaba.t

ra c03a?

No.
~.l

.DS

J.gua.... , la dic. L'autor segui
•

,

ja no hi ha resposta.

.'" .

ssent-ne?
Benes 8.3. 83

vost~.

