EL
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Si e19 ,!fets que s" expliquen i els fantasmes
aut?rs s' assf)mblen ,amb epissodis i fmrta ames
no es pura casualitat.

BEPES

Veuran, fantasmes, :t"antasmBs•••I::l mal és que no se'n
museu en els quals es veuen coses, ,que aeobl~ estrany que
tit.
'
.

Si eren invisibles semblaria natural que no 801s no fossi
sinó que ningú sabut s'bagués dedicat a pintar-ne. En can

pintat centaures, :follets, gegants i sirenes, i ja se'm d
i sel'lyors, qui !lo ha vist. tot a¡"ò 1 Ara, si. flJ,S f'an'!Asmes
tit. mai,· per que se n'ha parlat anY8 i anye? A 'Part~r d'u
món parla de fantasmes. Que¡com es degué esdevenir en la
s i les dones, no massa .clar, i s'atribul a la f'antasm
protagonistes de "ELFANIJA SMA TOMA.S", hi han hagut canvis
llevament, embarassades, declaracions de guerra i resulta
que no tenen explicació normal. Fer tules eleccions 1 que
els que no voten, ja em diran si no 6s per a donar un ma
~a. als que creuen que encara hi ha algun fantasma en act
això pot dir-ho al veure determinades lleis i no sols,. 68
banderillejada pell de bou.

:ue les coses del món es posaren a punt perquè tingúessin
nats acont~dxementa, és indubtable. Un temps vingueren e
alt.re, el. mogols, un altre 'els jacobins i tul altre els n
mi¡r d'aquestes èpo9..,t1es és quan es parlà dels :fanta8DB s. S
ue si? Ose 'n parla en coneixement de causa? Aquest 6s
tingut t.endència a creure en bruixes, bonaventures i esp
mena. :ms un pais que ha tingut por, aquest, i tampoc ning
mai. Fou la por ql,1e creà els fantasmes? La cosa cer~ 6
avui corra gent que en te de por, i si hi ha por hi ha :f
pot admetre que la gran època dels fantasmes hagi passat
l'Edat de Pedra, la dels Desco1;>riment.s i la d'anar a pla9
i que la por 'de no saber de què vagi de c81a baixa, però
metre tanb6 que si en un temps hi havia fantasnes a dojo
desaparegut a cop. Els carlins tinguéren una bona tempor
no són tants;. tampoc han desaparegut tots els lerrouxist
nazis, ni tots: els partidaris de descaragolar banbetes, n
paratistes .•• Determin ades coses que 8uece8ÓCen en pol!tica
den carmgar en compte 81.s fantasma.s, de qui s'ha de pen
que s6n fetes? Si no ha estat fet. o almenys aconsellat p
que els pobres jubilats hagin de pagar impostos i que el
els salvadors de l'economia del p8f.s, de qui dimoni deu
aque ste meravella de decisió ministerial? Això 1 altres
e-r a donar la raó, tota la ra6 i res més que la raó, a
tenen que enoora n' hi ha de fantasnes, i que degut a la
constituci6 etèria no se' ls pot t>rivar de fi car-se des d
inistre a la redacció d'tul period1c, des de la cuina d'u
a un llit de matrimoni. l s'ha de tenir en compte que d
com de partits politics, n'hi ha de tots i que molts no
de les disciplines del partit i treballen o fan treballa
te. Són els. fantasmes independents que tant poden influi
Wla llei pregonant les excelsituds del- divorci' o ·can i a
a pract.icA.r el bacarà, o com fent pitar un penal en 91
d'un Bar9a-l1adr1d.

Fe~

un llibre dels disbarats hura ns que es podrien at.r

ta 911es, serIa gaireb6 com fer un a his'tòri a general de
i no hi hauria t.empa de t'er-la ni de ~~egir-la. En aqu

s'han escollit únes poaues

activ!ta~s

d'uns quants,fant

guts i s'1:la1 posat a 'la disposició de la géneral. Que v
que, els fantasmes han intervingut èn moltes més coses

es diuen en. "EL FANn\ 3.4A TrnAS u 1 Ben segur que sl, i
molta gent què sl es disposés a dir totes les qU~ 8ap
riure pèr, estona!
'
.
~,
'.

"EL FAN'DiSlrfA T~Stf aix6 sl, saiuda polidament. a tothom
incondicionalment a tots 89ue118 que un dia elpugu1n
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,
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Reunió a Sant Telm, i primera presa de contacte amb
fantasmes de renom.
Possibles intervencions de la :fantasmaria en episs4dis gue els homes no han Vist mai prou clara.
l m6n, segons opinió de fantasmes prin cipals està
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Renyida i armistici
Luard a Efectes a Pagar

S'han

fer eleCcions
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Un ple mtmicipal insòlit ·

El neauer Ratat es troba :farina al llit de matrimoni
Diners? Als Bancsl
Els ministres discuteixen
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ct.ivitats de Donatina, dona fan1a sTJla, soltera 1
festejadora
!rela,.la qual vingué de la mar com la senyora Venus
Inici o'un amor entre lm :fantasma carregat de segles
i una noia de pocs anys
Luard, cap da :fila
splonAtge. 'ml Gran Nogaret, espia.

prestigi.

?reparatius d'una Constitució
ls secrets de Tamaret: la comtessa Amara :r: el "tal6
d'Aquiles" dels fantasmes

Aparició de Rasadur

m 'cop

d'~stat

:fatal

1 president pren les .aigues a Sant Hilari

El cas del senyor Dolcet

"TI 17 de Jtmy a Sant Telm
Duel simfonic
La gue rra í"rustrada
Da~ra intervenció presidencial.

L'amor r 1 ireia-Tomàs
Forasters al Barri de Uerin a
Dos apissodis que només s'hauran Vist a la Font del Puig

Desfantasmament de Tomàs i lA1ard
La f'lsmejant cabellera de !.fi reia
Ni canOT' , fantasma de cornpany1Q.

..

Aquella reunió de fantasmes tenIa lloe a la Vall de S
no era la nit de cap dissabte carregada de nuvo1s negres

ra~.&-i?enats omp~ena

d'òlibes i nveques, i e s quadre te s de
d'sudes i

vin~des.

Era la nit d'un dilluns, 1 una nit d
,

"

lluna plene., una 11una semblan,t m's que ma~ un rostre hum

tre humà el qwü d'un temps a n'aquesta part si se'l mira
veu amb un posat molt. m's espantadIs que anys enllà. Tan
na faci cara d'espantada mirant l a terra, malemen t. • •

Temps endarrera, els galls blancs t'aria estona que haur
a deshora 8J'1lD1ciant. que s'alava a esdevenir quelcom t'ora

Quelccm que 1a gent. acostumada a tenir por en tindria una

Ara són escassos els galls que canten, blancs o no, d'en9

galliners han passat de moda i es t'an els pollastres a mà

gent es preoeupa perquè el pet.roli s'acaba, i no fa massa

cabament dels pollastres autèntics, can no en fa del gust

bistecs de vedella i dels llomillos de porc. Perxo la llu
ta cara d'espantada.
~ls

temps són altres i p>arxò no s'hs¡ mobilitzat ni òli

ques les quals awi practicament no t'an altra cosa q us an
vis de temps i, com a màxim taral-lejar alguna tonada de

és que els fantasmes tampoc són els d'abans. Ni en nanbre
ci. Molts l'han deixat l'ofici, desenganyats de, veure
del m6n. Alt.res plegaren després de la Guerra Gran
calien fantasmes, que els hemes

el

dien

havien arribat a un esta

sa que els di·sbarats ja els feien tots sols. Uns al tNS d
càrrec quan uns americana

fe~en

vitages d'anada i tomada

Feren apostes ells amb ells

q~an

aql.lells

v~,atges.

de deu que no hi anaven i tornaven contra

00_ qu~

d

dà que ningÚ intervingués en favor o en contra de

que perderen es donaren de baixa de la societat.

- Si aquests han fet a1~ " no hi haurà res que el

van dir.

El qui apostà a favor del. Viatge ~ou el f'~t.asma C
,

s'havia mogut d' Ame rica de

qUal

hi desembarcà amb

havia seguit dia per dia els 8~lt8 de la història
N'era partidari eU dels nordanericans•

s1, però dels negres què en

.- Han anat. a la lltma,

- Potser han anat a la ll\ma per a veure si n'hi p
- ·:-10 :feu bromet.a. D'acl a poc hi haurà més negres

a1grat lea defeccions encara en resta algun. Són

la vida que ja no sabrien :flit r altra cosa. lis pob

s'hi pot t'er quelcom malgrat. que ells voldr!iê.n tre

tats, però a les ciutats tenen por d8 moltes coses

dels atraO$IDent. s, de les gl"ues mtmicipals, però no

Aquesta nit és una nit, d'est~pa, de calma abso

mida. L'aroma d'l.m8 gran varietst d'herbes t'1airos

vall, muntanya atntmt, i més qlle el prò'rlg d'una ,re
semblava

que anava a tenir l'exordi d'un apJe c d'

itat ambient fa més viva l'olor d'aqueJ.Jes berbes

,.

i romani, sajolida i maria-lluisa, camamilles i po

ges, diuen, han adobat. De dalt del puig es veu el

amb el carn! ,.a1 que el trave8s~. De tant en tant l

dels focus d'un cotxe dóna fe de la ~ran plaga que
el pals. De dies les carreteres

Van

tan plenes que

ja!', amb una mica de tranqui~.litat, de nits. A le

de 'teló de tb ns a J.a plana, que la lluna hi dóna u

nar, tamÑ s'hi veu el pes dels fanals dels cotx

l'ànsia d'anar a cavall que s'ha apoderat d'home.

p,-!mer cavall es
p~nsa~

.V':l

posar a la di~osició d~1. món

les eonsequèmies que aquell fet originar

~ls gre.cs

d'abms ja ho bavien r8so.1t que ~'home

vall quan crearen els centaures, però duraren po

veien dones de la vora perdi~n tot. eanediment i
tot.s els eonegnts únicament .1' ami e Quir6 era tm
•

instruí t . i bon jan el qual arribà a dona r 111S'on
da, però lla tingué :f'amil!~ i, si en ti~ué ning

t'es de centaures, els

bt)ll]8 s,

que mai m's no anirien

8

davant l'aparició d

peu. Primer eren pocs q

veü.l. Ara són poes els que van. a peu.

La

co~a

r

ha estat que els mateixos :fantasmes no h8R'in acu

entrac1ó amb cotxe propi.

:'1e1 campanar del poble comencen a puj sr Sant T
panadtl~.

- No us les eacolteu. Van dues hores endavant, e
1 'hora•••

La reunió ha estat

COB

ocada a dotze hores. Altr

'trobades hsv1en tingut lloe al Parlanent de Lond
I~in, el

Presidium de l'080Ú, al Congrés de Wa

drid. Es a dir, ea reunien on

'\O

lien. Algtm cop

ls hC1'les de deb6 hi prmalen acords que no s'ent
è.dia que semblaven acords presos per fantasmes.

la societat.

S9

sap pos1tivaJ18nt que més d'un ele

als Parlaments i Cóngressos \lestit de diputat 1
tre quan els mini stm8 anaven

'I)

stita de gala.

traordfnàl"1a 1 els fantasmes van mudats - els fa

tant poden prendl'e fonna humana, geològica, fior

perruques platejades, casaca de c61ors, pantalon a, g

ca adornada amb una lliga vermella a la cama esquerr
sivella.

Tanàs és dels fantasmes més antics. Ja :ra temps qu

mena de carta blanca ja que ell té una gran fulla de

estava en actiu 1 en plena forma. El ,com ixia tothom
'-' la t.ercera edat, i, amb els

qu~

tenien la

d"~11,se

petit cop de cap de simpatia. ~ls noua, qua les cose

les coneixien d'haver-lea sentides dir, el saludaven
~s

Tomàs

dels que no ha plegat, p3rò exig1 que no se

plans, qua se'l deixés :fer, que si actuava actuava i

Quq deManà''j una mena de jubilació, vaja. S'ha 'trobat
lla Guàrdia:

Fofes, el :fantasma melòman, el qual, després de com
ciens oficials

- intervencions en pragmàt.iques, her

cions de guerra 1 pau, invenció de la segona part de

se senti corprès al primer concert que eacoJ.tà i qua

s reia brodar la clau de sol a la roba in.. rior.

...

al propi Uetropoli tan de Nova Iork una nit de gala q
1 mlm agaf'à rogall ••• era, el propi tenor qui bo

cantar.
i ell

AlgÚ

de

ha canta-t per mi aquesta nit, e9tigueu

ho deia••• ! No ea perdé cap aonc.qr't dA les gr

1 seguia on anéss1n els cantants de gran tiquet.. Co

tt>ws le8 oll' es dels grans .mestres - cosa impoasiblg

disposa de pocs anys per aprendre-se-les -, i estigu

de la veritat en els gemecs dels eanpositors il.lu

llor virtuós del violi que s'ha conegut cercava una

'8

tocar ningú més que ell, ltuf'es li aconsellà que

di't petit de la mà esquerra per

lm

entès en ossos. l

deia - i era un fantasma gens fatxenda -, qui quan e

o sentia ni un do de pit arran d'orella, li feia
dre sonori tat, cada nota que escrivia•••
\

Doroteu, qui provocà el ,pànic geneTal l'any mil,
car quah el. oometa Halley Va passej ar la

~eva

lla

tre planeta blau. Era un dels fantasmes que tenia

guir. La. qU8stió era espantar gent. mra parent de
~"

r alr.aÓtl ~ 1 eJ.1 en :feu a la seva matera: anb. tro

declaracions d'amor, suspensió de paganents, vagu
Ci

embarassades. Fins que la gent no s'espantà ••

1 Gran nootràs el qual

f'9U

pintar a Velszquez l'

'Va vida ell que sempre pintava gent.

carregad~

d

s oficials era un amant de la pintura i segons

la familia de Carles IV pe:roquè el món la veiés de

deia Mantràs, que Goya era qui era perquè qUAn la

tada volia :ter intervenir la Inquisició. Sentir a

pintul'a era. una bella cosa. Deia que méa d'un cop

de pinzell definitiu a unacar.a o una mà a n'els
endarrera quina pintura no ha estat superada. La

robls ·enterament feta per fantasmes. Una vegada

d'aplaudir l'acabament del "Rapte de les filles d
Rubens se

n~enfurismà d'allò

m'a 1 va dir en flam

i1 vagades que no hi volia ningú acl1l". UNo t'e

r H li cont.e8tà tiont.ràs.

Entre els de la ter'cera etlat hi havia també Mari

ala homes a trencar urnes quan comen98ren a :t'er e
fou qui inspirà l'article 29, ela rebuts de les
i els retrasaos dels trens.

LlONt, encomanador del remordiment del senyor N

la nitroglicerina, la dinanita i lrlat1na explo

blir un seguit de Premis que, encara que mai pod

t.os que han originat. aquells ~nvent.s, el món veur~. ~::r. pened
:fanós invent.or, i els cobradors dels Premis no
a lloar10, sobretot. els que

t.indr~

més

cobra~en par,~'embr1C?log1a dels

brata, els fenòmens qu1mics de la cont.racció muscular, les

les mosquea del vinagre, les anElDies pernicioses, el gran p

polls en tran.snetre mala1t.ies de gran recept.~, i_ l'invent d

coses &Questes que sembla que rea tenen a veure snb els efe
dinamita.

Pelegrf., qui no parà fins a portar a la oés noble ordre de
lleria angle sa la

~liga

de la senyora de Sali sbury a la qua

rei li pos.à la lliga cana amunt tot dient,. exp~icava Pelegr

ningÚ penei malament. Que ningú eont'ongui una galanIa amb u

cosa".

Segons Pelegrl, era

'\8

ritat, el rei no n'anSa enda

coses.

t1'88

Al costat de Sabater el qual vivia de renda d'haver intervi

fer trobar a Ul1ses el cavall de. la Guerra de Troia amb el
de grecs, hi ha Ang'Uera, :fant
~lum

del segle XX el qual ajud

verda a J.e8 Dictadures pri08 r, i en el preu de les hO

tes, mS10brea i dones de fer :reina.
Tanbé es pot veure

8

QI.ler, el f"antasma mentider, gran tècni
"

fa, de la butllofa, de la bola, de la guatlla, de l'tmsarron
l'

,ustaria, de la c

de totxo ••• Abans , quan algú mentia

va vermell. D'en9à. de la vinguda de
tics 9scamote.javen la verita"b

COlI:

creia de la
q'.1f~

cafè pagat,

~e'1f,at

dones, pol!ties 1

si diguéssin bon d1a a la

algun personatge d'a1lanenada portava
r deixsva el

~er,

:1

cap

1mB enred~da

de

a molta gent.• A moltes reunions

de les. coses que deia ja que havia arrib

ell havia esta t. el

~tmt.asma

de l'Opera i contava una :te

~'argument.

d'tma pel.licu1a que la

f'ei~

ls qu3

relativament poc que eren a la

havien d'haver :fet

lUlS CUUOS

cas~

s

d'idiomes quan els m

es delegà peT' a portar info:Mnseió d8 la :reunió del

es tractà de l'abdicació d'Eduard VIII quan començ

la senyora Silnpson, i al tornar confessà que no s'h
res. "Uo sé l' sn

S, anies.1 tt t

Va d1~ ••• Veu

art

x!a pel Gran Fantasma Enamorat. Anava sempre de vi

vestIa d'home 1 perfumadissim.
mera dona guapa qu e trobà.

~ra

dels que

l'emportà

,8

8' enf.Q

un caste

vint es vestia de gala 8T.ab llen90l, fanal i cadena
'ent que volgúes atansar-·ss al castell.
1 se 11 mori, i 0001 que Uartinet seguia
fer la gran petici6 que

Va

'erò la g
e8t~t

ens

~eixar meravell~da la

o

les dOlles hi podéss1n ent:rar. A qualsevol altre el

ein tret del davant a caixes destemnerades, però M

1 a la fulla de serveis hi tenia la construcció de
vent dels escacs, l'estada de Papes a Avinyó, i aJ
18 casa no s'estava de dir

qU9

Martin9t ajudà a :tr

, que :fou dels que ajudà a e~ear la Pri.ra In:te

l'rots de palla, i qui inspirà el IIJ' accus. " al sen
,

intervencions t'oren tingudes en compte, i s'accepta
nins. Els que con eixien a fons

16ar~inet,

però t sos

la ~amo8s petició' per a donar eategor~a a las done
bona t'anta.qma a prop ep' podria t"asteJar a p-erpet
ra ab
de ~4arti.net les dom 8 comptaven poc - es
ten

J

però

vol dir uns comotes dif'erents-, p

anatOOli~s, creà medes, perfums 1 joies, i

qUal.

tirg

la quedà per a ell. !.es demés eomen9aTen a juga

rs al costat de l'tia, gsr»rals, banquera,. poet.es

tiar. t.na s:l.tn91e pieada d'Ullet, que abt:r1s de Martin

provocà abdicacions, decidf batalles, originà suspen

glorificà hendecasil.labs i feu vendre ]l'amats de vaq

benta:ts. Tenia partidaris i det,..actors el Pla Martin

19 nous tingueren l'honor d"escoltar una conversa M

arlant de Neró i l'incendi de Rana Doroteu sosteni

..

tocava la l.ira I1ana ja feia est.ona que cremava i, en

cr~

hi tinJZUé art ni part. Domènec deia que ai no la
la re

•

as errat,
~à ~a

l!o,..o~u.

Fou Otó qui

encen~é

foc ja

e a Rom

donat Popea Sabina, i d) 8:t:lUtj at cal"

Neró i Popqa.

1 que

~t

va. errat eta tu, Domènec.

a.., 11 creme la ciutat s'ho Dren tocunt

pep S9S que un
l~

lira7

eró n

- Les afeccions :nusicala són una altra cosa.

gt;tnt ea pensa. Fou ensenyat pel millor' dels re str

'S;

me ensenyat per Sèn9ca no podia ger 1 'horne entel

gons quines històries.

EJ~,

l

s

en 1"incendi d-e R

música al fo.c.
tu no saps que

,stl'e de Neró e

un altre

felicità quan es desfeu de
- l'lo tots

mare?

,

~lA m~s'tres

dol' en feu de seques i de

dei

~

rd

cer mari't. Els ciutadans.de R,

Domèmc.

,

nt

aprés la

t

altI'

a la celebraren

ol t

na.

ro

un home que es desfà de Popea amb una ptmtada

'haver-se desfet de la pobra Octà.via•••

ènec, els tractes que d'anys portes amb als hom
ver ensenyat que no s'ha pas d
d~sf'er

de les dones de la

'J"ador de 'Rom

siJ:nl1.

De~:r:"s

té res a veu

....

Va. SÓC1·

amb l'aritmètica qu

via ser la

Veuen el :f'antsSl!ls 'l'eodor i s'

sabent en per altre

fou el qui animà a Raaputin,

1 qual de jove feia

ue no comprava, a deiJlar-

de negoe is b

cú a fer fortuna. Però Teodor no comptà que Rasp
i una vegada t'et entrar a palau el farn6s mon.jo s

o se'n sort! com no

'l'1

sort! el pobre -tsar el

agafar-se la tsarina d'en,à

que Raaput,1nli dm

veure oue la cosa anaVa pA::J. pedrega! Teodor fa u!
l monjo. Carn

desfe~-se

coraana

ce GaI',

el mata

Yuaupov, el Gran. Duc PavJ.ovicll :I. Purishkev1ch qu
s'hi havia de Veure en cor.

'.reodor ho volgué nr

e'2 senyor Kerensk1, però les coses se li posaren
¡nin i

A

s:rnT''' S

Stalin, i, gin

'a,'fanya a sort

sia•••

Senten, tot passant, l'aoaban\1I1t d'un picat antr

de baeanals, i Xerès el qual portà el b,at-i-bull

inistrat per a relacionar-se amb una model l

d

tsrribées relacionava amb

-

~1,

na.

~nt

d'altura de l'alt.r

home. Ara a A."'lgleterra la gent se sent. dev

l!,'J)

el meu temps, les coses de Prof'uno les fe

tures i no passava res. 91 enlloc d'un

l consell en

DeS,

to", arreglat.

QU9

801

minis

eren les ar

gent d' abana•••

- Silen c1! - en diu-. A!'a ,ai que són les dot.
Tootàa dóna una darrera mirada

als assistent.a.

ta00l8 tot.ali tari al aual va dir que allà o

la d'ell. l Tomà.s es \
uni ts i ho sap el

antaSIl1S

de paraula,

d'un c

và, aob bones parau.les da convéncer a Tomàs de

rimer deixo de ser fantasma! l i va contestar

:rò, T

às,

:e8. Luard
- ';li ha

e~b

i nosaltres

nosaltre

na

lm

fantasma cara-m.rat., i vos h

qUi

'ha d'&:rluixar ••• El passat

ve~ades

011 no mol.
OMàl3

era dels úni es que s'atrevia a. contradi r

li ho toleraVa perquè Tocàs

- Iuard no és

ai~la

el"8

una institució

passada. Deia que era repub

tres Reoúbl1ques!
Q'llÀAAin tombat igual potser.

atear s1, p~rò ell les ajudà
Sebastià!

a caure. l ass

l quan jo afimava que era un fanta

'"' cremlé i se'l deixà fer.

il1, ell ea declarà
-

Te~ublieà•••

va declarar par a po

No ho ha estat mai. S'hi

torització vostra,en llocs de comprom1s. T en a
na o no fanta

s

'P8:ratiRtA, j

, no h
~

mudar

ho eaoot1 i h

c

iaa.

tothom.

ap

I1J!')r", •

.. s,

- -.,1,

h

8

un element de l'opo

• S! el teu Pais r

a indepen

r separatista, no?

- El P~.s, en gAneral, no pasna de voler Estatu

mitja dot.zena

cada pOb~9. Som ooc

la mà ~n t com Lnaro ens va fot!"G .La

una

'úblic

ara.•••
-

La Reoública ací. aol vani!' de tant 9!l t.allT.. E
J"

no hi s:imdn

t~~e,

però a

nosalt~~~

mes o menys ens queden moltes coses
abans· del que es pensa la Rent.

una

o no la deixin sn sr amb cotxe, hi h
- Lua:'d la sabotejarà.

no!

ei~ent, queda!"à entre nosal'treo.
G

Que també en só

'repúbliques han començat bé i me'n venien

'Jl, però han' Acabat rnalauent.

rò en sóu o no an sóu1
-

TAS

rep(lbliquea ~as fan moure la crant a la qual els

verències. I.Bs repúbliques pobres són repúbliques pe

;...,.llt. que Va

manin ella.

~larRa

A

de d:ine,..s els és igual la fOnDa de

nosal.tres, els diners no ens Van ni ens

fe3sira una república sense quartos durari.a quatre die s

disposessim de l'equip d'anys e-n;tlà. Que no has Vist. e

,nin ara? Quines ~públiquas vols -rar amb una gent ai

:ro ni repub~1cà.I Si sab6ssis, és un dil'-t'ho a tu, le
de plegar••• !

T'amàs reoorda aquella oonV&):"sa mentre mira si entre
Lua,..d. L'hau~à eonvocads per
qUAlla rounió?

st,

8

pl.f:tgat' la so~i9tat,

en et'eete l'hi ha. convocOOa.. Vol pl

que ho porta ontre celló i call& i creu que ha arribat

tip dels disbarats i nicieses que t'an hooeR, dmes i f

questa, molta desferen al compranls 1 deixaren els càr
.,

nna cinquantena d'unys human s per a. passar-los 19ntm e

naaI' que amb ela segles que portaven d'gxperiènc:l.a a
hau."'ien

DO!'tat

a eap coses pel~ a

t'Ol'

parlar d'e~ls, pe

~S ~.J.3s"timós 'OG1 PJ"'93idênt i pal ~emi en genal-al, p9r

que hi J1.a ex t'antñ:.m9s Que fan de botiguers, altres s'h

dors de tramvies~ rò1~nnh""PAt criado:r's de c&"1sris, 1 tot

va prendre pa'I't

en el canvi d'excomunions amb e

Peníscola, se'l veu formant pa'I'ti d'un cre ambul

a fa temps que el president porta pensat que le
hau~ien

d'anar. El Romanticisme fou 1a millor èp

Encara hi havia gent que podia mantenir castells

majoria estan abandonats .ia <l'le teni1'-los una mi
qua siguin a base de dones de fer feina a hores
bons compte-corrents que mant.inguin llurs propi
e~s

pt:lt. Després vingueren

americans, que es pen

s'arregla tot, i canpraren un

Q1

ste11 amb fantas

va d'un :fantasna d'estar peT' casa,ja

gu'

S8

sap, un

deixar aquell castell on tenia la missió de

que és la que se sol donar als fantasmes que com
Amèrica, la manera de fer i desfer dels americaI

de manera que l'espantat fou ell. No passà de ge
i enca1'"a en diades senyalades, però com que ..en

de quan ell vivia a Anglaterra, t'in s aquests gem

cewts pel nous habitants del castell. Es ral" qu

...

mori, però aquell mor! d'enyorament i com un po

ha anat fent repàs de moltes coses i ha vist qm

sense el món ha anat pels camins naturals que h,

Quan s'inventà el casori, semblava que s'havia t
sof'al. S'havia acabat el patir pels homes. No v
t~nien

l'op0l'tunitat de tenir-ne una pe,.. a ells

.

da. Si? Llavors inventaren el divorci, i el

p~es

ni ningú dels seus, intervingué en l'invent. Aix

vegada inventat, no en provoquéssin més d'un. S

deia que no es divorciaria mai. Ara, per a no ha

no es casen. S'estan junts, que és una t'onna d'e
cada vegada més pa:r-tidaris.

Ell sap que algun c

inte 'T"V1ngut perquè detBrminat senyor no teia pr0t:1 c

dtssima senyora Que t.enia, a m sa. Però d' a~~,
just1~icada,

a que t.ant.a gent faci hores fora de ca

s absurd. Com són absurdes
nats.

qU~

mOd99,

guerres, vagues,

Bls homes els har1 fugit de les mans. Els hom

No s'ban t.ingut fantasmes d'aJ.tura, o els homes han

tics del que semblaven. No, ell no vol segui or manti

tat sabent que els homes poqen f&r esclatar una gue

o qU8aarà ningu, ni fantasmes. E1 m6n es podria pe

guerra origi,nada per ells, i això, no. No, no i no.
,que tindrien culpa de molt.es coses.

Les dones, les

no se li mou del cap- que era de les poques coses q
contemplar en .quest món, ara es vesteixen d'homeI

·'ast.rea que 8S van acostant siguin carregats en com

a1 no saber a compte de qui carregar-los. En quatre

drem el drama del petroli. Que serà més que drama q

cer

Mm,

amb '-'ois el dret que hi té, vulgui anat' en c

guerres per moltes coses, pensa el president, és po
pera sigui la. del Cotxe.

1m senyor moro de primera

campat als quatre vents que les puges d'ara faran r
b le,8 due s'acosten. Acceptaran, els propietaris

ral que nanés en tinguin el.s majors <Dntribuents de

troba poqU&8 solucions a n'aquesta pregtmta. Com qu
de petl'oli seran molts' mes que els que en tinguin,

una revC\lueió. D'a1tres se n'han 1'et contra determ

Tamb6 pot succeir que la gent s'empa:Jsi saliva 'i vi

de cavalls, tartanes i diligències. són 'massa probl
costen, la

v~"1ta'b.

Les altres ene:r-gfes?

parlen de l'energia solar. Ara,

~

qUal

Els savi

valdrà t'er una

aqueata mena d'energia si no as pot fer dirscta

fan les CaJlPanyies del Gas i de l'Electricitat
t'hi posen quilowat.s de méa?

sl,

hi ha o hi pod

clear però els que fan números demostrenque

pe~

li serà baratlssim comparat amb l'energia nucle
més la podTien ga.qt.ar

els ministres de paisos

ministres i les amigues dels ministres. Amb les

no hi ha més energia que la que es gaste en una
el cost de noves centrals unicsment el podrien

paisos productors de petroli els quals, és clar
I,encara, els po"les

B%JD<PB"'•• ni en volen

centrals nuclears, no s 'hi veuen segt.lr'8

~e

amb aq

vora i corra la veu que són coses del capitalism

ne:rgia caI"a, o per a tenir radioactivitat a pun

Tiat. Això no seria. pas insalvable perquè els p

pagar cont.ribucions ••• Són massa coses de mal ar
tej t:des el món, i el

pr~sident

es dóna compte q

qua s"hi pugui encarar amb possibilitats exitos

que si la humanitat ha arribat. on ha arribat". l

terament de la societat que ell presideix. La s
tat a t'er una sèrie de coses les quals, Vistes

cap els humans i les humanes, es poden ben b& c
ls aconteixements del segle XX han superat de

tats de la t'antasmeria. Perxò molts ja han pleg

ment, que la societat s'ha de desf'er. QUi Vt11g
•

ma que en sigui pel seu propi canpte. Ha arriba

8i6 perquè sap positivanent. que hi ha mol ta .e;J..
les males costums d91s homes. Ha comprovat que

"

tervingut en immobiliàries,

per~

d'aquelles sen

obert comptes numerats a Suisss; establim8nts d

sa:f'inat.s; que han substituit en males arts' honol'ab111
peX' acaba1"-ho d'adobar

se sap que més

d'lm a més de f

drogues, n'er8 practicant••• l no és vergonyós que tot
tooma renti plats a un Parador !racional perquè hi ha

rregada de pit? O que un hagi atracat un banc per a c

xe?
ilenci! - es torna
la

dir.

jn'9siden't .

pa""'alJl~

i som tot.s?

8

tTa sé que no, ·1 ho veig. La nostra ge

ja a les reunions, pel"ò nosaltres no podem deixar de

l'assltència que hi hagi. De\e gades, en temps de com
guda jo sol una reunió. FantsArnes, les coses han

arr

ue no vull que els homes ens donin més disgus:t0s. To
gades

p~r

a veure si s'adonsven que podien viure en e

ons els hem fet renYir una mica. Ells han volgut ser

semoro. perouè óelxessin d8 1!el"

i

rres

fe!" algunes, les primeres, amb baixes raonables i ell

fina que n"him :r&t tm a que n 'ba costades més de 50 m

"",,,1 rei Amadeu abma de sortir d'Espanya Va dir: "Això
boi~s!"

.Jo us dic que és el món en pes que és una eas

, de casa nostra, crec que va ser el fantast;1B Mique

ventar la moneda. Ho t'eu amb tota la bona intenoió da
tava tip de Veure que es pagava una dona amb sis cab
\Bl

parell

de bous

i una pulmonia amb mitja dotzena d'

com han acabat: creuen Que' els diners ho són tot. l c

que en tenen i altres que no, no s'entendran elai, eB

hem trobat. la 'fòrmula de què en tingui .tothom . i la ba
\

du~arà més

que les altres. Els nostres assoeiats Pag

ren le lluita de

C188S98

d'això. Vam intervenir en

pes perquè els homes passesin el temps festeJant, que

a que es pot t'er, .i cada dia es festeja menys i mé

Ja veieu en quin món s 'ha de viure i amb qui. ens jug

'An9à que es

Val

inventar {els canons que

sempr~

hi

un lloc o altre. SIs homes s 'ban entestat.. en arregl

nonades. Hi ha més canens que ne stres d'escola. Des

nostres de ceses. Igual que els bomes, no tenim apre

volen afiliar volen una f'antasmerla accelerada i aix:

No s'és f'antasma en tres mesos, de la mateixa maner
ta, fuster o criador de canaris. D'altra part tenim

tol que han deixat d'assistir a consells de minist'r9
:ret les lle1s que ban volgut., per a fer acte de pre
futbol. Per qu. un

f'anta~a

.s'ha de t'icar amb pe

ls hanes, 's clar, que saben els homes d'aquestes
re la culpa els

arbi~~s,

i acl sabem les vegade

ha xiulat un penal sense voler-lo xiuJ.ar i ha decre
que ningú. no ha

vi~.

l tot perquÈt un fantasma ha p

d'tUla travessa de catorze resultats ••• Hem

intervin~

vis de gOVI!'Ml, em modes i en vagues generals, però
c o no hem sabut t'er prou por als hanes sobretot

iu'ta'ts. Si no es dominen les ciutats no es dominar
ciutats que es t'an i desfan

les coses del món. Ten

{'an'tats no serveix de J.n"an eosa. A ciutat avui es

i apareguts, dels quals no es reien quan Bleriot tra

la Màne~a. Ha estat després d'aquest salt. que. la ci
•

dualment la por. Tots sabeu tan bé com jo com sónn
una pu!'s i constant x1r1no1a. Si no ens hem sortit,

s'tons que teniem, ne hi ha altra solució que. aquest

l ho tarem democràt.icament, que ara està de moda ma

beu, els antics no n'eren massa partidaris de la de
Plat6 deia Que Qui havia d

ove:rnar era l'aristocrà

sàvia, qulo! al1ò de cada persona un vot és una

forma

gove~

enlloo de governant.s 11.1uatrats pugen al

ciu

limitades. En afirmar que qui no sap gecmet.r.ia no po

'tó tenia raó.

l jo us dic que quan tots els que es d

etiguin bê de geometria ho tindran 'tot 81'reglat, pe
t.a. . . .

bê els que manen com els que creuen. Tant mm

ocràcia farà aigua. l sense voler desprestigiar a

jo hi a:t'egir:1a que avui és també indispensable

1~ar1

:fan canptes perquè es va flac d'aritmètica,. i s'bi V
es paj'tieulars cern als consells de miniE: tres. Tant

que ha costat als infants deIa homes a l'6scola apre

fan quatre, i quan han governat una economia particu

n' han descuidat. Halgra 1, l' espeoi al democràcia que e
s~blerta,
#

nosaltres votarem democràticament ja que

s o menys tots sabem el misteris de la trianguJ.ac

angles provocats per una recta travessant \IDes para

1. es fan

'eleccions. Un

secr~tari

anuncia que

obligatòries i secretes. No votm-, diu, '8 fer oom 9

pr8 que han fet eleccions han guanyat els que no han
ml.!

mella de gua.rda"l'robes amb cortina i tothom esco

dlB a candidatures que hi haurà damunt

lU1S

prestatge

,
la societat s'egni ra amb el mateix president. Si el v

cietat es disoldrà 1 tothom anirà a fer de :féJ1tQ¡~UIQ
":8

comen,a a votar. Tanàe segueix la vo'taeió rient p

Sap, de molt temps, que êl p~sid9nt hi

té la mà tr

cions. Tothom vota lisi". A l'hora de revisar ela vo
~ ha una j;l'ran m ~oria de

vots negatius. Tothom es m

dament•••
-

~enyors

- diu el president-, si la. democràcia és

tenim altre card. que seguir el resultat de les urne

~a societat.. Ja aóu :fantasmes independents. ~olts ja hi
mo~tes

vegEdea amb i..11dependèn~a, j a bo sabeu. Jo deixo

però sempre que tingueu un probl~a de mal ~n !-t'ndre sm t
dilluns, dimecres i divendres. Aneuee'n

pau., ."

esapareixen oom per art d' enoantament perruques 1 ca
neral a'AVat>Ora.

den els de mas anOMenada voltant e

resident - diu

às - els pots :fotre a tota. A mi, n

tat. !lsi!".
- Si un president. no pot nodif'i car una

nt, els presidents dels b

s

h

~eccions,

que p

convocat. eleccions

ben que les han de guanyar vot.i què voti la gent. La ve
ja :feia tampa que volia oue es plegués.

b els

bom~s

d'

res a ~eY:'. Desnrea hi havien 61s nou9, :1 a n'aquests no

'gons q'l8 perquè s'haurien espantat.. l un fantasma espa
de bo.

Pot

ta t'ema a

r en cara ens tornar

n el Quart rAÓ11, i

t&J'

,ran al '1'e"'Cg"",

podrí

trobar amb
8

T~,.ce,..

l
8

altres,

ria que, de cop,e

a associar, qui sap.
'1

el Tercer, però ela

al Se.aofl fin s que arribin a

mat.eixea coses d'ara. El món actu

altres coses perquè, sabeu
ons aparcats

s volgúessip incor

lions 1 milions de carnets de conduir? Petroli per una s

homes ni

n08al~res

hem resolt la questio d

d'un bon ewuip al cost.at. trobari

new."es.

S

rnane1'a de conse.gui

pell únic. També m'hagués agradat. f'ica-r-tl

n la qnestió

quivocà qui 1"e~ dones guapes :1 dOl. s lla

• Les dona s,

d~,

haurien de s

tatos iguals •. Hauria estat la ,soluc

isbarats que els homes

tota condició han

t en tote

per les dones ben posades. l la solució del problema de
teres. Però ens ha

f'al~at

l'equip, i, moltes vegades,pe

dones amb nas que j a sabeu quines dones ,són.
niem

Ul1

Temps era

bon aquip i estàvem al ·candeler. Recordeu perqu

deixà córrer d' 'U1ar a Amèrica? Els nous

DO

en saben res

tingué un llibre. -El qua feu el senyor Polo

La culpa la.

s. A Sevilla es trobà un llibre del v1at-ge del senyor

notacions de l'Almirall. Si Polo anà a les Indja s per l'
va, Colom hi

hav~a

d'arribar per mar 'tent la volta per

no hi hagués

h~t

Amèrina pel mig hi hagués arribat. A

ni Colom, ni nosaJ.tres ~n sabiem res d'Amèriea, aquesta
Si no recordo malament Vas ser

tu, T<YJ1às, qui Va fer arr

de Polo a mans de l'amic Colom ••• l quan v.

inter'Venir

de1 Gran Can i tà t
-

l quan ~ei

e~mvia.r

els

cada tres mesos?

rtoV

enyor Garcia va durar 22

mesos! El del

- '·llà cada tre

Genera.]. CJ.eonard, 26 hores!

eJ. del

- LJ.avors ,jo j a us vaig diJ· quo

88

n'havia :fet un

... m

\le canviant de ~overn an

'erò si la gent, es pensava

T1baut, el francès, que li. deiem tots,

- Ho volia revolucionar tot, ~ll. Primer volgué i no pa

foren, Pape

i

Gran CiflWDa. Era

lm

pot dir que les

fantasma revolucionari, Tiba.ut. Sego

de tu amb qls Uar-ats i els 'R")1Jesoierres, i, sempre sago
qui :feu entrar Lenin a Rússia
- També ens

Vam

neraJ. bonic, no
-

l

e~s

nen

(j

ma

un vas:t.ó de tercer.¡s ••

divertir amb les manetes de la reina Is
d1~en•••

ert.

8

del pobre l'fiti: "Si j o t'os un qualsevo

ue sigui primer
un general, per maco que sigui, Que un
...
. ~

que sigui cmsort! u

- 31, això ho va pensar 24 anys fina que va dir a la ~eit:t

nava a

s sigues que

a prendr

in

là no hi havia ge

cap mena.
- Hem dé viure de reco,.da,

a.r~h

'arò quins T'aoords, president!

den, c

a molt, passar d'una

',!Kemòries" s;hs

Els humans que fan "Uem

8eixant~ena

d'anys. l co

ua

oda fa, relativament poc i

pod

18 anomenats H.secrets d'gatat" tohom diu lea mateixes co
ballarina de poea roba ha anunc1at
"t!emòries tf de Itdorm:U1e

El

bombo i plstet.s

i ha r

cr~testl

bla i Que encara se n 'haVia oblidat

ql

1 t et que t.OthOO

moltes. Si 1

altres podria conta!' les de mi::.ters d'anys.

"ò,

1,

aixl e

les msrories de caps d'Estat, generals

llanta d'anomenada j a venen

em pen

""~r1a

lt Doca P,ent e

ll'~emñries

leA

del fa

sine Ningú s'~o creurIa que :fossin

'T"b

t'ant

dels mam

cedida

• 8' atribuirien

un escriptor de tercera divisió

taria el n(jU) de l'ami e Pauet pe,.. a vendre
, s una cosa

,mòriefi.

8

tenir en e

Bé,

,te per

nnenyar ala

ios t '.ranàa, h

ribat

r:n

un llibre •••

~'ho'ra

cc

hOO1aB

d'acomiada

utixes a vila

Jí.
~s.

Vui~

i no s'hi Dot viure, ni

fer un temps la ciut

A vila

i~

vida

t~anan11.1c

1.os 1 cJ8' tan'"

i per

a~a

no

va mala

ixo veure. (Ta sabeu que

:f'anta8l!lea qu

a:rlo català. i, com baur:f.au de aaoo l',

d'

a sinó d'

9à del

s

de debó.

fats a lea

'OT'~sons

eret d

t

..,'ent,

.d

a :f'ar-lis e

8IlY18, i

tir el Coll de Panissars, la Generalitat
Això j a és hiÉJtòJ"ia, Tomàs,

h.Of.:iu.

.10

pa

som

em Jo

acompan

quan algÚ gemeg
¡t,s Segado

...

-

.NO,

prssident. Hem pecat de no 1'i ear-nos més a Ma

Sembla que :fins a 110saJ.tres en 1."ac1n· por a Mad

jo.

t.òria tot allò. A Uad:r'id !·eiv1ndiquen Gibra.J.tar i G

mans

an~leses

al mateix

t.e~s

que Felip V esborrav

pa.. O tots' moros o tots cristiana. Jo puc an

rrat

roclams!' almenys tres repúbliques, i la t.ercera e

11a. S,., ja ho sé, la veli.s molt pooa ge1.1t. i sobreto

ad"'id sempre li ha t'e" por que tornéssim en

dri.d.
1 Gran •

.. Ri la

oria mell t:re pURUioan t.

La Sant

s

11tati penar. la bandera al balcó ja ho té tot.
-

vaig contra la uajor1a 1 sóc separatis-ta, j

r'}ArxÒ

'l'fndràs un m2l viure, Tomàs. N'o en facis cavall da
tes coses. A1J:s:fpte-las bé, i

noia

que n'enav

,

a no son

aD

VGS

al einema.. home.. ,
au

fresca que nü s'hi perd d

endane:r.

....

r a mi aquestes coses. l els homes, e1

marTalls. .Jo allà on anava de te.ut en tant ouan e,.a a

re els Que

~eien

jocs da

I!l

ua nos

•

Quina cosa és fer sortir coior.us i

m~s

colOt!ls d'un m

serl"a'f" una <iona Dal mig i convertir un rellotge da p
t\

11.1uaió, Tomàs.

Pur~

il.lusió com la teva p

ana!' tJé g'hauria CIe :re::-- un êstat únic. Hi ha una so

l no n'aquesta terra no li ha dit mai ningú qua les c

de tots.
,

1, però mantenint les ra cionalitats!

Un sol
-

Tanàsl

hi haurà f1ants a Olot,

- S
Un

seent
•

la.

nau sf,

de Si t~s

ò jo, encara que sigui sol segu

,ratist3, que '

a millor cosa que

o

- 'T)onc

tat

ha s'

.

..

11 lu1ttldor!

.

J.xo

"''''''0

b Inar-d ..

A n'aquest •••

-

- A n'aauest, deixa' l trenqui.l, creu-me.
- Ja us vai.g dir

sm
v

s, i

- d'hi van

ixa:r"i

:e

o'tser VO!ll no ~es Gabeu. Ul a

el

gu2J1Y~n·

r:r-,

temps q........

ua eR

entir real

o

(l,

s

v~

gent1r

.
"r,..,.,.,,,,
"'''''C\Q¡o

valent •••
a.n es guanya amb q"

solen pujar' al cap. Però tot aix

- Aoue

nata sernm"e més. Fin3 que fJS vegi en

a t:"'ob
,]¡

que u

e, ev1t

VOL\l.ntat.

'rohou. I si ho

u se

ges:t'U6ix t.ranquil a Vila i mata el temps

Vat. que h!

ba.

'Uelc

que oaJ.11s, que v

valm.11 la

110

'na.o.S

n

1

s

vagis 1 nassi el què p
1 sa
separatista •••• Fant.ast!!8s! Obrin pee a TOt1às!
ls ~
resant¡ fr;Y'! dues :f:f.le:r-es. .L a,
prssfaenlJ
r a demostrar l'anrec1 aue la comunitat té
t 11

m'la!' 1 , c"'.1 da. :

- Vis~n el Coll de Panis~ars!
- "tri.sea! - respon la gf)..n9~al.
Tomàs san

n!lA

Al"'l1a"

V8T'S

"visea"

és

més

(1' 8'01'001

que da

co

~ls daY''1'"el's de la societat i els fa m

C!a.e

Els cancu~rAntss'acomiaden. A la V~ll de ~ant Telm sem
hagut "eun:f.ó· ni re
'hi t
mbli. Encara fa. una g!
,. au

:!t alg1'
etan,,.el

ela h

ores gl defora

núvols, aue la 11uns n1cava un

ja no trob

t:stran"

s, i no se'n fi

Va v

na
Cèia.

.ixl com entre els burge sos, les cuineres i .els

~~c

com hi ha categories en quan a la mallera d!it portar' un.

d'executar un al1-1-01i negat,o una semi:tusa, i a. méa a
elements dintre

les seve s esferes poden teni.r criteri

b6 entre els fantasmes n'hi ha de gran carrera i

d,' an~r

mat degut amb els seu tracte amb els homes n' hi ha qui

er fantasmes, no pensen igual. r això Ublgrat tenir E

ara es torna a posar de moda. La difer,ncia és, però, q
mes se'l f'eren el seu Estatut, 1 ara s'han de demanar.

saren de juriscona1lts, politics, seductors, contraban

llers 1, d'ençà del f'raèa del :t'anta ama G\mJbat al Parlam
poliglotes. Tanbé tenien socis que podien actuar

~b

c

prou ofici per a prescindir de les normes estatutàries

entraren a la soc1etat dels primers i eren f'antasmes d

llaren junts en diw:""80S acort8ixementa dels quals les h
parlat molt. Se sap actuaren en les creuades, amb els

de la mSl-, amb les hosts de l' avassallador Gengi.a Kan
cà mig món a la

bU'txa~,

del T1b&r:fins a Sibèria 1 del

llunyana Corea, i que si no mor malalt a la Xina rai ••
r~'-1:fic

Que portà turcs i turques :t'ins a Vien'a. •• eren
~

Terrible Ivà el qual quan s'enquimeraVa no s'hi podia

P6rò que conquist.à la gran i :fredlsaimB Sibèria••• Luar

via tUla sabre, una escopeta o un ean6 que actuava fort

Va. Ell anava, a cegues, al. costat del que guanyava so

va a garrotades. La cooperació dels dos comen9à a tr<J

porada que Tomàs passà al Pafs del qual s'enamorà i lla

pais era el Pais no tenia necessitat de ser' s~par~tist

t'eu entrar els rom~s ac1, ja Tanàs l'hi retopà i, pel
a198r

8

Indibil i Marti oni.

- Fareu el ximple, Tomàs. Contra la fer9B no hi ha ras

Luard.
-Se n'hau~ia de p~rlar, d'això.

gent

'n

~iu

ls

'Òa~

nts, però

110

sol ~iu!"8 de

de

- Luard jo et pmgaria que no t'hi :fiauéss!s acl.

- V41s

ara contra

l'impe~1

'imperi ès imposat per la

romà?
for~8.

no n'aguanta ga1rqs
l'lO

la :for98 fuig, l

que aguanti un acano:

- No hi ha can raó

-

.e ets boig!

s, ja ho s¡ps.

•

e11s entedrem, Luard.

- 'To ens ent'lndr!

•

l no .s'entengueren. Però Tanàs restà al Pais, i Luard anà

Ves. Els sarrains estan de moda i es :fiquen pertot. Luard

Tamàs es nartidari dels comtes •. t.,Ta passen de no entendre
e
ics. La temoora.d
o1'"a passa. Surt l'estel de .Fr
•
el :francès,
rò '1' às té Roger d Llúria. Luerd no paei
ba.t de Les Fo igu
ni el Coll d Pan! ssars. El peti t Pa
•

el
recte. S'acosta

¡p. lllar

iOO

mà3, natul"alment vol ajUdal' al

8

l petit

aí.s s' ha d

ei Part!

'-caba sen

fer d'escolà a sam, V

comte d'Urgell. Al saber la

es ouan aJ:Z ~·clara obertament separatista. Luard

V@tu

que I e

p'!t:! t Pa1s de Tomàs 1 porta oonapiracions a dal.t de tot. Q

~erran d'Ar8!!ó es casi amb IS8~ 1 de Castella, 1'a a1"ribar
Tomàs dient: firara, què! ff

.

Aqu~at

s'

assà saliva i callà
perquè els reis anaven mantinguent els fur s 1 les llibe rta
lbé amb ambdues coses volg6.é

acab~r

I.nard. Trigà., però t

lla d'()]ivares el oual omplenà de tropa el peti.t .Pats. Act

canons, sortiren els se~adors i el rei., al f'ilJal, deixà le
estaven. LU8!'d no parà :rins qu
eu v'8ni:r un 1'91 francès,

s aquel

que eren els milLors <pe hi havíeu.

gons

esborrà el petit !?ai.s de~

cregué Que n'h~i

IDf4)a.

~ard

massa i passà un temps :fora dèl pafs. Sabia aui era Ta
hi posà fronteres pel mi...::.
Tanàs visqué uns anys amb dues coses al cap: red1"e~
~ar

Luard. Al rais hi pati molt, que ós la cosa que se

es perd. Les ciutats són plenes d~ sabres. Aquell cata

dà tant d'aprendre només es parlava a muntanya i als p
gons son s'ha

de~allar el

pa sm,!:, ganivetes encadenade

nonades no s'hi pot f'er res, entre altres coses perquè
nona. però no es dóna. Cerca noves armes.

Ji\mj a

corSt

des, inspira poetes ••• Fa una gran :t'8:ina. l'lo hi ha els
~dria

Tanàs, però van sortint catalanistes .. l molts. A

tats el fan oblidar de Luard. Almenys no hi pensa tant

rrera, al veure, i1.1uaionat, qt2 una part dal petit P
el foc es revifa b •••
Luard, entre t'ant, t.é un nou ido1: Napoleó.No t'alIa,

tat incondicionalment.

QUan

VQU

peus, no para fins que el

ren, exac

que tota Et.rropa se li
oraaor~

nt la cosa que I..uarò hagué

lloc: 8R'8f"ar

s del Papa i

així. es podia anar pertot arreu.

tfmoleó feu,

'et si s'hagu
pOSB~se-la

a per què Napoleó a

Luard deia que hnvia seguit els saus consells repet1
es tenia tmesia no

9S

tenia

"

·E~n·opa.

•

leó t'ou port.at a Santa

mere,

i

Tingué un

~an

dis

planejà anar-lo a l~ib

tot.l1an quo ho auggari li semblà que hi havia molta aig
,

Santa E1ena••• Posà
rador,

Llu1~

les seves il.1us1onsen 91 nebot d

Bonaparte al qual omplenà el esp. de fums

lo president de la Repúbli ca per acabar :fent-lo nomen

Tant com aquest es

..

:Le.a

er an

la f1'9nt mudada

i

, tot

l'¡l:xposició Universal d
l i pujaren

~

aVJ

ò q

bé) P

cap es v

una bona distància. La
s'~tà

eaiser.

a la colla d

....

l esclatà la guer

la

..

'os va, pero

e

lIDS

Cw,"1'9ra

la pen a,

Pensa, també, au

un fantasma

s' han

i

n

però p

d'une

.", la f

ve~da

ble

8'

el món, Que ara ,s'ha po.

Pe~

esc

s viu en un món st&n

vista trona qu
va1~1

la v

de Pari

anys en pau, en pau pr!

ills a

res Que

qui
s qua

no els demanen, tota als
Passen

ir q

19

Luard va dir,

perdé~

sin estat el.s

b

v

possible que ho

de veure f'r.
bi~otis,

aD aquest

ls

, e

1 c fa cercar Tomàs i li

~8

dir aue

anys ha viat que les canonades també poden perdre i

..

tna •••

Tomà
-

~iira,

,

rimer no s'ho vol creu
Hu~,

deseng,

•

què m'ho dius

t.,

t,,,,

m'ho crec,

t'ho pots ben creUI

.

1"('1 • •

Diu aue

de prendre part en cops de força, li han :fet Veure a

9li no servia IB r a res si hi havia una al t.ra for~a m
"ls cops d,

f'or9a no'

..

ss.rv.

69 el Lus,..d d'abans. '.::'enia un

xe~

usn deu v
iu del

contr

l se' n pa

lionada, de totes les bata11es de nom que baT) tingut
a l'any 14. l ¡el va fer
- ITo sé •••no sé ••• el q

crellÍ..al" al davant

estat total1

m~u.

:1 •••

ouè e

sl, es :fau una mena d'armistici. Luaré1, quan

tit Pais de l'anàs, semblava tot un alt 1'9.' Declarà
gent a:nb les agalles d'abans i, després de

la

Soc

seria molt diflcil que els generals tórnéssin a a
de Luard li privà, es veu, de t'er una declaració

qU91 es parlà de la famosa Societat no es conVidà
tria, Rússia i Turquia, i si Luard

h~és

pensat

gués estat una altra, segur. Tampoc li despertare

talitaris la marxa dels f'eixistes sobre Roma. llla

gent, que Itàlia era un pais de 'tenors, de molt b

sl, "a Rússia s'hi hagués pogut t'er, potser, molta
si~

en sort! mal parat ja una vegada, i, també com

que els socialistes russos no se'n sortirien ja q
socialistes que siguin, són de bon aixa:t'ar. l que
, per altres camins ho demostrà quan al Pais s' hi i

La trobà poc dictatorial i no s'hi at'ilià. Aquest

en l'esperit de Tomàs i acabà creient que lnard s

bó de le9 seves' vel.leit.ats tota11taristes. Si en

cap la portava molt amagada, tant, que arribà fin

se republicà.

- ·Te trigat, Tomàs - deia-, pa:r-ò tots els disbara
gut en tamps de monarqui es, ara ho vaig ve ient.
ditàries tenen el perill que si una vegada hi ha

un
lm

l

.

descendent que no ell sigui tant o que no en s

president de República es pot canviar eada qua

mal. el substitut del President ha estat el seu pr
airl?
uam, jo f'a molts anys que sóc republicà.

La DictadU" a es f'icà molt al petit Pafs de Tomàs.

,

res, sardanes, can9ons, diaris, teat'l':'es , associac

tres i de sotana. rot allò morti:ricava a Tanàs, i Luard
ciar-se amb son company li proposà:
- Vols que la fotem a terra la Dictadura?

- Ja seria una bona cosa, ja.
Per què el Dictador feu una carta als capitans-generals
man~ 1i-11 s

l'la?

si volien que seguis o no? I per què renyI an

Pot.ser el· fanta ama Luard 'tenia a mà ~eEJ dues respo

ap.
La Dictadura s'acabà, que tot s'acaba, en vingué una de

la gent que sabia coses ja deia que no viuria rraire. Lu

que cd.neidI amb la part sana de la mci6, que la millor

vitr' e bé era. proclsnar loa República. Ho mmi:festà tantes
se li donà

lm

vot de cont'ian98, i Luard portà una int'otm

del què tractaren els retmlts en el Pacte de Sant Sebas
- 'rindrem República, Tanàs - va dir aol tornar del Nord.
Ho enoe,..tà.
...

Vin~é

una República. TOlDàs ho aprot'i.tà i :re

la que ell voJ.ia. Durà poc. I duril poc perquè eren pocs

la mena de Repúbli ca <pe volia Tcxnàs. Tingué un gran des
t'eina d'anys dels lletra-t'erits havia estat :t'eina en Va
- !.lo t'amoinis', Tanà's. Tindràs Estatut, home!
I Tanaà

tingUé Estatut. Can que la majoria l'acceptà b

nes, TaIlàs també en ballà, però a ocmtlra-cor. I segui es
tieta•••

Alemanya fei a temps que' t'eia trampa fent vaixells de
I

I

nons. l eaJlava. Quan alroí veia Que disposava de prous ca
ma~

el

Reiehst.8R! en sesnt! pn cop d'estat nazi. A1.emS

havien estat, adp:leses a J.a

Socie~t

de Nl;lcions, se 'n surt

, adona que un nou dictador es disposa a fer-ho trontol
.J. món, el fantasma ll.18rd.

Pressent que tot el seu paci:

blieanism9 se'n

Val

per terra. Can pressent se n'hi

novada amist.at amb Tanàs. l ja no pressent, ho veu,

viatges que :ra a Berlin. S' ~dona que es tracta

dgls

bels canon s no tindrà aturador, i en resta sedui t

os a milers i milers de ciutadans dient Que amb aqu

farà una pau que durarà
mil anys. l la gentada s '.en
.
.
.
l el discur.sadoB fa enrogallar més

fa

gen~da .quan

a

jueus no serveixen per a res, que fan nosa, que s'ha
ningú les havia dites abEllS aquelles

COS8S,

i Luard

sortit el cabdill més gran que. la història haurà vis
,

da de rea més que d'això. Ni els normand., ni els mo

ni. els francesos havien tingut., un home així al davan

ha canons de sob'r 8a i els alemanys els canons els fe
por sinó per a :rer-los servir. l no s'hi pensà més,
oelalista primer i després conseller 1rJi isible del

"No t'aturarà ningú" li deia cC!p i recop a totes hor
astre s'ho cregué.
~utre

tant

.

al Pais de Tanàa hi hagué ba't-i-b~11 i el

cada vegada ajudant a proclamar la seVa mena de

Repú

més poc que les alt.m,s. Tomàs cercà debades Luard pe

intervenció ja que ell sol no podia estar a tot.s els

bà. Tanbé les sabia Tanàs les coses d'Alemanya i pen

Luard s'havia t'et hitlerià, que- el seu antic tot

temps apagat, ara ho veia clar, per manca de primers
•

camps de batalla, s'havia despertat de nou davant.

d

que ho :tiav-a tot a tenir més canons que els altres,
avions !, sobretot, més gent que el seguiria a u1ls
i :fea el què t'ea ••• l ho endevinà, es veu.

seva llista' d'anies, i mentalment :feu
Efectes a Pagay.lf. A Tomàs li

a~af'aren

Tomàs esb

aque~t. ass~nte

la mar de gen

s viles, de1s pobles••• ·D'una part ho· senti 'cio

de
~

,per el nom1:r e de gent agata

l'altra va v

ro

havia ma bona eoUa partidària sinó de la seva, d'u

"'ent de la

Qne

hi havia. Es

t~

d'estAr-se a e

la gent no s'hi està. l mab gran contentamant de To
nats .ón

visi~at8

abUndes

~.

aquella gentada v1sitzmt :le. s P
vegada bo· ha dit en

'\I8U

,El vell :fantasma s'e
CDS .... "Tot

alm 68

alta i un Visitant. 11 ha co

a oui ho deia: "I dones Guè us pensàveu!". Tomà

be)"

què pot. N',gnna a 'Madrid.

- 3'han de ':fer eleccions - diu un alt. personatge a
onat.
-

•

~leceions?

ho

De

tret?

h~s

.n'ho sento a dir al teatre, a les eurs

dè b6us,

al Uit. Fa una pila de nits que no sento altra eos
Al principi pensava que

s la dona, però de t'a di

dèncis iel "S'ben de t'er eleccions Cl no Dara.

Al c

que· era algÚ que donoia de dies i 8a passava vuit h
al del 111t, però és que la mateixa veu la sento t

'ta hor

v

.

~

, que t1"'eballa :te 8 vint-i-

la
fe'!" visit

•

no parava

di

r Wla eminència otooàtie

·n'tir fos \IDa

w~~tia

de les orelle

tertor. L'eminència em Va dir ql.B em t.robava les or

.

iQ8 grossa , el, però que no patia cap mena de mal

tia, ot-

:f., otorràyia ni otO'M"GB i que, eobreto

ra sord.

11
dirà, sent.i

.:. honcs , con
,

do~s,

t

di

nIU mole'sta molt?

11

em va

1 nit "S'han- de fèr eleccions. S'h

ll.de
~im."

met~e,

t'aci'nf"

f'em-ne!

vegada f'etes les elecci'ons

va donnir una llarga temporada com. els à.nge1s •••
les oficials i les habilitades-. Tomàs toma a
1. 'hora

de la seva República, però veu que la

pe

m~

les preGon s yolien Equ.lla que vingué ballan t sa

d'esperar", penàa Tanàs, "Un dia o altre la gen

la meva és la única que valdri,a lt • PeJ"ò hi;. bavia
la que vingué ballant sardanes, de .Repúblic;a, 1

1& Península comen9ava unes modestes vacances,
i s'a19à

darrer no
l1lard,

S8

ea deia un nom molt distint d

In~r

11 mogul. del pensament. l no

'err

dominat del tot per aquell ho

d'una pa

t'eu. prometre a n'els que s' al,a:ren ~quell mes d

endavant i Que si les coses anéssÍD malanent el

si els republicans :fossin jueus. L' organit-zador

, '01 qual era tan devot. del senyor Adolf;;' com

veure que aquell prometia ajut. d~é que, a n" el

canons i homes per a fer-los act.uar on atuéss1n

ti t Pais de Tomàs vencé el sollevament, 1 el ve
veU:N

clartss:f:mament l'oportunitat d'establi,. l

aconseJ.lav8 de tènps. Tampoc fou possible. A To

cap que a Madrid tingué ren més por de la seva R
llau que se'ls venia al damunt. Els fantasmes.

deien que aquell al9ament era cosa de, vuit dies

neixien l'ajut. del t'uturEix Roma-Berlin. Tomàs

..

bent.at, no s'ho va Cl"8U!'8 mai.. La guerra anà 1

Luard, segons els :fantasmes partidaris
del band
,
:f"ron11l i re,raguardes
i allò que
semblava
,
.

COS8

de

i meso.. l guanyaren els a198t8. Semblava impos
.
.
Tc:màs ressegui molts .t'ronts
amb
"81 pensam
en t de
. .
.
,

Luard. No trobà 'més que fantasmes de poca gra.du

sa.ren dient que ells eren
- Jo, per. ara, he

pt

\IDS

malats.

rdut, però dieu a 1Jlard que es

mai. al meu pas pe't'"què dei:mrà de ser fantasma•••

Luard no vingué al Pais.

no

es movia del costat de

parant l'agafada de tot el Continent. Allò per a e
ció irresistible •••
.t retant el Petit Pals, una vegada més, s'havia d

tat de lea canonades. Ja no hi hagué Estatut, 1 aix
tatut modest!asim, ni hi hagué bandera, ni hi hagu

que la de l'Al98D19nt, ni hi hagué res de res. Per n

res del tot nemés mel\i &Nen bé part dels que havien

que :teia temps anaVa canviant de lloc, acabà maI'xa

gui moJ.ta gent. No se sap si per a:t'ecció al. govem

9ament. l el Petit pats caigué amb una mena de desm

rar decennis.

Quan Luard s'assabentà del resultat

que Tomàs hauria seguit el govem. l si era a Fran
dictador i ell una de les coses que havien decidi t
com 'ti'tució, la seva, però, a tots els

~ancesos.

moure del Petit Pais. Seguia gent, escoltava conve

malgrat la desfeta encara hi havia ciutadans que q
com ell •••
DS

cop, el geni alemany, l' 1dol de Luard i de bona

molts Estats, no es pogué aguantar més i cbnà llum

rós exèrcit que el món havia vist. L'un darrera l'a

veins d'Alemanya i els que no n'eren van sentint p

ningú ha vist una cosa semblant. Tothom dóna per e
capitaneja aquella t'or98 imparable es t'arà amo de
que això havia de temlr lloc, els italians de
Mus
_..

pel mig. lru"opa entera és una gran creu gamada. An

mulle l

quan semblava la cosa lògica que es porté

l~s

Illes, té lloc un aconteixement inesperat: el gran d

els canons a Rússia I Fantasmes de confian9a asseguren qu

quan I.uard deia a cau d'orella d'aquell home que no es p

""'Tanoleó no es sort! de n apoleonitzar aíssia, però Rússi

clonalsocialitzar. Es un pa1s pobre i caurà amb quatre d
bi valgué l'bpinió de molts gener-al9-gene:rals dient que
canons es ret~eda:riSl, que s'bi pensés

b'

aoons d'e dona

na1"o-hi. Pogu'é més !.llard que els consells dels gène l'als-g

es portaren els canons a re:f'red8J'-se a Rússia. "Ets l' sn

l'Eino?" t'oren les darreres paraules de llard les quals' o
guanyador d'Europa a dir: "Endavant l''.

El Japó semp:re h

llwÍy 1 no se sap qui determinà l'atac 'a l'esquadra

aD8

r

feia setmana anglesa a ''Pearl HarboUr. La que faltava. Am

sos a la contesa s'hi fiquen els americans i tira canon
La cosa anà

tan amunt. que t'ins els mateixos f'antasmes s'

sinó tots, molts. Allò n~ s ''havia vist mai. No comprenie
-)

:Cossin homes com els altres els Que movien aquella matan

s deuria tractar d'uns t'an18. smes 'descore guts fi.IÍs ara d
matar a tot.hom. l els fant.asmes de pocs galons es 'deixa

tenir tractes, encara que t'oasin tractes t'antasmals, am

e..-gn capa,osd d'organit.zar una mortaldat com aqu'ella. U
mats en periodistes, t'eren, abans de plegar,

tUla

enques

Feren diverses preguntes a disparadors de canons de cad

disparaven perquè no er. quedés cap dels altres. A la pre

qua els altres també tenien canons, els dos 'bàndols resp
es tractava de di sp arar prii:E r •••
- Ja ho sabeu que cada canonada pot matar molta gent?

'anta mtnt pot

m~:l'tar

les canonades nostres, com les d

" l no us t'a pena manejar unes annes que maten?
- A la guerra, matar és una obligació. Si no

mates, et m

- l qui la guanyarà aquesta guerra?
l que tingui més canons.

- un

canó, és car?

- Car!ssim.

- Aix1 guanyarà la guerra el que tingui

m~s quartos •••

'"'-re. ha e.s'tat ~, ,senr0':s periodistes. Voleu tira

sl,

la guerra la guanyà el que tenia mlts quartos. D~ Ale

ea coaa en

p~u~ ~l

gran dictador i els que ,1 voltaven

Tomàs al veure de la manera que acabaren e1'8 quevoli'8n

pa.u i els jueus els :feien nosa, pensà que potser Luard

r!.

pr8'.¿;.ea anades i vingudes d'aquell per a ell inigualab

~ia mateiX8 escena t'inal. S~" un oficial desconegut

v:nt testimonis la pindola de les grans aolemni1iats, p

ma uns

Iilrams

més o menys de cianur no li t'aD. rea·. l Lu

en un t'antasma errant vo1t.ant de país en pals a la rec
eguis els

passos d'aquell geni, que no

f''8U

trobat viu

el re:furi d'on encara d1rigl la darrera part del, drama

en el qual moriren actors, espectadors, transeunts 1e
tador.... Quedaven japonesos, encara. l 'sense reparar e
t'eren

un~8

èxit.

Despr~s

bombes especials per a matar japonesos que

t

d'aquel1e1i bombes, molts :fantasmes 1n:1ec

tenir mi's tractes amb cap home. Eatavenaegurs que s1 e
sin trobat al Japó no ho haurien pogut contar. llEIs

ho

l seny", diguéren. l deixaren l'ofici•

.

ls que ouedaren desp~s de la guerra, :feren números.

14 costà set. milions de morts
i 20 de ferits. .La darre
.

lIuma:ni'tat 50 cd110QS
de,
QiQtadans.,
Els t'erits
no s.'han
.
.
'..'
. ..
'

de por que el ~6n ~m saÑs, ~~ nom~e. A l~,l?ri,?er~ gue
de morts 1

~~rits

foren homes,

ho foren als ,fronts.... A

d~nes

i

er,iat~res

~a

segona,
.
.

e~

als fronts i fora d' ella

feien números, que solen ser uns senyor~,

cp' no van a l,

van arr¡bar a la c~ncluji~ que, de venir.la tercera,' no

ells per a fer números. AlgÚ Va dir que davant la perpse
milionada de baixes que po dria

po~~

la t 9'f"cera guerra,

ideal seria fer-ne unes poqu!ssitIB ,s entre els que la pai

car i els que es preparéss1n per, .si .venia. No Va ser esc
fos, la gent, en general,.

ya

aga:rar por. l es t'eu

una

nO

de Nacions. Però ea t'eu trampa. No se sap si Luard matei

<seu estament. 1nterv1ngu6 en la creació dels Cinc Grans.
d'ells podia posar el vet al' acord que p~ngué~sin els
~ls

pocs .:t'antasmes que restaven en

hi entenem res! fi

a~t1u

declararen: tiA

•

Passaren anys. Al Petit pals de Tomàs la gent callà.molt

es dedicaren a t'er quartos, que sempre ha estat. una bona

desentengueren de tot. Altres, poes, poquissims" seguien
ds pensament despo'tricant contra al tomb

qUt!

les coses h

però no es passava d'això. El p.ropi ·romàs anava perdent.

de -segles. Entre això i que no sabé res m6a de les .activ

al qual 'Creia suprimit a.1 t'amós btmker o que~ com a màxi

de :fantasma per a espantar a la gent que hi anéa de nits

una tenmo:rada tul8 petita c.iutat de provincia i,

mé~

tard

def'initivament a una petita vila on pract.icà ~'ot'ic1 tan

gué i encara en coses qoe no Dlel'$ixien, segons ,eU,
apol
.

mena. De tant en tant :s'aturava.

'8

pensar que de lea cam

portava el Pals la culpa era de Luard:, i li revenien

les

l i pagar fort aque;U ,canvi d' indume~tària. Per.ò ~n¡tn, ran

M, ja que no sS:r"Via pe:' a res .9Ilqu1merar-se' si no es
amo l'autor de l'enquimerament.

Luard s'emportà algun petit èxit a sudamèrica, per'ò eren

tre canonades, r&s ••• L'enemic eren els

E~tat-a

Unit.s, els

ren SJ. <:op de gràcia a l"home que' feu al~r més, br~,os de

và de fer-lis tot el mal que pogué~', aub1evà. neg:r~s" :reu r
de pes dels ~stats amb gent

de

pe'Fl ós Rússia, organitzà m

incomprensibles, atià Fidel Castro~ •• No se'n s~rtl. l un

tejà la gran quest1ó:
1a desfeta
hitleriana hagués estat
- .
. ..
~

;;

nsa la interv.nài6 d'al~ fora d~ la gen~ ~omal••• segu

Tomàs m0gu6 els :ri1s necessaris que feren de ci di r a Roos

.....
e1arar la guerra a l'l1J1.x. Eta clar com l'a1gl¡'al l si Tomà
,-t dir aue no se l i posés al

seu davant, ara ell en com

grans ganes que l'Ql1contre es produls. Si l'antic company

gut queda,. aï seu Petit Pals, si no el podia ferir a n'el

Pais tot el mal que podrIa.... rrambé era un f'antasma de pre

l aix! estava el plet Tanàe- LuaM quan s'acabà aquella re

Telm.
ntre Luard feia les Amèriques, Tomàs visqué de prop la
tr'iomf'al primer, les de ,.,seion anept després, la dels

11

cup

l'aJ.,ada de bra~o8 -duran t aquest!l algú (le1a que la gen t

plov!a-., la dels sindicats "4 rt1cals, la de la segona apa
\

nomenat straperlimne, que fou

un~

temporada. que oficialme

via res, però que pagant es trobava

de 'tot••• E;s quartos

quartos ••• A :rora ~s pen seren que el règim no duraria de~p
:f"onzament nazi, i li giraren la cara. Amb aquesta girada
1ntervinguéren f'antasmes que escoltaven la B.B. C.
tossut i ela de t'ora al veure que la
té el

:r-è~

eos~

Però e

durava, diguere

que es mereix 1, ara l'un, i després l'aJ.tre d

coltar con se118 de t'ant

s i dona!'8n b1tJ.le't de tornada

xadors que

e~_ ~nien

d'anada_,","S1 la gent el vol •• ," d1g

e~8

:t!antasm,es

eonte~t,~en:

d' això

" Ja us

a!"r,egl;~u

tota

Quan el darrer ambaixador repintà portes i ft 1'8 stres de l

Tanàs pensà que no hi .havia. ~ pam .de mt. l s' aut~ju

deixà fer. S~, de tant en t~t sentia ~nt que pro~sta
,

poca i ho havia de t'er d'.amagat. l en sentia .molta mé

de dir que mai havia estat ·tan bé com llavors. Ja mira

eran9a d' 81Tapar-se on podta, per,ò. no hi havia na saa

ritat. V<i1{~.i:; 1 dol{~, el pob~ Tomàs. Devg~~~~s., ~ t
semblava prou per a tomar-se
i tot seguia igual •••

:t'el" il.1usions,

fantasma ami e que p

tal li aontà coses ••• Pot

va haver una gran

8

v~a

p~rò

e

ava el
.1

d'tma en vindran d'al'trea

<le pujar als traroyies per una q

ca. Temps.em arrera, no se sap ben bé per què, quan h

• Q

la capital els prim) rs que rebien eren els 'tramvi
la gent no volia pujar

~8

.r mor d'un

trarnvi

~

u

ls t.ramvies ~ .I?8r a porter. la con'tl"ària a19 v ~te s,

de viatgers trucats i

8S

passejaren pels pr1n c:f.palsc

tat perquè la gent plqu's, però la gent no picà. Feia
.

,

e1a .agafsva els tramvies i conegué molta cQbradore ve
l segui anat

8

peu. Ving(J.f diumenge. Hi havia t'utbo

anà carnina:rt. Plogué a bota i bar"als, i els tramVies
havia arribat la seVa. S "1m tal.laren cuita-corrents
d I un Ca!"1"9r

'PrepeJ9 al e

• S'acabà el p~rtit, pe~~ no

Comen9aren a sortir els prin

ect.adcrs.
.

~J..s

cobra

vl&s conviden a pujar amb ta1onari'8 1 canvis a punt,
la gentada, q1le havia aguantat. la pluja pé,. a veure
caVa, l'aguantà
,Ijfja

impàvida~ impertè~ita,

e

deixant els tr

dfJn afeccionat ponador. de paraigua e:;. pleJ.{à al v

ral ••• Li conta, el

a la

ada de bañe!'es a les torres de la ')

1 qual "'n senti tot cot'o1.••• "

Familia, a

1 Palau de la U6s

de la Música Catalana-, el-8 executants ~~ volg;uéren to

demanada pels espectadors i aquests la cantaren tots a
,

pe~

's res
havia

lm

a pensar encara en

de

trui~a,

però•

carreter conegud!ss1m per les seves at'eccions
I

nya i

g1r~des

•

'"

•

,

a fer el canari. Es deia
que .devegades
proporcio
.
" . ,

nades senyores a canvi de determinades prestacions per
••

l

podien obtenir pa pagat en efe.ctiu metal.lic: _ "Es un p
deien. Les <11" no tenien més remei: 11 Jo, per a portar

el sacrif'ici que ca.lgui".Tenia carro i cavall, i ni a
carro ni al cavall se'ls sabien antef!edents polítics,-

pel'què el carreter estava tip de quelcan o perouè havi

al joc,a1 passar davant la caserna de la guàrdia-civi

-T6 "Caudil.lo" .. digu6 tot garrotejant al pobre cavall
pa de res.

Fou denunciat. La gent denunciava, llaVoI'S"

crim1nà la injúria, l'home es despenjà amb un gran res

- Ho han entès malament, senyors. Jo pegava l'animal d

diUo lI

OU

,

el n

1 meu cavall

qUi

1, eren coses, cosetes, com ho eren unes emissions de
'trines, però el t'et certi era que el

1m tenia un

al

salut. l Tomàs

tic. N'hi sobrava, en aouell

veu com ell s 'ho anaven deixant córrer al veure que la
dora no es trobava •••
, s,

.bans d'anar al seu

com havia canviat! Ja s
, s'ho Jugava tot.

F~8

tir tranquil passà pe

n el temps q

la gent, par

cavalls, que durant segles ha

lament qua més havia convi acut amb els hanes en ,batall
nies,

dili~ncie8,

concursos de 'bellesa, carretes i ta

de ballesta, havien desaparegut. Ni se'n parlava. Com
feia ,esment per a dir els cavalls <1&

:f'or~

Que tenien

quests eren tan nombrosos
era· perilló
.
... a la ciutat que,
.
un :fantasma, deixar les voravies. ml trà:t"ec ara. e'¡' d
~

~

~

'abillades de policia, amb t'ald1'lles a genoll. Tomàs s
~lls

estona. Ell a lea noies 18 s havia Vistes gaire'b

anaven llen. acompanya:les, o plorant si no tenien lf3 co
~ien,

però mai dirigint <,el t.ràna·it a

vila ho havien canviat. to't,

ve1a~

~a

I eren

ciutat. Els a
un~8

belles

les quals :feien la t'eina seriosaJ;Ilent. Algtm automovi1

e·ls deiG quatre floretes que res tenien a veunt en se

adequada.

'Sempre hi ha homes que,. vagin a peu o e. c

una noie remarcable es feririen si no poguéssin t.1r8
1'.eS, o cinc. Les noies

pol~cieB,

però, ni es tomave-n

deixaven de senyalar :com havia d'anar el trànsit. P9~
,
lés. Interiorment devien alegrax-se'n que les humm

lloades però eJ aguant.av en i no feien di stin Ci08S via1
conductors de les noret.es i els que psssaven sense

un embís para el trànsi.t • .Els conductors, que no pod&

cotxe s'aturi ja que ells l'han comprat perquè corri
cie:'8~

rm"'-éto. La noia poli ei

el xiulet. a tot tocar. Tom~D'

se'n va al lloc de l'
loual

un fantasma t.rapasser, se'n torn,"

l seu

I

oon

sentir i es posà

la noia poll cia. L' a~tor de l'embussada er a el cern

vila on dar1"9ramen't Tomàs s'hi havia retirat. El car

parar J.e f'rflsea a l ' estiu, · en samarreta, a la porta

1 la feia petar amb tothom que hi passava pel davSlt.
de negoci, 1 si els que

l',ajud8v~n

a parar la

_~e~c8

i eren de dretes,
el 'carnisser
Ramon es quedava sol
.
.
~.'

tra socialistes i' republ::tc AnS, :1 si els at.urat.s eren
l'home tirava la caba11er1a per sobre a

mov1men.~

i.

qui s' aturava era neutral, Ramon car:l1egava el mort ta

saVa ningú s'ho arreglava a la seVa

squerres. si no
lo~an~.

I1és d'un cop, quan monologava a la seva mane:r-a,

donat la raó de viva veu.
- '<.:8 clar aue ti'nc raó I - contestava. el c8l"llisser sense

conte stava.
19una vega(i8. ja s'havia aturat a pensar

u~

la raó, però eil sabia que a vila hi bavi

v-m conviccions 9:1 <:pal :Li delTia h

era que l i

algÚ més r¡ue

r p 8Ssat a la vora

via vist .... si, sl, l'autor de l'embús era al camissa'!'" R
se .tes tenia amb la noia poli cia.

- l jo què vol Que faci si el motor no es vol gngegar. L

meva, és d'el.11
- Vostè,

b motor o sense, ha de t.reure el cotxe d'aa1.

tos a1 da,..,-era seu que no poden cir

JO

i la meVa fei

. .

t'acin. El munlcini

r aJ.xo.

Drou

l mot.or en marxa. No

,n s

es passà una 'temporada de delacions, se'n pas~à una de C
.

n~ ea malfiava una de l'altra. l

t

'~.'

","

l1~:

f\; ~

ga~atge

R:,won pB8sà

que ~ls

que l.1 cuiden el cot.xe eren un t'eixi ates i oue h

dretAs que aq",-,ll dia

S8

li parés el cotxe al mig de ln

ni aquest pensament l i val per a en9tgar el motor. L'imp
.8

conductors de la fila i1!ll'lòbil va cpei,cent per mamen

policia s'acosta alseaps de :t'ila demanant ~ lun'taris pe
l cotxe del e&rniaser. No t.roba eol.laboraei6. Un dels

s 1.' ocupant. del tercer cotxe:
- l!:s veu que és

lm

t1-t;ols cobrant aro

conduota:' de poble aques;;I Als
p«i1.as~re8!

Què hi ha'} de venir a fer

a ciutat! l jo rn"ba comprat el cotxe per a
:4

se' 1 tregui ell, que b

córr~r,

gras està•••

'.

'remàs ven que ha arribat

p~bJ.es

Ol'Jen't d'intervenir.

no pe

- Vostè, calli I-diu al 'Cridador del tercer cot

•

Aquest es pensa que_ qui ha dit. allò és la noia polic
- La <:pe ha de callar
La

'8

vostè! -

.a.

noia s·J ot'en.

vostè el multo per a eri dar en l.a via púb11 ca :1

calla:r l'au'toritat. l sàpiga que e1 bé porto faldill
co~

bEll'} posat

tot.a

ple~ tel

T·anàs, apro:f'1tant. que Ramon és t'ora del cotXe miran1

gratan'tooose el cap, li posa -el motor en marxa••• l ara
dels eonàlctors cr-idaires els que, no es poden enResa
.. l ar~

"
"l "
perque.. no crida vost.e1
l vostè?
voetè? -

V

n.oia poli <:1a -. Una calada pot passar" al més pintat,

Tanàs torna a vila amb el cotxe del earnisser. Aque

esmi deixant els macàn1 es del garatges com nous,

Aprofitant que un cotxe avnn,a al del carnisser, Tom
- Ben dit!

- '~GI'a1, quina ore·11a m'a fina teniu~ anli. - diu el

l aonductor que l' aV8J19à -. No sou pas e

cos

sa l i ha

e dir set

~ gades,

El 'Doble era igual Que sempre.

mal passar aixi

qU&

c

com si fos sorda

m.s

mateixos carr

queien qu8tJ"e gotes, la mateix

ortint. de le8 botigues ••• la senyora Haria qu

tant lea nO'fetats

a de

ls b

s fic

is, l,' sg'J.tz11 ~fiquel vigil

que era, dei.a, la d'ara de. ls pell, del diab~~ o d'l.J1

Cafè de1 Cen'tre, W1iversi~t de manilles, Utr&aillos"
Ce~Qle

Come:reial on durant

lm

teroos no -s' hi

:1a

tava corbata. El nres:ident era llavors l'alcalde qui
·nt de

rres i corbetes. La manca de bOOlbete

s b

de quina tl"encadissa es culpà pri!DGr a ~a qui'bxal

cobri que el trencador oficial era

l'an~quista P

que si, l'Estat estava ales fosoues' tsnb6 ht"hav1

l el cas de la famosa placa del

CB rrer

Ms(jor d'en

rrer de n'Om quina placa es vegé. sempre més desc

per més ~:f'e~90a qua fessin, els paletes mun1c1 pal

la placa. ni lncanal1a
ni l'anarquista Pasqual hi
-

Tomàs ne li, pJ.agu6 el nom nou i ~a Casa Consis

la placa la posició que n.orola1ment ban. ge

dona.

nona als carrers. La Casa Consis tori

T.l

'feu cod

l' ufe r de la p1ses.

- "To, la U/anada no ho és. La menudalla en li quest

ara, de nits i, dU19Ilt el dia hi ha guàrdia totho
,

- ~i no é-s ls mAinada, ja em direu qui ésI

-

~~

governador ens ha fet dir que a1 no arreglem

tuirà. l ni jo :u1 vosaltres,

em

penso, que no ellS

tueixi, o si?

'ho agafà Be~iosament allò ls Casa Consi storisl.

agafà a tota els veins de la casa on la placa hi
mal l'endemà d'haver-li donat la correcta.
:8

ens l'apedreguin, mira, aeria un aa~.r1f~ci

la pàtria. Ara, que ens la deselav1n no es pot ad
V9:'!"

un a nova gu erra, hi serà I

fUlS

ela eonvilatans de l'jrnmoble eren

El

la pres

aparèixe1" despenjada. S'amni~ià els empresonats

a l'alt.re costat de carrer. Mat91xos resultats. _S
d91s nÚnlerossaIls8sos. Hateixo$
da d' idees

avan~d9s,

r~Qultats.

S'agaf

a la quefe1a poc s'bavia i

pJll, a molts que no havien cOOT(>rüt l'P.i.nes ". rmelle
s a rere La pI

re' s, de bon ma

tr~s

punts d'ap'i.

E:s

ca, amb instruccions

posà guàrdia nocturna dessota

f\1.lm~nants:

- + i mogui la placa, :t'o e I

l sigui qui sigui. Jo j

coses, a m6s a més de la d'aquesta pla"Ba, que em 'fan

LJ ajuntament en pes presideix la nova col.locació de

llogat pa1.etes de t'ora ja que s'ha perdut la confian

vila. La cosa és un bum-bum i el carrer sJ omplena de
')

paletes forasters donen la feina per acabada, part d

deix. Hi ha una desf'ilada de bom es vermelles amb am
música tocant la

ma'l"Xa

reial. S'ha. avisat. al governa

la for98 8 punt. Alg\Í troba que se 'n fa un gra massa

la· vila té una gran curiositat per a veure la cosa c

evitar que la guàrdi a s'adormi

't8

canV1,arà cada. dues

nit molta gent es quedà al carrer, esperant.
la de la p:Bca hi han posat un ret'lector

De la

11.1uminan

- ",lés, no es pot ter. - va dir l'alcalde a l'anar-se
ls que 'fan guàrdia la fan no movent els ulls de la

espectadors pensen que haura:,m perdut la ni t, però en

minat -les dues de l'hora ot'icial, pctrò les dotze de

una aplaudiments fan sortir gent a les finestres. La

senganxat. La guàrdia dispara, parò no fa altra ces a
placa i,de pas,

ate:nptar contra el nom que portava

n'haurien de donar compte. Hi hagué grans discueions
t'ou informat del t'et.

,.

- Això é8 questió del ciment, homes. Ja no hi ha res

els cimenta. Perxò de tant en tant cauen cases. l si
pot caure una placa de carrer.
n'
;~e,

- si,

pero" •••

que hi vols fer. La pIsca s'ha tornat a despen

- Vostè què hi diu, senyor Quimet?

'il' senyor Quimet 'era l'alcalde i t'eia est.ona que mirav
t

.

'

oncs si la pla'ca es des'clava per vegades que la clav

desclavada. Això és cosa de: fantasmes. No ens hi fiquw

.

"

'ero, senyor Quimet!

- Ni senyor QUimet. ni rom8n90s1 Jo .ja :ra temp.s que bPe
tocar a foc el dia

, ,
qU~

..

8S crema el magatzem de fusta d

,

si? El campaner feia VaCanGi8 i el vicari no s'aixecà
l el foc fou a léS du ., Per què el nunci Va fer la c

e1 dia que vam fer cridar que s"bavia de pagar l'impos

llIl poble en pes va venir al' ajun'tament a cridar "Visc
I

Què havia

de fer, jo? Déixer ,córrer l'impost, que :rou

t'er.

'va ser que rectificà l"acta de l"ajuntament

Qui

les obres de l'assi1, posmlt-hi que 88 'portarien a cap

ció a D'l1Jt.a1.1ie de tots els regidors i de l" alcalde?
:teu

V

8.'r1ar d8 comportament al regidor senyor CUmen t,

prendés, t'ent-lo marxar amb Una minyona filla de repub

t'an'tasna al poble, veu4ho aei. No hi cerqueu altres ex
us hi trenqueu 8'1 oap.

- Veurà, senyor Quimet, tots 1 " hem conegut el

COllit

dime

C11ment, i també hem cClJegU't a la seVa dona a la qual

tma rialla. Fjn canvi, la minyona era un sanr1tire segui

nyor Climent. va voler quela minyona li stmrí.98 partieu

noia no va pas somriuN tan :t'aciIment corn vostès es pe

nyor CJJJl'81t fl li va dir uS,i vostè fos republicà ••• ". E~
va contestar que si no ho era a'hi tomaria. l ac! bi

questi6 pollt1ca que

lm

afe!' de fantasmes.

- Vostè és el menys indicat, toegidor Monells per a ten

es voia recordar de la questió
dient que posa'

de~s

rètols? Vostè em va

1'ètols anunciant les
patates
a deu, i
.

les hi pagava a vuit, d'acord amb la quantitat. que

n

m.mci.. Quantes vega:1ea el feu
la gent ,i vostè

i.xò és

e91~t.,

~ a~ix

p!n~ar e~,

rètol amb el

s J hi trobavCl tm VUit I

veu? PerÒ ••• 1

~ingÚ,

l'hauria· viat aq

.s t'ant.asmes _no, es veuen, amic. O no es veuen sem

un :t'ant asma .a 1.a Vila.
- l ho 'he

a

de :fer con star en

eta, això?

iU. .

es

n si

som .pas al segle XII, ara! -

gen~? No

- Ja ho c~ec que· hi constarà. l Ja gen t que pensi el.

a més a més de l' at'er de la placa hi han aque$ta' altr

tat, qne hi van lligats. Despr6s, de moltes coses

qU

'sant. a 1 J Ajtmtament en l'0dma donar la culpa al fan1a s

una sortida com la nostra. Hi haurà mol ta Ajunt.amen ts

de donar comptes no sabran com f'er-,s'ho-. Nosaltres se

el t'antesma a punt..•••
- Si vostè ho diu, ,senyor Quim e't-I

Tomàs, don-cs, passava el

\~8

sense intervenoion

taele. Uormalment no les e9T'cava lea intervencions.
la platja els dies assolellats d'hivern,. A l'estiu

uessw. Fugia de les
era la gran

esperfID~

gent~des

a tot :fugir. El1.sabi

governamental, i qu, la gran ta

. era comptar el nombre de turistes entrats, 1 els qua,

turistada a canvi d'tma cosa fins llavors .baratlss;Ïm
'":,"'T

- Si t'a sol, deia el govern, ho teninl tot
•

, s la úniea

COS8 QUe

pot tapar t'orats,

salva~.

d6i~u-V08

La

de

Amb moneda :t'orta es poden 'lf!ar eleccions segures, es
ta mena de

V

$!Ues i concedi,. ela E:statuts .que siguin

1mpri.m1l1.I-~os-h9 al mag!. ~a heu

:,Tist quin. salt la t'e

moneda t'orta d~ q~an es,parlava ~'associacions poll,t
pe~s

Que els çomunistes es passegin pels carrers ••

r6 ha 'esta~l~ cont:r¿\-part.1da de les entrades en caixa,

que podeu- .pensar alg(i de vosaltres,
. ' .sinó de. .1ea de deb
..
, ssim, :f'o~d9jat.. a quan la ~nt per a sor:tir dels espec
:

de mirar qui tenia el bra~. D,1és llarg, lea ,entrades en

t'et riuJ."e. S!, tamb6 sé que ens
ha .
ajudat
molt
la tenè
.
'
.

ntrades en caixa,
vem.

acabé,6 decidint-s

oromocionar
e
.
.
\

Aquells bons dies d'hivern a Tomàs el t.en·ien 9ug

podia passejar de peus

s,

8

1l~V8t

8

l'aigua sense. gai rel?'. ningú

d'uns quants ,veget.ar1ans que s,empre :van.

ea banyen· 8 l'hivern negant que

p~ssin

con

fred i. sabett, .-S

tot passar. Els bons dies d'hivern àdhuc tre.:Cequejav

del barri de Marina. S'hi ficava com podia ja que amb e

derns era imprecticable ficar-s'hi pel forat de la clau
clàssica. Davegades entraVa per la xemeneia, llegia el

trobava i dormia en lli ta de bona roba. Algun cop ence

llar ja Que els fantasmes eren més aViat fredolics i m
s de la tercera edat. A

oraenat i

~airebé

r

d

mai n1ngÚ s'adonà de le

les cases prineipal.a deJ. barri. T.

8S

Ves est

diu gairebé perQu

Donzell . trobà
en aJ.gun llibre
da història unes anotacio
,
.
:Les quals ell estava segur que. no havia :fet.

- ~ és que em remena aquests llibres? - deia als Beu

voltants de P&Squa que S
idèn cia

es feia el primer conta

d'~ estiu.

- Ai, jo no Pepet - l i contestà la seva muller -. Jo a

de coses cpe ban sortit a la 'telev$.sió no en toco mai
- Ol són els nois?
deu anys endarrera.

- Ai, fill. meu. Això ho sab!

- Per això anem tan
- ~~t, penses

1:)6 t

que .lmón va faal

..t. perquft. avui no saba

nois?

- Potser si, ja veus.
oncs te n'has adonat tard. l prova de dir-los-hi re

- Ac! s' ha fallat..
No

119Tn

:rallat

n06altNt

ols. Ha :fallat tothom. Ha e

generaJ., què hi vols t'er.Ja no s'hi ·és a t"

••• Per a

pa. la té el padrí francès.

-

~o

t'ecbalis, no t'embaJ.is, tu ara. Pe:r què el padri

- perquè va posar Emili nl noi,. que és
sos n'estan molt.

~B

tUl

nom que. ells

el llom d'un llibT'9 oue va fel' Ull

lució.

Ç."lt

anàvem

col.legi las mon@

que era un J.1ibre que
nin~

tes amb

nosal~res

un llibre,
deien.
.

que l'hwnlés lleait.

en el qual s' hi podia lleg1.r que

tots 801s 1

no haviem de llegir mai

de1aca~11s

18 nois s' havi en de pu

t'er tot Quan els passés pel cap d

les seves inclin aeions natu!'81s, 1 que ningú s' hi havia
8

res.

-

~gur

que

,

l"únic 11ilre Que han llegit 9ls de casa

padri francès també, va posar

lia a la noia.

- Ja et die, les mong

1 dim.on

de l'autor del llibre que es deie ••• com es deia•• • sl, un

or Vendrell cantava e

blant 8 \IDa. CaD"'Ó que el t

el

:osó?
nt., perQ Rosó en :francès, saps?
8en~ir

de

Ui, les monge

parlant. d'aquel¡ home el qual deia

arts i el progrés havien corromput la
Aix!., segons

~l

qu~

1.s ciè

n8tll~le8a

humt:lls

senyor Rosó, quan m'a civil!tzats som

•

- Als conven'ts sempre se sap els llibres que es poden ll
0118

no. Pots.". al

convent va dir a lea mon.

: "Veie

b'l'8? Es per a mira:r de lluny i perquè cap el llege:txi lf
ja 'trapa

trencar el mananent. l el contingut. de
•

onj a t'iDa arribar a lea del col.1egi.

.an~

anar•••

- .,.,gur, don es, que
ela nois
de casa només llegeiXeD -el
.
.
no

pod:len llegir

tu anaves
a col.legi
.
. .a. fer
. . .els
os del ~anxet.. l si només llegeix~n
llibNt8
ex-prohib1
r •
•
-.
.
•
8S

qUaD

'.

."

~..

és oue

~'ha

rectit'1cat psss

d'

est llibre de his

que jo l''ha.gi llegit. molt, ni aquest
de.
. ni d"a1tres
.

'0 altra :feina tinc amb els maldecao8 de l~ fàbri~a,

bres, però no m'agrada

Que algú em posi coses· ala 11

hi són hi són. A n'e1s lJ.ibres se'la ha de deixar tra
ciutadà no li està bé el què diuen, que en ~aei
toqui
dels altres. Si tothom hagués de posar 11
llibres Que 11e.

ix, com quedari

e

11ib

tUl

e

? l en

ctor hi p

dr1em trobar que en un

d'onin1ons, i l'autor. hauria :fetfe1na en ve.. No
'han de tocar i, peT a evitar aqu.:mtee POs8ibl:es re

~
.. p0.ser
t
d"onc rao a
er ni s 'hm de lle:6...
r. I amb aixo

el.

'D

dels llibres del .senyor Ros6 .sinó en to:ts,

eliS

l al sen:vor

DOD~el'l

aquelles !"&ctit"ic.aeioDS

at18

havi

òria el comen9aren a preocupar__ Ell, h

no n' havia llegit massa de llibres i feu un cop de
de Pasqua
'ene~,

la

.:.t

<

en.. st! lea dues-centes planes del volum

el dinar ê-8 a tau

t9J""OèT8

vegada que l

senYora Don

11 aVi1aava

dinar.
- l avui hi h

ix tm l11h: •
,
l i ara cap

11
-

la nois14 ••NQ ho 8&, el vostre pare

l'TO

,

re .....

re n'ha anat endarre

brea.
PAnllll+_!

QUe vols dinar -sol?!
t

sl~

el fabrieant. Donzell anà a dinar. Ho feu amb una

tàa1.s nois on havien passat
riors_ l tornà al seu eadi!'Ó de
Ul"a.

r~pòa

~es

qusranta-v

reprenent la in

A l'ho!'B de sopar e1s nois ja no hi eren.

- Pepet, et veig preocupat, i no ets pas a la

r<:1'

ls nois no hi siguin.

fàbrie

- Has llegit 1,uEm11i"!

- No. Aquest. cap-al-t.ard he t.ingut una sent.ada snb el j a
l'ha llegit ell?
- Deixa'm dir, carai!

En Donat sap moltes eos8s, tant d

quest darrer temps com de les d'abans ja que son pare er
l$s escolea m\D1icipals! i ja que 'no havia anat. a estudi

mestre li

~ontava

històries del pais i de :fora, i justam

ries era laeosa que més agradava al pare del jardiner D
, i què-?

- rllJllnl.ra"t. puny.etal
-

,1:Q

que només pot.s enraonar tu a n "aquesta caèa?

- Ja enraonaràs"

com sempre, però ara deixa'm acabar, i

potser no enraoDis, ja veue.

Doncs he coment.at amb Don

ficacions de'l llibre, i totes

~ón

correctes.

ls noia, quan són a casa, j a diuen que els llibres d'
temps •••

cabo o no aeabo? De1'Xs'm enraonar a mi, avui. Tu ho f
rò 6s que ha dit més

COS8S

el jardi.r.er. Ell, de tant e

'olta per les cases que el :ran

t~ballar....

casea que tenen jardí,. és clar.
- Ho vole acabar tu? I
:aD

estàs, avui. Altres dles em deixaves dir sempre a

- 'i'u no em pots explicar

ans

conversa amb el jardiner Do

he tinguda jo, i no em :t'acis dir paraulotes que el canar

Doncs ell. de tant en tant..,· ·t'a una volta per les asses q

di, ent.re a1tre-s, la nostra.
- Per -cert qua aquest any, les' hortènsies no sé' qu;'
- Vols de,ixar les hortènsies en paul? O plegol

'Da

Era el 2

à de 3antJosep, no?
ls callar, t' ho diré de oop. Que

e

t'antasma~

tJl'at. un
- Pape-t!

l ara què, acabo o no acabo?
Don~l~,

La senyora

fent un 8éfor9

considerab~e,

cat1a

En evitació de nove.s intervenclon s e s tapa la boea amb

,1 cap fa un ge~t afirma.tivu ~ .son marit .. l aquost segu

1 dia 20 de mar9, l'flndem~ de Sant;, ~Tosep,. el jardine

davant del jard! de casa, que el tenim a la part del da
óna a la
... '8~

!"1'!t'ra .. ..

:favor, Pepet, dei

detalletl'S •••

- ....d J.i sembla que veu ll.um a l'habitació que Vas t'er

lli~res nous. Donat pensà que qualsetlol dia abms do Sa

be:Lxar

als6

llUP'J.

Ent.ra al jardi,.

de nosaltreesense ell saber-h.o i s'oblidà
s~acosta

a la :r:inestrra, i pensa

de la llum, qui de nosaltres va

veni~

pels voltants

'P, es va deixar oberta alguna :finestra ja Que al darn
dels llibres nous n'hi havia un Que també havia Quedat

corrent d'aire anava girant :fulles de tant ,en tan't. El.

que com sabem té la clau de la casa, l'anà a cercar i l

que ve. aclarir fou que algú s'havia. deixat la llum ober
tea i finestres eren totes tancades i ben tancades. A.l
es, tornà a feT

tUB

volta pel ja!"dl. La ll.um to.mava

11 estava segul" que 1 'lll:wia tancada! l al damunt la ta

aquell t4ateix llibre obert i, de tant en tant,
que ell no ssbé trobar, Mava

gir~t

fulles.

~a

cor

na jardine

t-rà de nou a la casa. tba per una ressegueix totes 198

per a veure d'on ve la corrent d'aire que girava les t'u
bre.. No hi ha tal corrent.
aquest cop

no

vol Que dubti de· la seva

llibret llum i
'!'"

la pa'1.t del

cooptador~

ja.~ld1, i

Passen dos d

veu de nou la

]. llibre obert, damunt la taula i les fulles giY-ant-s9

onat s'ho pensa

~ di~

que a

n'~quell8 ca~a

hi entr

le ell j a fa pr<?u arreglant J.es hortènsies de 1a aet:1

u, però, d'haver-se acoquinat.. Donat 6s

L1. sap

ca~a

Ib una e$copet.a a les mans es veu molt més valent que
i

it segu9nt h

jlau. A 1

mi

Dor..zell d'

9s~nT\Q't.G

lluny. A les deu en punt, s'encen la

b1tació de1s llibres nous. Don

t'rau el segur de .. ~ 'arma i

sal ta. la rie!'f\, puj a
lla de u vers el

8V

nyor lJonz.eU •• ~ Tot,. 9xact

munt la

que nits anteriors

t, les full

t!:'.ule i. de t

,

girant-s

quall misteT'i

causa
di

vi1rtlen la eaqa

qui o què hsvia da perdigoneJ8T si no hi h

, pero

l què m'ha contat Donat.. l ar~ jo tine el

Tot això é

o :Jonat, i no ho sabi
'aquests dos dubte
vulguis. Jo

Ja

,

hagu

1"t. o a casa hi

u

scul.l el que vulguis. l ar

he acabat.

moment" a1gui qui

'J

s1~i

e

les anotacions a n'el llibre, té tota la raó del móu•

de nosaltres ••• !

. v:rò Pet>et, si Donat no beu

a,' jo no tine masaa por ja

- <:;i es tracta d"" un fant

fantaat18 at'ecclonat a llegir i,
que sn

ries, i ben poe

les

ges, de 'fanta"

- lIlo ho

~n

el nostre e
ot fer

,

o

us n'hsv

?

no •••

- Doncs us n'baurien d'ba'la 'r parlat. Som eD un temps q

,

ls q

l

nt es

p&nlllG•••

Ja hi ha

dies hons a l'hivern,
però la missió
dels
.... • ...4o.,.
.'
~

:fer-ne de dolents de dle,s sin? se' 19 hauria de eanviar

hiverns, ,dODc~, coq>1ien a~b la seva, ob1iga~i6 fent pa
gent.

en~ra

lessin

que de tant en tant per s1mpati,:\ ,anb els he

a~

dis: ben 8~8o~e1l8t. ~ormalment,' pero, els

jugar la tramuntana, orgab1tzaven calabruixonades, prod
pluJa, i gebraven les aigues dels safareigs.

~:ren

hive

bufanda -tapa-boques, que en deia la gent,-, i de posar

al 11it.. La mainada anava a est.udi amb 8ec1ops de fusta

lla, i devia pensar que

?-' aprendre

de lletra era una c

tant que se la t'es anar a l'escola amb els carrera plen

via'd'anar a estudi t'es el tempa que fes. Era patir mo

es trobeva un mest'N peganer el patir era doble. Uai e
ela grans, es deia la mainada, el sacrit'i que fem

per

taula del setl
A la platja, a 1'hivem, es tirava la xàvega, Que era

Sempre hi havia tiradors de vUa

gat a
vega

110

.. s li

qUal

la t'eina

fe ia molta pena .j a qua- els que nc

casse

an t

saben el què costa deixar-la en terra. lJ.avors

pescador, i tirant valia per quatre. La societat li pre
ja que sempre animava als t1raires. No sabien qui era

qual desapareixia quan

la xarxa tocava sorra, però pe

vea no s'han d8tDBnat mai els papers. a

n1ngú~ i

com qu

t'ort tothom n'estava content. Pel" a evitar que la gent
•

ments a l' hora de partir

e~

peix,

~lgun

cop Tomàs tirav

1 la gen t deia que la xàvega arrib ava en terra tota ,so

via boDa corrent

C? perq~è,

comentava un xavaguista int8

tractava d'una xàvega ensenyada.
Sempre hi
solia haver
.
.

contemplant la tirada de xàvega, i aquella nit que Tom

visible també .n' hi havien.
La xarxa costava . d'arrossega
.

corrent contrària o venia molt plena, i maJ.grat. que Tom

gent. i tirés com si la xarxa fos S8va, es t'eia poc can!

dels Que dirigien la tirada eren variats. Comen9aren pe

IfTireu de garb1 f 11 repetits tma pi

tr'T'ireu de 11evmtf If i

Ò la XàVe$iÇ8 no passaVa de po~s pams a

:L '.hora.

gls di

raJa acabarencrid&nt: "Ti:reucsp on volgue.u, però tire

Un dels 98uec:tadors es mofà d.l~ pobres tiradors. 'fomàs

i el mofador rebé. una f'en9menal p],antofada.. Aq

l'autor de

ll~essió

havia estat un ve!

d'eepeetaele.

domic11i,e·l qual se li mirava molt la dona i havia apro

r

Ulla

petita ~erò

contund&nt venjanc;a. Però .resultà

qU8 li mirava la dona es mo:rà tamb6 dels abnegats t.irad

:t'eu un espectacular ull de vellut.. El segon agredit no
i DEmÀ que qui l 'havia plantofejat era el ve! primer i

a mirar-se-li la dona no n'hi havia per agafar-a'ho t.an

nI vei

se~on

no es podi estar de dir:

r a un home a les

fO'8Qu~ i

després :fUgir, no és
t~

'n. I si no vols que et mirin la dona.la
-

i~o

uae a e

J?A8guéssis comen,at tu, a pegar.

jo he c:omenp't?

- :.:l1, tu. l de la meVa dona no és pas

pegan~me de

rea.
- Jo, per- a mirar-me un

a ning6. l menys per a

dona no t:ln c pas n

irar-me la teva. l

ss1tat d

la ~iraré

que vulgui!

quan j o
:'Io;~

lli

v':€i al. costat!

dos discutidors estaven a cm.c passes
•

o.,

.

'

~'un

de l' al t
L

que la nit era :rosoa ea distingien perfectament, i hagu

nèixer que la noVa bufa que :reberen ambdós i gaireb6 al

ossibl-e qU,e n'hagués estat l'autor cap d'ells. L
r

potser

•

•

_

•

li mirava la dona, i l'alt

~i ~

I

se'n mimva
gla de la

."

.

que D~ era la del seu vet. De cop, u

;81~n

ni~,d~gue:

- Deixeu-se de ,baralles i 'teu s&rvi r 1" 8lle!'gía ajudant
vella en

'te rr al

t·

,

saber e

l es t,,.obaND _ sen

~stJrop.R

b un

•

oJ.dria sabar qui e'ba bufat6..i

i no

o1ñria salE ~ jo.

- 'l'anbé b
taba~ats

di scutin t, en

deuen ha"" r a0"edi

cap

arr

no és de t'iar.,

- La gent que tira la .:xàv
- 110 crec que

per

arita pUmli donar un

d'aquests d

001', jo.

c ho

- Jo t
-

Anl

8 qn·'

t dic? No m'hi se

.'.'..

Però ni

no

.

, pero ••• S

c:

.~un

ni l.'altre es poden deset:¡pallegar del cor

'1

qU& maldin. P-ln s que 1

1 déVIlunt per

te1T8 llo queden lliures. T-OrJ.:ant a vila :feren el
08

1 J

el sllen c

du!"ant molta estona. El ve! segon 'tire1

o bo be vist ~lar tot això t Jo- S~mbla cosa àe t'ant.

- No he sé - resoon

e~

ve! primer -. De tota manera, p

P'Un mal-entès, ai me 18 voJ.s mirar una mica, la

pots fer....

..

Aauell hivern NRalà molts bons dies al Ttoda1. Alg
ant en monedA.
,.,..

s

a l'estiU
:ntl'8r i

un

ta proposà
di

~Tp,anitz~

st. Si a l'biveru ooixéa
1

,]4

uil.litst.,t

,

1ft,

li havi
se Var.

rés hi bevia la gent del pais J.a qual només anav
-

•

-.

! ~ .•

di-es de bon hivern. i hi h:N~a la. queati6 dels preua:.
fectave aquesta ques'tió; peltó.

ctava

olts del

quals, si e.1 ph del turisne d'h.i..vern prosperava, baur

tot. l'anY; entre altres coses; el peix a preu d~or. No

s;l:1av:La de t.ir9r endavan.:t.

hiv~:rns

podia ser que els

dolen t..s abans da suportar la

:ra tot l'.RrJY.

,~~Y9m

cor:l els que est.aven :fent .aquell

tisi i oferissin d
feria

~o

t18Ssiv8

vinr

sl, ell tenia. ~nfj.uèncie damunt homes

b el temps.'•• Però bé ~:!a fer quelcom. Record~ .l'of'

s1den1. en casos d
T

e, Tomha, nosalt.res el podem preveu

anys que el cone

•

Ara~

el temps pe

cAnV1ar-lo••• Si hi ha turism

n'hi hagi. AlgÚ en dirà b6.

,

.

- Oh que n'hi hagi que n'hi bagi ••• Aixo voldria dir q

poble Urliria cara tot l'any.
- Ilo l' has paa de pagar "\l, Tomàs 1

- Però l' ha de pagar J.a meva gent • l j
dels aUe sos'tin·c que

lm

B

sabeu, p",sid

t'antasmF0 ha paa de

~er

por

l

, val un quilo de gambes al meu pob1e,a J.1 esti
a aues mil peleal l que una
ni posar

lm

parell

vila, conec a

toth~

fatrl~ia

que treballa tot 1

gambes a l'arròs l Jo ja fa

'$

1 m'angunieja sentir les quei28s

- Hi ha altres cosas qte fan l'arrós bo. Ho hauria de

gent.
- Però ells e 1 volen amb gamb es.

anàs, Tanàs••• haver-me fet venir perquè hi ha gen
ja.r arròs amb gambes!

QUè vols

que ett digui ••• Jo em

t,,..actawa de Qui sap què.

- Jo no he fet més que seguir els vostres consells d

passar \IDa vida tranquil.la, i la veritat, no l'hi p

tan les coses al mercats. l sempre m'havia pensat qu
elons.

olucions ••• solucions .•• ~s que demanes impossibles

ral que no en pugui menjar 'tothom de ganbea. l vindr

nomes en podran menjar els propietaris de pous de pe

el temps••• Qual s'ha de fer aqte sta retmió per a tra
'hivern?
- La

volen convocar per la primera setmaJa de febrer

o amb el temps no m'hi puc batre ••• Ara,

la segon

bl'8r serà tma mala setmana d"hivern. Tu mou-te i fes
una se'tmana més tard de la prevista.
-

~re

teniu solucions,.

p~sid9nt,

quan voleu •••

Aut> allò, TOOlàs, ja hi arribava. La convocatori

feu per la segona setmana de febrer. Els delegats pa

de llsnps i t.rons 1 aigua a desdi,.- sense poder ni so

- Aquest pais, a l'hivern, és igual que els alt. res lrant temps, Tomàs i els seus amics

pogueren passa

d'hivern a la platja anb pau i tranquil.1itat i esca
Allò era viure. Fins i tot les coneixences de Tomàs
hivem

posa~

alguna gamba a l'arròs, :rondinant pel p

xes, però n'hi posaren. l Tomàs, escoltà, cemplagu~,

versa. senti com la senyora Salvadora, muller del ca

dona del bobilaire Salelles:

- ••• i ja et dic, no sé quina mosca l'ba picada a la P
dóna una gamba de més.
-

IguaJ. te dic.Potser el cor li fa m:ü del preu que l

senti també oue la peixatera P1'Udència deia al seu

- -;:.rem de :fer netejar aquests pesos. Pesen més que de

:faig anar el dit petit però de fa

unA

dies,

a

les tre

tra tma gamaba mé s que de 1 compte.

- :ii, o és una questió de revisar pesos, o 19S gnmbe

ques que abans. Si és això darrer potser encara te n
temps algtma m'a en les tres unces •••

Si, Tcmàs ara passa una bona temporada. l una nit,

camins dels comals que dónen a la mar. Li agrada la m
compren, ara., com n 'havia passat tants anys apa'rtat.
muntanya aviat és vi st. La muntanya no es mou mai, i
:fan sempre la mateixa cara.
l'altra, envestint

tUl

Contemplar les onades, l

escull o amanyagant la p1atj a é

rant hores. l les onades no s'acaben mai;f. són sempre
espectacle bonissim i barat al' al can 9 de tothom fin
den posar gambes a l'arròs. La nit és tota plena de

la mar al lluny que sempre diu coses encara que se la

da. La nit és tan bona nit que un petit cor de grills

s un concert una mica picat, pe,.(, Tomàs no hi para
grills ben poca cosa més ••"n sap que saben cantar,
tar de :La manera que VU1guin. s:1, cantaven més fort
des aquells grills, però Tomàs ja t'eia mesos
Sobtadament,

lm8

qUe'

vei

òliba vola i revola damunt el.vell

endarrera aquell vol h!gués estat senyal de novetat,
que ja les òlibes no es fiquen en les seves coses, q

òlibes modernes i que fan companyia aJ.s homes que surte
que elles hi h

sortit semore. Però no"

l'au noctum

jar i baixar damunt Tomàs ho 1'a amb un xiulet especial

llà. Tanàs mira i no veu ningú ni :res ext:raordinari. E
d'tUla 'òliba despistada que n'hi deuen haver moltes•••
'lm

revolt del .caminet que seguia li ve clar

es pot veure quelcom encès

res que l'aguanti ••

El

nt olo

metre-vuitanta del sòl ,

te

- Nicàno?!-dlu.

-si,

Nïcanor eI aual s'at"eccionà al tab

era el 1'antas'

deixar mai més.

era fumador de puros uní

ent••• Les

estanquers s'havien trobat a faltar havans i no sabien

culpa que no era d'altre que de Nicanor, fantasma fuma

-ot ~i vin~é d'ma dia oue es :ficà en una reunió de

i cavalle:rs de gran t'in. on fumava tothom. Aquells h

que la millor :t'orma de donar a conèixer 1.a seva posioi
fer-ho amb un gran

~igar

a la boca. Nicanor era al. cos

.sidia la reunió el
fumava

~'al1.ra

lm

puro

lm

gent. Aprof'itant que l'h

.

m~ca

,

mes,

feia us da

nor donà un parell de pipades. De moment estossegà com
novicis on l'art de treure
en grans
-

~ilenci!

dors.

i

à

- rec

es podia perdre
'licanor s

pel. nas malgrat conver

algÚ. Es veu que parlava

un ole

paraul~

ant! \IDa mica vexat al veure Que t.othom fum

tornà a fer u

vegada. Quan el

del. puro presidencial
aguantant-se
. .
. l
p~8ident. acabà

1.a seva peroració es t

'ha tnt el puro? Que a casa
aconductats amb

lm

~in e~

tabac

metge que no fUma., passi' s, pel'"Ò pe

so és Que algú em privi de

ora de casa, i mo1.t

servei 1

l encengué un nou cigar el qual li desaparegué de la boca

al punt d'en oès.
~

-

és que t'a j ocs de

UH:IlS

ací

l es dirigí. al pobre b1de.l.l Benet el qual sense saber com
puro dèl president a la bo'-'Cl.
- Jo•••

- Fins ae! podíem arribar, Benet 1 Jo
conf1anoa. Si

v~1.

un pu,-o

e~

demWll-me'~,

tenia per un home

però no me' 1 tregu

- senyor jo li puc assegurar que no m'he mogut del meu llo

ni després del discurs. AlgÚ me li ha posat el puro a la

.ui jo no he vist perquè no he deixat de mirar-.lo a vostè

tat parlan-t. Devia tenir la boca

~be rt.a

de tant 1>6 que ho

- senyor president! - digué un segon bidell - Acabo de ve
que80rtia solt
~

-

no senten el què diu aquest home?! - diu el preside

panys de tauJ.a -. Diu que ha vist un puro que es movia se
.~

-

tingués a la mà ni a la boesI Ee incanpre~9ib1e!
~Yor

president, em penso que ens toca viure un temps

ran moltes de coses in eomprensibles.

- Si, home, a veure si e1m és eosa de· fantasmes i en ten

colla - :feu el senyor president encenent el tercer puro d
aquell sl que fumà anter de nord a sud•••

- ~ ssp si Do n'hi ha més d'un de fantasma on menys ens

con"teatà.

Fou d'aquella manera que Nicanor a'a:f'eccionà a fumar :full

na. l no ent.rà mai a, cap estanc

ve8~it

de paisà. pe~a que

:ran1:bsma e:.ra de 1es ÚDiau&8 -eomt>ensac1ons aue li havia do

ranc. A ne'l
- •• 1 si et diuen

o
1'Q8ta:nq~ra

e~

ort1

ls co

guapa, tu et limites a sanr

àonar puros a la goent..

- '3emat, jo et prometo que només 'somric quan em diuen e
pa.

sl,

he donat al.guns t'ària sJ. secretari de ~'aJuntsn

ses que t.u ja saps, i sJ. senyor FerJ-er que ensenya la g

noia, però això ha estat. de tant en tant., i de casa allò
ixen són els havans. •• tJn moment ••• SJ. telèfon ••• Digui •

s en Pacianet que no té l' estanque:rtQ guapa !;..

'també?

sl,

~è

dius" ara,

lbé'l A••• Q

Es clar que sé com 6s en Torrenti.

Que diu que

aoimeto?

sóc Demet.

que 11 t'sn saltar havSls? N'o fotis, Pacianet! No, no, jo

iXo mai l'estanc sense n1ng6. A veure, no en8

tera

q'

o

alcu.~Ul

ei que preguntar

rdoni, no és pas. :f"arl'tasma, vostè? - l t'eu la pr

meus a

12

mà

sen~

acabar de donar-los al comprador
.

a 'el tercer eatanc on

e.~

l'

•

•

•

;,

t'an &questa pregl1nta. Q

quers hi ha en aquesta vila?

urà, senyor, éa que no sabem Qui se'ns
'08r a mi no pot ésser

. l

alt.~e

que

:porta h

t'antasma•

l,ela :fantasmes no es veuen, e

ah, bah••• cobri!

foraster sn ~t-se 'n.

Els tres estanquers són al' aJtmtament. de X el

posat :fantasma

~

senyor T-orrentf, té t'ama ben gua

'agues termals,

18S

pomes del. cirit' el tall

lles, i el somriure de lea dones.

cipat. .Anar

pe~s

T~

lea dQDes m6a

seus carrers és_ una. pura

amadors de les dones que

8omri~en,

de~eet.anp

Ja que tot.s les

gui dia :feiner o ~ stin, de clar o de :rosc, bo t'an

t'embres somriuen ,sempre, treballant, cuinmt -perex

..

ateJant -perxo :t'estegen tan bé- passejsn't. i anant

lliuren tal bé-. QUi. no ho cregui, diuen els convU

gui a veure. Més d'una vagada hi hagué cua veient a

a X.

Quan hi neix una noi &, enJ.loe de plantio:t'ejar

tà de pulmons, l i fan pessigolles per tal que s'ac
de bon principi.
'.418

ha rebut l'alea1de •

.. Què, que em veniu a portar puros? - pregunta amb
-

l'lO,

però en venim a

pa~lar.

- Augment.s de preus no, eh? l menys particulars, qu
sa el govern.

-Potser ens hi, veurem 'obligats,
_

~To

ho entenc,.

per'ql~

en venem Si8

1 què sent, senyor alcalde.:

venem sis i en cobrem

¡ua el regalen el que fa si
o. .h.'ns el prenen.

1?
Abl
- l'To ho saben?
'

lo.

-

- Veuran, estanque<,"s, a mi si em fan una denúne1a en re

sanen qui 68 que s'emporta els puros sense pagar•• '.

fa

,qui, el senyor Torrent!, diu que es tracta d'algun
or 'l'orrent.i!
- N·ò erec que sigui pen at creu

n :canta

1t.es lleis, però que

r118 han :fet

s' ha legislat.

80b 1'"&

t'ant

aris.,

¡nyor Torrent!, com ea pot l

...

, ni que si

slar sobre

UIl a

cosa q

'lat mai al Butllet! Of'icial de sirenes

D1I 1 BDareínl'ts i és munió la gent que hi creu. l 'si s'h
a1~a

vegada han exisU"te l dels esperits, n"lla Vist m

se'n diéa

Oficial? l els que hi
no
t.ot. t..enen associacions malgrat. haver-se'n permès de tot
alguna cosa al Butllat!

\

- ;-'erò vostè, senyol" Torrènt!,

tanauer d'avui, creu e

tes' coses?

o, j o

/

n()[1o~ ,t.

d'&lls, ja e

era e

fanta

"irà qui ens lla e

t

senyor alcalde. I, s
otejat. els pures, i

ò suposant., suposant. per un moment, que n'hi hagin
, vol oue en faci
-

,,~~

Wl

f'anta€i!1s de-le puroo de voa.tè1

que no són els meus sols Gue cree en f'ant

68

puros d'aquests al t..res 8"stanqUel"8 que no creuen , 0 t'in
i~n,

-

que h

, 1

~

t rnist

ament.

on raei un fant

ros, que els regalin?
no em dirà,. senyor

QUi és que acceptaria puros d'lm :f

Torre~t:t,

resp,ctant la seVa ereen98,

tasme a t'um1n!
-

~sl

:fantasmes amb els quals jo crec, ho poden t"er tot ••

sel~r

amnistfes, desvalortizar mQnedes, t'er tre.ure rifes

tos, organit.zar viatges aCuba, :raptar avions,

m81~enir m

ir en resultats electorals i de pat"tits <la t'utbol ••• Vo
DYOr alcalde, que tolt expl~ (S~i6 normal que tot. un Bar,a
C8mO aab el darrer alassin cat de la Lliga?

Ja 6s extrany 'tot auò" ja, però •• ~
'antasmes, senyor alcalde, :fantasmes I

. però què puc :fer, Jo., amb la quest.ió dels puros desa
publico un ban
.

pro~b'nt
c<!J€:

la gent no em far'

als f'antasmes

8

emportar-se puro

'altres, de. bans. Jo •••

s <J.le ae! han passat altres coses a més de les dels pu

explicació dóna vostè, senyor alcalde, al canvi de camisa

Ros't911, i al canvi de senyor de la senyora Benedictina?

.

ti6 dels aigua-moUs? Pe,. què qv,an el govern ha ordenat q

ra-sol els pagesos hal plantat gira-sol i hm sortit m
ganDt.? !'lo hi veu la mà d'tUl :fantasma tip potser de que

moguin de cara al ao1? l el cas del rellotge públic, el q

que s'hagi prE(Prit que vagi dues horen endavant, no 9S mo
s01.ar per m's que llavane1 el rellotger senyor 1aem?

l

unic1pals, per qU8 han arribat on hal arribat? l el ma1i
•

d'Estat ••• No hi veu

lDl8

interv4lneió de mal aclarir si no

crec?
clar no ho és gens tot

.aiXò, i hi

c.o1n~1deixo.

Si no

:fantasmes, bo és per gent que ho semb~en, ~.rò j~ no em p
coses que

~a~se~

t'ora del

~~ ~pi•.

Jo- el

gerir, no imposar, en la propera ses9ió

9uèp~~. fer

mun~qipa1.,

és

que es

prohibint l'

mb

t~rada
.

de . tantasmes

dors riuran 1 riura. molta gent,

p91"'Ò'

.8

ls. vila:-

e

d'altres se n' h

han i'et riure J.a gent•••

o se sap si l'a1ca1e feu la promesa suggestió i,

18 gent que. ~a riu'nt, p&rò la cosa certa és que els p

periòdic

t

e~mpens

dels t"es estancs sen

~0rt.1nt

que s' Bccen ~és la vigilància. Si el ban

cap ma. l els doa esta

bl1car, el :fantasma no

t ~a raó

n la queattó fantasmal acaba"n don
- N'1canor! - repet! Tanàa - ..

8

l'est

d I un tros lluny

a ...... '

ges f'urnant t Sóc Tomàs, j ....

- 'l'anàs,

home! C<lL1 üneul?

ira, an

tirant. De tant en tan em plau passejar-

de la vila en aqu9

em

, no?

se!

ls

l d'

els

conAS

bones, però Jo, davtm

tot.

d9:f.XO

- \ ~"'aj,

us tants nu:I'"os

ls estanca.

'agan't, o

no?

ls estancs guanyen molts quartos avui!

,

:r

pobl1t.

t

vegis. tant.B pUNa als

no :falla.

Va bé,

l 'tu auè·

s e més de p

oca cosa, poca cosa. Vull viu.

vat que n,o
- ·Jo m'ho

si,

s'enfad

de no per-jud1, ~sempre els mateixos .. Yud

qU9st1ó
J

q

'n moltes

t.

DOO6S

encara hI')
-

no hi tinc tUX'istes.

~la

p~qnc

'f

sinó Que &1

t.

tranqu1l.

tancs, é

oej8l'-

l món e

moure nosaltres.
'a distracció. La

televisió 1 per anar en cotxe.. No e~8

viseut. una època com aauesta. Són nocs

e~s

SJ.alt.ia greu, 1, can t.otes les que

t.ia, que tia un

feina als' senyors enterra-morts. E!J igual.. C;.

d1a hi

més accidents. Jo alguna vegada donava, o ho probava d
"No corris tant! ", uNo passi,s al davant". "Frena! n No
o

'.

tir a la carretera i posar les mms al volant 1 fer

penso que com que qui dóna els co

cosa. Jo

una so.

élonav

e~

:r-hi en con 'tr

1 govern" que la . gent,

ra no en. segueix ·cap de coru:tell.
- Jo, a

vi~a

encara no he 'tingut cep accident gros. .\

brat. li he :fet fer qu11ònetres i quilòmetres amb el t:r"
:Ja perillós, Tomàs. El mecanisme en pateix.
ixi. el mecanisme

al. méS .que p

quo pas que .hagin

accident, els ocupants dal cotxe, sobretot ai són cone

s,

- Però no fas

, a vila?

oc tenen por j

vila
~

-

tenen i no en tenen, però no S6"n pot abusar. Jo

iure tranquil.
a

nla~,

uuo a ti

evega·

1

.

di ta que diem nosa.1tres. Si puc m'bo agat'o rient.
N'Ui. I quan la gent no riu •••

:teia

t.

~s

s, un geni, un

iure a grans ge:ltados

PIlSS

rigUt

:t

~,

:xa

•••res, petites t'a

'11j o plaque 8

ci

r

món ha anat

a les cosea de

ot, no van :t"er

homes v

a méa que disbarat

bat les intervencions de gran calibre••• EnsenyO

bides al lloro de 1;
i tot

perju

arxa
1

e

1,

1al i·

s Quan

cant

nyora L&oner . 1.a ouaJ. t"eT'àn pre

sema de la'

que ella al

e

guàrdi~.civil.

o

u. lloro
només
li havia ensenyat
... .
.

di desvF.J:,gonyit
~lla ~ra ~

al burot Torrent el q

balcó, i que tot era culpa

qual li bavia demmciat. el lloro. Al lloro se'l

tin

claracion~ :r~ie,

agat'at. pel" a ver& auines

nyora

U\DlY de 1

or, Va

pa~sa:r

p'erò l'ani

setmana fent

18

Però ara lés autoritats posen en joe sistemes moderns
caosa ómb :t'il de músi ca al di a a J~a presó

de Castet

del lloro. Al cap de t.res dies Castet les cantava tet
~e~

comparèixer la senyora Leonor.

to lloro is un mal lloro. Per què canta les hav

coltat aquests dies i no canta les can90n s denunei ade

j o què vol que hi :t'eci? Si mai. Castet.. ha cantat c

cantar potser lea ha oblidades. Però jo tomo a di
ogut aprendre res dolent.

- .illls lloros no obliden \IDa c:rose. quan l 'han sentida u
quests die

d

com j

u.

aqu~8ta

Si en

Castet

t

ina'!" qui.

ni

, potser

c~.neon8

b les

1a una

C'

ha.v-'U/""lCI omen~t

prohil)i

,ni

ns propis

1

repet.ir les cantades

d~

'"'

vest.it de DAisñ i no l'h
~

Cardenal

~i cbsli

t

u

bi era

i no t'e

nt.1ment

capsa. Potser si

és tin

le

i, per

8

,tet

taòor. Per'

cosa, no

es dies el ll

.disse'n r

andantl peU8liV

1

en f

l

ac

1I11,

dels 110:r'Os 1

stud:f.

1 comend
'h

ta

oc se li pot exigir a un lloro Q

ac:uJ •

btl, p&rò, qUA Caatet eB po

No passà de cantar

.Va'lAres••• Jo no és que tin

r

¡nyora Leonor mal

at que potS9'r alglD1 a V6mida

[bé

los camea com el

[lrot Torrent. DeTò em sabia

lament la gent

la vila

11s'l:' 1

,va veu podria ·dir que

onor., 1
al lloro les

Castet

perq~ es~va se~l'" .9ue

can~on

usl no en tenia

Cat)

97'S

la

el

d'.i

i la qual no

el oomandant.

1 hav

ora. Leonor li :t'eu canviar l'esoala de 110~~ per.ò'

e

lloro J!lOlt. com calia i mai les va cant.ar davant
cantava quan ella era fora de easa. Ad&més no

erell

aque1l.e

90ns que volia sentir el e anan dant. l Caatet. va tomar a d

quin lloro era i no les va cantar. l jo v.aig
tet el 'tenien a la presó 1
oompte.

~$."(1.\T8 tm

110

interv9n1~. ~

el vigilaven el. v.aig agat

joe la reput.aoió de la senyora illonor i

rable d'aquell lloro:empresonat pel' a no desaobr1r a q

nyet un a ean,ó

separati 'et a. quan el comandant Va t.on1

a la senyora LBonor per a

notif1~li

les decisions q

pres contora el lloro, Castat va contar davant .tota la guam

tot detall 198' aventU1"'88 de la civUa Paquets anb el bot.ig

del qual mai ningú n'hagués sospitat res d& mal. Segons co

ls dil1.uns, que &1 botiguet- Teòfil tenis la botiga taDcaG

tia amb ma paperina de maduixes que a la civils paqueta l

ja, i ell, ma1u1xes i Paquets 9a trobaven a la vinya del b

t'il 'to:rnava cap-al-t.ard, amb 199' mal9 a la butxaca i xiula
de quan ls s e..tpl&tist.es de to_ l 'havien posada de moda a
El comandant volia passar &1 lJ.oro per les arme s, però la
nor el. defensà dient que un lloro era inc8DàQ

d)inventar-

que t.ot. 91 què deia algú 11 havia ensenyat, i que si s'hav

a eJ.J&

~r8

a la civils i al botiguer. El lloro t'ot:

r a matar 1'8stona, ja ho veus... l 1',u, de de

Ri
t't1UI!tS?

- si,

si ••• La gent ja no t'a cas de res. l el jovent t Ai, e

A ciutat, com saps, tenlm ml
~at.. l~S

cast~11

als

a:ro~~s.,.

ot'icialt!1e

va :t'er damunt d'un puig quan la ciut,a:t era

'~olt ~t

oros no hi entréssin. ml senvol'. del caujell, j.ov~ t'~

quan es batia amb els moy'os i guanyava demanava, com a 'tro

M'a, mores guapes, i les ten'ia aI castell.. El

os, q

anaven i'luí.xos de dones, 'contra-ataeaven, no

a ven

ca.qtell sinó par a reeupe:r

d

oms i, - si

y

S'eD.1J)o.'l"taV8l'l les c.... lst.ianes que podien, i, sovitt, si l

t'orta ea 1\1ie11 amos

de~

castell. Aquest. Catlv~à de m~s'

Vf:igades. Tat',t aviat hi onejava Ulla bsnera com l'altra
hi havien donGS gemegant•. Allò

durà anys,

:reien per lea lloies d' aquell

ca~rtell i

com 9 u

i

no se n' é;¡D av

mas, quan els moros perde-r~JD la darrera contesa el cap
al d8:.t:sCI'i st.ians :

"Ja no val la pena que 'torn

"tell. 'fot.es les dones s'han fet v'el1aat li

:xò 'st

to • •

a ba

Amb el temp

lt disgustat.s, foren trets del pais. No hi valg

1'181\'1s" plors ni quartos ••• "lli pagant?" deien e'ls moro

pagant!'l se'ls contestava. '11 les coses Clue bem :fet ac
1Il

oue les lleu fetes vosaltres".

pag'88)8l1. tl l

us treb

n

ai no la volen treballar?tl. tlLa treba1l ara

.

UTo, és un dir perquèmè'n tino d'sn

vindrà
No

\1t1

arà l

dia

una mata d'en ci.

, pero pareu
us costrarà un ull

se'n sortiren.Noels t'ou valedor cap argucClt. Pot.s

de J.'enciam ,sl, però en aquell temps no s'hi' pensava am
••• lÏ'l

castell S8t:lpre havia estat un castell i mós a

gat de història el qual 'tingué nous est.aQ,8Il'ts. Un dels

senyorejava i que no era mai a ,casa es posà al cap que
mancavesl 1'9soeet

lm' mestN de música i

com Que

nyors de eastell ho podien fer tot., :f"eu emparedar a la

'tre de música i a ].'instrument lDusicaJ. d'aquest: un cla
9tnelQS

pare

dels tres condemats

pobl~ren

ent ja que mentre esperav

nits i més nits e
¡

cosa p:titjol' e.L

]. qu81.,. pobret, no sabia feT' altra oosa, tocava el el

i plorant seguia el con <:Ilrt la pobra senyora.

tres p

~s

'a la seva a:f."ecció·per la música. sempre més;

se n'h

tell dels Gemecs d'aquell castell. tira \IDa cosa per a te
ca de respecte; no? Doncs el jovent Ie la ciutat anava

castell com si res~ Jo

tma

nit perquè ap~guéss1n a ten

deració a l ' edifici i a la seva hi stòria em vaig presen

gran gala amb llerrol, fallal i cadenes. Si'? an van apedr

fer por a un altre lloc .. em van d1r entre cop de p
pedra -. Què et sembla?

Què se n'ha de fer d'un jovent

és pas el jovent sol; no. '(ba vegada que l'ajuntsnent e

la casa de Pedra per anar-hi un bane, vaig voler substi
1 em vaig declarar partidari de fer-hi, a la Casa, una

va diX' que l'ajuntament no tenia quartos, que la gent c

malament :t que per a fer una bli!blioteca a la casa de Pe
d4

comprar llibres que són carissims••• Vaig insistir pi

ra damunt la taula i tres regido,rs eols quals ja havien

dament del banc me la van t1'"encar per l.'esquena. A la n

tres regidors es v.:n disculpar amb l'alcalde autèntio p
- ¿uina
-

La

~essió7

del dimecres ••• Ja us portem una Vara nova.

~erb què va passar el dimecres?

AJ.f'ons oue avisés

Precisament vaig :fer

que jo no assistiria a la sessi6

pe

hagut d' anar a visitar la sogra enllitada amb mal de fe
- ~e Vos no 8reu ac! el dimecres?

Però si us van tren

l'esquena al sentir que deieu que voJ..:f.eu posar una bibl
sa de Pedra •••
... ,r01

.... _",.

""If""

Si jo sempre he estat

partid~i

de posar-hi

tm

ba

ha negociacions en tràmit i quantitats cobrades a comp

ones a qui vam apallissar dimecres?
Ah, a mi no ••• Potser a

lm

fant

a, que voleu que ua

.è et sembla? Fins 1 I al caJ.de hi estav a emboJ.icat a
,

Casa de Pedral Ja s'arregJ.aran. Jo, mentre ala estar

ros ja bo tinc tot. entès. FUmar i anar al cinema. C

en :t'an cada dia no em perdo sessió. Carai, quines p

unes noies! r Que ben :t'etea segueixen essent les no
no aneu al cmema?
- Ui, m'hi adonIlo, jo.

- No dormili!u si veieWlsiu aquest bé de Déu de noie
eu~

noies amb poca roba••• Amb els milers d'anys

n'he Vistes més Que no en sortiran a totes les oeJ.

homes puguin fer :fins que passi de moda en senyar cu
:fer pel.lueules amb dones

'Ut

stides les quals, s1 hi

tides és quan són de més bon mi:re~. tlla dona ben de

poden :ter totes, no es pot .comparar a una dona ben
ho poden fer totes. .

- Tu vius la glòria dels temps· passat.s, Tomàs. Ja h

primer t'an'tamia.
-

·.'emps era "temps, N1canor. Ja no es :fan grans -cos

t'asats. ~s de mal adaptar-se amb la gent d' avui. Ja
les coses com les del Castell dels Gemecs.

No crec

a :r-er amb un personal que fa 'ele eci.on s i guanyen

e~

compt.em massa, ja. Uira, petits epissodis eom el de
pocs més. Els homes en"saben més que

nosal~res•••

.e vols dir que no hi pren part algú dels nostre
que guanyen els que no voten?

- No ho s,. Potse,. sl que algun inòependent

ho t'a

Jo, en el meu bon temps, vaig ajudar a :ter tro gove

:fantasma Mtmdet fou el segon carll

de~

pais. IU re

llar perquè :res un decl"'9t disposant qUé les dones g

~

no

disposar-se de successors Ulascu1ins. El rei es po

det t'eu moure els partidaris de Don Carles asseguran

ara que no estava bo es desdiria de tot. Ef'ectivamEl'l
durant la seva vida de tantes coses es Va desdir, Va
d'aquella pragmàtica que tants fuma havia en comanat

.undet no havia comptat anb la cunyada del rei,la qu
ni en pintura a la muller de Don Car1.es, i Ferran es

havia signat dar1'erament. A partir d'aquest fet, ja h

Tot passa aVall, fins els reis; i governa Isabel. Mu

la solució i recomana que Isabel es casi amb el Prete

nyó. Però hi ha la malaventura que a la reina la pret

8Dg")..esos, el Buc de Cadis ••• i la reina no sap a qui e
no era grat a la reina, pe,..ò a n'aqU9ll temps

encar

quan els ministres deien nno tl , i els mini stres, com
casar ells, la :t'an casar ari>
il.lusiona amb aquell
S~ 'n

e~

ma~imoni

tomS'l del tot 1 furibunds.

&1c. EJ.a carlins, Qu

hi havien deixat d' {t

La deci., ministeri

vocar milers de canonades. t!undet t'eu del carIiane e
batalla i l'esC8q>à arreu. l'lo transgig1 ni en pactes

encara la Ultirr.a vegada que el vai.g trobar em va dir q
que mai ••• Havia passat el temps de lea

mo~qule8

abs

cents on molts dels nostres feren grans papers, malg

la majoria ens ferem republi ams. Però l'època de Ll

..

gran èpoea. Ens arribà a enlluernar a nosaltres 1 to
anava

méS

mudat del m6n.

~ra

el Rei Sol, i es :t'eu :fe

que deixà parat a tothom. Jo t'haig de dir que el tro
per a

\m

'home tot

801

encara que t'os rei. L'anar mud

el luxe,' caigueren com tres plagues damunt Europa. V

fiac dels homes i ens hi van rabejar. Reis, princeps
continent volen

asseb~ar-8e

al rei francès i es fan

ela seus jardins 1 es ve>J.ten de dones mpdados,•. Les Cort
~

france88D, . i .. fins en.
~.

e~B

••

.

-

~¡ ~

••

•

grane salon s de Rússia

,S parla

J.a pauta :f'rànC8SS, s'imposa l ' rmPeri de les Dones

fer el. què, volen a reis i eaps. de, ministres. Fou

del f'ansta8D;la

ai:m

eJ

Feu gov&mal' mig món p.er les done

Pauet,~

no hi van t.ant, çerò encara mmen, .encara. Al Japó, veu
~

manat els homes .. Se.gur que per
va tanear

àUl"~t

evitar que

1'08

al r9vé

200 anys. Era. el t.emps dels samurai

antems. Els paiRos de gran vela .8'hi acosten, però no e

trar. Té lloc un naufragi i els americans reclaznm 18 m

vien naufragat. Uo els hi volen dc.nar. El comodor Perry
t.ra vaixells i no se 'n surt•. Hi torna
t

..

_'

amb deu i b&n am

primer desembare en terre's japoneses amb 500 homes. 7Jl.s
que gent d'un alt:r& m6n ha desembarcat.

8

casa .-va. III

rie'à s'ha sabut i ja hi desembarquen, a canona dea, Rúss

Anglaterra.

De

l~avors

que els j ¡¡poneS08 tenien l'éspin

tra els americans, i provaren
e~s

batibu1:Ls

de~&S

d~

t.19ure-se-la amb Pearl

dones, mudadàs, ja et, dic que Fauet.

molts. Ara, no sempre en les coses que els homes no han
hi ha h~t 1nt.ervene1ó nostra~' 5emp!'8 hem estat pocs i

gut donar abast encara que haguéssim volgut. Ho deixàvem
ant8n1r un prestigi ••• El cavall. d'Atila va existir,

ta b6, que J.'harba no creixia 00. passaVa aquell. cavall

pura i, seD8e intervenció de t'antasmes'. El cavall d'A tila
t

com molta. El que no era can mo~t8 era el seu amo. Allò

era <pe At.ila no anava mai
•••

.t.

801

ja que si hi hagués treb
.

aga::f'at el nom que va agafar. Anava voltat sempre elEt ;La

Valleria, i què l)avit\ln de :f'er ela eaval1s si t.robayen h

_ala. I, si hi havia batalla, entre I!ls cavl;llls dels hu

valls dels altres ja em diràs com havia de quedar l'herb

consta oue

~nt

nostra, bi va tenir quelcom a fer, veus

es parlà de casar-lo amb :ta germana de Valentinià. Uos
sar quA si aquell hane
8S

deia Honòr1a 1

,~e9

8S

e8

casava posaria seny. La gen.n

veu que no anava a mira,. massa pri

quals les don8.s encara ,que, n,o es diguin HOIlÒria ha
~eu al'rib~r

a1m es

, f

tanca.,.. en

lm

a orelle 9 d' Atila. La fani1i 3 d'íIo
'

.

~.

e,onvent per a veure si s'adobava, i quan

ho estava li van dir què l,i semblava C8sa:r- se amb AtUa
,

guit pas malament aquell casori ja que si s'havia de pa
convent segur que quedarIa

p.~ 8 ~ 8~ir

hunnes, pe"" mala anomenada que

Sants. A més,

tin~é8 eTa

ben plantat

:t'am1lia 'Pensà que $i Atila n.o feia fer bOll1&t. a Honòri
n1n~

T"ia fer

que

88

Nosaltres v03..:f.em :rer casar a Atila però

li endossés

ml

,n ,un convent de monAt

element com Honòria que sor-r.
8

perQuè no 'tenia aturador!

qu
La

noia la cosa Que v-olla era des:f.e:r-88 d'eJ.la i earregar
poAre rei. Se n'mf'ormà degudamen't al propietari dels

això. I].a prova és que quan una embaixada visità Atil
mà d'Honòria, aquest en :reu una questió econòmica del

eoneixia que Valentinià abats ,de donar un clau es deix
contestà als embaixadors:

- nmòria sl, t>erò junt amb ella vull la

l'Im

i'tat d

és aixt caseu-la amb qui pogueu!.
Valenti.rdà s'bo agafà molt malament
.

eim,

tant, qu

nacional i fen jurar la c()n stitue~ó a At.ila als e,

L' home va :fer di r al seu ven oedor:
- Jo be ne.,.dut., però j e vel.Jrem auin ,

rimen! farà Hon

1 re1.es re:feu 1 marxà a aixafar berbesitalianes.

sar que

ueI1

ome emprenyat d' sOlutll

ria pagar ,als pobres ita11a,u:J,

l'i'

N

ra derrot

e tampoc barmè9

e

t

Itàlia era un tremolor t'et, sort! Lleó l

demanant per

,

,b el gegant guerrer. Aquest, pensant que el Papa s'hi

tre, va acceptar la parlamenta~ió, però al vanI') que es

rreglar les coses parlant, s'ho veie malamen't. Tant, qu

,

da de la :famosa remio Va dir als seus ajudants:
- ,1a m'ha :fotut.!

l no s'ho sabé acabar. Això pa8sav~ 8&gons . constava en
,

arxius, l'any 4.'52' a M81ltua. I. At.11a ja no :fou mai m~s e

any pensant que un home S'ol li havia privat de deixar I
herba. Es clar que era

tn1

Papa., però si -enlloc de bones

plet s'hagués hagut. de, resoldre a plantofadea no n'hagu
per a comen98r. No haver pogut resoldre

un fet a. bufes

minant, i aquell home que t'eu por a tanta
cap d'un any d'haver

ge~t. mo~l

aom

tingut. aquella famosa encarada. E

J

pensamen't fou: .. 51 ara tos••• I

n

cas d'Atiïa-Lleó l ens ha de fer recordar, Ni canor,

:fantasmes o sense,

-'8

UI'fl

mena de cor general amb solis

té·,sorto8ament, reserva de solistes. I,paral.lelament,

, 'solista bèl.lic en surt un que batalla mrb les 'idees. L

repeteix que no hi ha cap savi, per' savi que sigui, que
canonada. Però la eanonada passa i els pensamert.·s., els

,n'ts perduren. Ja quan els gl'ees es batien per mar! p

gntgue8 i grecs :feien reverènc:it s als m.arisQa1s de caop
llavors eren coneguts d'altra manera-, surten Sòcrates

guat t'ou dels emperadors que feu anar més temps el sabr

de llevar èl casc davant Horaci~ V1~1! i e18~nyor L

a :t'er la història de Rema., ma. història, de tot.a man,e
•

qua

algÚ. va

•

••

I

pagar perquè la ~S.!' • Pensant
potser. que ea
.

temps e venir de la gent de lletres que de la gent d'es

:fa cremar la biblioteca

les baixes d'un cop 4e

~'A1ex~dria••• "Quin

~abre?lt,

./

~oguerada.

•

•

diuen que
l

Va

l ' '

'

llibre hi
•

dir quan

A1 cost,.at. d'Alexandre,. s'hi troba

•

A:r1stòti

n tot temps han passat gana i, a molts, els versos el
Lucà feu

UllS

.versos sati.rics co~tra Neró i se 'n t'eu la

fou únicament a R.oma que els cès8Te tractaren tan mala

Enric VIII deg<>Uà al poeta lIowa:rd, potser perquè la g
de~ollava
tab~erta

altra co

'Ninas.

q

aque st dualis

~10

és .casualit.at,

èS

in a ltàUa lluiten b1

•

costat dels generals dels cerns i donaU., el Dant ba

en vers en oomoany1a d

irgil1 ••• D\lran t la Guerra del

seQyor G11tenberg :fa. la impre'Clta••• Quan a Rússia hi ha
dre, su

Tolsto1, '1'urguenev i Dostoiewski.

:@n

vol

naa s'ho menjaven tot Drake, Re'le1gb, Hawkins i C

ha Shakespeare ••• Quan es t"a la Batalla de J?Bpan't hom d
i medalles, però ni Don Joan d' Austria, ni

uèa

ni Anoreu Dòria t'eren, El QUixot i, molt menys ~18 coma

cet Siri c ••• Duran t.
aga:faren f¡

,

Guerra dels set. Anys en la qual.

lbelu

18 t.robadors regalen al

1 republicà ~Vagner hi haur!

,

ta mateixa GuelTa !1chiller j a feia parlar d' ell 1 Goet

l'èt>oca de Llufa XIV hi ha ComeiU.e, Bacina i Mol
Lluis X"¡, Vol ~Lre, Rousseau i Diderot. •••Venen

UD$

any

agafa leè1 coses de Fran.r;D pel seu compte, que 'tot.a la

es fa! pels camos

ba~811a.

No obstant, durant la Co

qual e,s trencà les dents Roges.Pierra,

s t'an,

enm~g

i '9p1ssodis gl1erreii, el t'~roós Codi Civil, la Bibliotec

l Husel1 del LoU'

li

• Du:rant més de vint

,.. cas Tavlle!'

!"a 9

l'emperador

s la històr

p~

r un

.' .QX-

se I l t.roba fent. la mateixa car

III. 'Pots

Llui

dor un discu~s de FauChê a Napoleó, això sl
homes públics
"
TO

'on,

ion uns discursassos ter!'ibles, i l

,ica apagat. L'emperador f

oe'!on

els pintors del temps,

er a t.enir-lo cont.ent., el p
avid, perquè el pint.à

po que del comotv.

,ans del Papa, l' nn~nà f:Jl sen pr.
rona me la poso jo"

nia una sèrie d
Ipoteaux

ag~

t

r pintor.
1tf1ue
,
,
'

diu la gent de

va dir

!ntora que l i pintaven batalles,
Ç-.érnrd. In

i el

'tito de paisà. Canse

:rdudes. L'

rquè

880

r aels poc

el nin'toT

rador ho sab1.a,

,

" s qu

tat, ni amb un mal sab

e

t..ent pEn'qu

deia oue

agradable ••• gl cas de Napoleó éS r pot.ser., 1a única
~la,

perquè ja les coses normale, quan la Revolució

hi ha vegades que les revolucions són coses normal
.b

l'altre Ué.\lJ.ol.eó, tens Victor Ruga. No fall.s, és

ue es correspon com es corresponen

~es

raJ..J.es mar

dea de les muntanyes. La llista seria llarga••• El K

uS801in1-Pirandel,"o, IIi1iler-E1nstein••• T quan al p
civil

j

canona08S

ta Verdaguer agafa

Cuba, el

l quan les canonades t'eien maDa por a la gent de l
,.

USJ.CS"

e·1

qUAl.,

b sonat.es

Dar l

r

imf

ldien atrevir a. dir el nom del poro amb semif'usee

t"n.,.,...Ant. Quantes coses podrien hava

,ven
dites, amb
l

l'què

].a

901iia

eh,

mJnt s' 9s'timi

etho

,

t>zart, Gr:í.ég, C

s sentir òpere3 que se

pugui anar a sentir mudada fan ela
possibles
Weber
.
..

Verdi., Gounod, B1zet., Uassenet, Rim!Jk1Korsakov ••._A
s I acaba de perdre aquell imperi que no

8

I

hi ponia

sarsueles i tot.hom content!
gens:rals: M8!"x, Lenin,

f:

ous no'

,
aure.. ,

au Ig1esi3s ....:Jurant el S
,

primera Dictadura,

ent~

el

u& criden

hi ha Unamuno. D

ls que no podrnn oridar més hi ha

1

rei

N'hem vistes moltes a través dels seRles, Uicanor. Ara, e
fou el temps au

llor t

ra hi havia una mi
t s'entestava

s

ra el

n digué!'

de per, deixia dsl Renaixemen t duran

B.

t'er

s coa

No aorti

id~al.

cape., espasa i punyal.

1re

1'1)"8

sempre han estat

un temp

ntallsr.-1

'"

te'

qt2

blan e, i que els en 0010

Era el temDa oue un adul tel'! era lm edu

'W ]'"'8,.

gent. de llet.res

~ecs

nt de nits i, si ho

meva tlaca. ¡'';r'a

treien partit de posar
claraven en

:fet

a llavi·

, de t'antasia i de Umon Iescaut. l

i'tat, de rnistici
mes, e

anti

e~s

feia arribar al públic i el pÚblic en

re en volia més. N'o com ara Que passen d.esuperoobuts.

femen!, la gent

'68

m.atava o aa ba~la en duel. Per a batre

la t)'obar una dona que digués
nat a la

n gran n

"no" i donaT' un cop de

lta del eompetidor al qual havia dit f1s!u.
ibre i

SOt1P1"'8

disposats. Es POSR de tloda b.!iltr6

bateren enamorats i homes de negoci,

diputat.s i periodis

d'embarassades i seductora. S'hi havia da mil'Sl' molt. en a

a contradir a .l6 gent. Uha mala cont9sta a un

corrt.ra-opin

cava la vis1tn de Da.drins ~b un: "Trieu l'arma!tt. Era la
d

suicidis i de1s grana

ors. Nosaltres deixàve

nyona 8' 8T:tat!Jt)!Yés d'oJD conductor de dili.P:ència, pi!1Ò ten i'
inte--:~1D

u'~sa

.

In au

un bend! t de carn!

nien la vida guanyada.

minyona se n'enamori
al",

El~

llibres parI

l paia tma poeta :fei

t:

iniat
t d'
robo

un~

convent, cosa que estava rigorosament prohibida, però

n vers, el poeta t'ou coronat en 'tetrtps de la :reina Isa

stat la més represent.eà8 de tots els temps, tant, Que

bitants 'de la nació saben aquella ~ rsoa de menòria.
temps aquell, i hi han

s

actuacions nostres en atacs de

fabricació de lleis, en l'invent de la lletra de canv
d'eleccions i en el de ,camises de
dormir. I,. cada dos
.

ollev anents , i govern ve i govern Va. Tot aix
la meitat d&l se.gla pas88.t. De llavors cap ae! tot ha
la por ha anat passant, ban vin@lt guerres que no han
l'aviació, els !tomes han perdut el seny i pots asségu

ria del's disbarats de pes que s'ban portat a cap aque

s'hi hm por1tat sense 1nterverHxi.ó directa de :fantasm
tasmes associats.

~ls

Que malgrat intervencions anteri

que el món e1l podia corretgir ferem refe!' lea Olimpiad

de t!'obsr homêS de totes races, creences i sistemes de
a n'els que hi intervinguérem

els president ens tenia

raaes, j a veus com va acabar la que es tau a Munte!. E
mes que santamen t al dissold're la 'societ st..

- I ••• em nermets una oreJlUnta. Tomàs? I amb Luard, què

- AI!1b aQuest. resl Es

lD1

fant.asma renegat. Es el qtJ! h

tot.s els oue conec. Mira,. no em vull enutjar••• Quan es

..

què els seus guanyaren la gue!'ra d'ac! es mofà de mi,
orar quan

&18

nazis ten:f.en 'Ettropa agafada pel eolI.

Q

la guerra gran el vaig cerear pertot. No e;I. vaig t.rob
gut a cap reunió o:t'icial perquè si arriba a venir•••
a ha passa.t temps, Tomàs•••

N::Lcanor, un fanta..cml2 enut.jat, i
m~a COS8 i

quan

alrol se m'entrev,

és si és

tal

f'anta:JD

a ••• Abans d'escla

poc

d'a-ci.

hi e

:ent sabia, que,

sos, ni nosal;t!· I:et •
,

Ò, U18ro bo
~it

e.

ba80ue~-a

di,

4

•

oreis. a punt.

arribar- un

~a

cobrar ±Urs i priVilegis. tir-a

e

el.

lògica, no

anyat. al Principat. i 'tenir e¡s t'ronta a. 1'A

instin

n't,

total!taris, :fl

art de sindicats l:'ecla.citrants,

na hi tenia. Va!g fer mou
ca;:¡a

ur

renyin
,~

pals llavors

ltè de }¡o Int

nar aJut, al president, i anb

neió. VaiS

sbuda qu

que l'ajut

atava donat però

L:Isrd quan

ra un t'a:ntasma hon

qui j
t

no volia. Uns
b e.1s

acon~iDrnen

t.enta vel.leitat$ re:f'ormistes- pesara

m

:r-e, q

tot~

els que jo bavi

m1:r-a, ai bsvi

tna.,

Miquel

Et

venir

~

1 anYI3.
n2'Uéa, però la va!

Cl'\.i

qual era del l'ais ••• Quan

d'aco,..d

"Un

L

'1 bàndol del 801~e

sidènci

Da.r un co

alarir c

, i moJ.t menys Jo -va d11" el prosiden'tr-, n

quan
M"eS

"8 donat

pareula. 1J,18rd m'ha dit qu

no hi seri

'tempsfl. Jo li vaig conto s

sar a' esquerre

tats. "T " s
va dir. cTo

.

paro qu

les dretes le

qu

od

'nt da t'ora i no v

·n'ter el

:ro

t1'9 la (J

~trl.na

i ..• Jo no em vai

, ..... Po

u amagar

in2 a casa

r

b6S, t'en

Pa.ie

s s:1

oe s'havi

t

guany~S6in

tu ho veus aix!
vai~

pledaj

~r

ens, ho far
tUl

t"o,-t, com un

ot.ser havia arribat el rnottlent.
,
lxa1'-ne d

ta

d'

i el P

fan

8!'atista

podIa

de separatista, i que si el Pals ~os

3

d-retes i esquel"l"es, de la mateixa manera que hi _hau
xadores, dentistes i csnàllcs, tocadors de :f'iscDlm

1.1adors i esquena-drets, polítics i anarquistes, co
els paisos" lliures ••• Veit invocaye

1n~!'Vencions

con

anades a Amèrica, en canvis de governs, en resultat

l'escalada femenina a les altures per a demostrar a

minis tre s, marque sos i banque rs perdien ]., ofi ci dav

fetes ••• 1f~Ura, Tomàs -digué el president ja trontol

el que no vull és que us bateu 1'ant98U1es amb fantasm
guna solució trobarem.

Potser després d'aquesta de

una altra i les coses mudin. Els mals no duren semp
a :rer 1'er eleccions si cal. Jo no t'asseguro

quan

t'aran. Nosaltres podem esperar anys i no passa res,
otse:r sí que I.uard va eqbivocat, però nosaltres ta

vocar. l no vull que te 'n vagis malcontent. Et prom
Tomàs I tI •

Ho va di r conven'9Ut -¡

no em batés amb Luard1.

Ho va dir pe:ro a fer

eTa has vist com acabà la g

ha perdó pel" Luard. l ja has vist

qua

costà

al mó

que seguI a la nostra. No, no hi:".ha perdó per Luard

eleccions però han aprof'itat t'er-les després de tan

ne que la gent no sabia votar. Després , amb aquestes

t'J1iquea de comptar vots, nosaltres no ens hi hem po
acabat guanyant els que no han votat.

Les coses ha

quests darrer temps. Els homes ens han passat al da
contrari no sap el què diu pe"" f'an1.8 sme que sigui.

ves generacion s baurien de canviar eis sistemes q:ue

valen, és ben vist. Però les noves generacions em f
de reb-e. Jo he contemplat durant segles infinitat
tra jovenets que no creien. N'hi havia, ja se sap,

tot'ades Que hi va1guéssin, ne,-.ò en ~neral les plan

\

tivea. U1 temps s'est.tibll

tm

limJ1:t per

8

bufetejar meno

partir d'aquest l1mit ela menors ja anaven per a majors,

o marxaven de essa. Ara la por de què marxin de casa m6 s
•

,'"

I

compte evita. :plantot'ades

l

:prema~ures

I

que són les que vale

ce!"Vell és poc gastat recorda les prin» res impressions d
Una plantot'ada a temps és sempre saJ.udable i e1's menuts

recorden. Avui
"

els menors tenen carta blanca autèntica

ciutat. Abans, una mala resposta, una paraulot.a o una an

eren eausa d'lm parell de but'es i el menut s'hi mirava a

a provocar. Avui, a molts pares, lea sortides i paraulo
nut.s els fan 1ma gràcia 1ndecible. T,com que e18 menut.s

valeñ i van a més. Aquest.a conde s eendèn ei a portarà ma1d e
Ai d'aquell que arriba a gran sen se que tingui cap but'a

contar I l això serà fatal en tota mena de relacions: int
int,erurbmes i intersexuals. Que 1m aexe

durant segles

no estaba bé, però que ara el aexe sigui tan poc consId

re'a l'ame:ricana, tampoc ho està. T no parlem de l,es jog
nada d'ara té les que demana 1, de tant.es que en té, no
jugar.

-

~

té la mainada rica, Tomàs" apuntà Nicanor que aqu

passat molta estona escoltant i callant.

- 31, sempre n'ha tinguftes m's :i en seguirà tenint ment

ta diferència entre rics i poa- es, però la mainada no ri
més joguiJ'les que les que. ha4ria de t.enir. La mainada po

les té les .joguines de la mainada rica, però les vol ten
ten ella que no les pugui

teni~.

D'aquesta di:terència in

gt:1ines en ve la mala .disposició dels pobres . contra els
, ' .

molts .menut.s pobres que , han
".

l d'aquestes

.r~budas

:re~ut

..

per a voler un juguet

"

.se'n recorden sempre els menuts que

a can:tormar-se ••• Perxò, entre altres coses, jo ha deixa

A muntanya, els pet.its qUal :fan coses mel fetes encara s'
o

•

sar mAs d'lm cop les mms al clatell en defensa pròpia. !

nera aiJd. que

poden se 'n van a vila a :fer de tmnob1'8 •••

Durà tota la nit aquella xerrada entre Tomàs i Nican'r. P
vista

li

molts temes, discutiren decisions de Madrid, de P

~vash1ngton

i de l'Arabls Saudita, i al final Tomàs digué

- Fas bé d'aga.:f'~r-t'ho t\nnant havans. Ara, recorda que d'
n 1\aen els rics, i si mai les coses es

pos~n

delicades

- Fumaré :fàries, que estan a l'abast de més gent.••

Un dels pocs sabuts que creu en fantasmes 8 la vila,

Setpous. Tanàs ho sap i aquella nit està prop seu mentre
noloR's fora el corral, seDse poder dormir.•
- ••• i això és cosa de mals esperits. Tinc el dos millors

la contrada que dormen al defora de la cleda i 'tenen un d
lleu que ela desperta la caiguda d'ma fulla. l de

~t

e

em rona xais·. l no són els lloPs perquet sJ. rodal ban pas
com

e~e

lerrouxistes ••• r!ials esperit.a o fantasmes.

- Vols dir? - diu Tomàs.

,ar que vull dir. Qui vols que sigui si no?
- !

què vols Que en :faci un :fantasma d'un xai?
lcom en deu :t'er. Potser se'ls ven.

- Jo et. die que no és cap fantasma.
- Can ho sa:os1

- Perquè Jo en sóc

1m.

l si' jo .no he sé •••

'er estrany que sembli el pastor S8tpous no s'esvara got
- Així caUo. l 'm' agrada saber-ho perquè la gent em

te

p

bolet perquè crec en :fantasmes..

- T)oncs no és cap f"antl!81'!l8 qui et prgn els xais. Es el c.
,

l no te' ls pren a la nit sinó quan tu i els gossos, segu

- Veuràs•••

- Es que no el va entend!'l8 n,ingÚ aquell casori 1 La

vila deia que més aViat era de la mànega ampla, i an

], 'hereu Vidal ••• Jo ja ho vaig dir', això -és coaa de f
protegies 'tu a la noia
-

~tira,

Faltu~a?

a la noia Faluga la va enlluernar l'hereu V

ir ben enlluernada l i Va dir: l1Faluga. això s'ha
ho volen••• I l .

La noia Faluga, pobreta, tingué dels

concept.e, i jurà qtle no l'en1J.uernaria m31 més cap i

e~ cat> a 'tot.s els que podés. l es posà a fer enraona

m feu molta pena aquella noia de vint anys f'ent-los

t.ras coses de les que hm de servir, 1 la vaig t'er s

a l'hereu Vidal. Al principi l'hereu aguant.à bé ja q
cosa somniar anb la noia Faluga, però

tm

fantasma no

amb lea _ves intervencions i vaig Beguir omplenant

no aole de nits, siné de diea 1 tot llaurant., me

tt.resillo lt • Contra tot això.. repetit, no hi ha ~eJ"8
i. l

.l'heT'8U

es presentà

1\

CaBS

la noia Faluga i.

currència va dir que aquella dona e,.a seVa i de ning
El pare Vidal ~à a trobar al rector:
...

1<~s

que aquesta noia ea pot. OMar, mossèn lIadal?

- Tota parella q~~ e~s dos hi v:inguin b6 es pot casa
puc

casar

sóc jo, . fiJe!1yor Vidal.

i:l primer temps, .1a, n01a FallJg~ volla :te~ la pau de l
l

"

'

•

. '

l

da de l'her~u,
, però Jo, amb untraet.anent especial li

cap aque l1s mals penssnents repet.int-li que el seu
es'tat. une bella

vic~òria d,'e~a, i

ara~

••

,ra un no t>ot. .v1u'.19
sense l'al1i.,.s. Jo
,
'

t.&sme8 . també

ma

re ho he

t'eien alItr~s coses gua t'er por ala gen

ela meus dubtes però.. Ara Mateix, et sento, però no e

t.at. que. '8i voltu podeu entrar pel t'orat d'una clau?
- Hi ha veedea que si..

- ·t us podeu eon'JBrtir en un e~avell, un raig de Ulm

lUt de sis pana?
- IIanel •••
- A mi

.1 a

em pets ser t'ranc. Jo sóc un de'fensor vostJ,

- Cli con'" podem 'fer molt.es coses.

- l

ourp~enar

- si,

un sac de gemecs i arroesegar cadenes?

però generalment si mai sents gemies i

ar~ossell

t'hi t'as a cops d& pal i v&uràs que te les heus amb

el fantasma. Uolts l'han :ret sense an.a:r-hi d:ls:t"ressa

Però vosaltres d'on veniu, aui us ha donat. carnet

osaJ.tres eXistim d' en~ que els homes agafaren po

del pen sament humà. Són els homes que ens han inventa
ens ball de

ro~gar.

- Però tu et. pot.s tornar ,com jo, com el, vicari o. el
gyà.rdia ci.vil?
- Jo. em puc tor.Dar tot. allò. que. el.S homes es pensin
~sde ~1 .entsnçre, això pe,r tro, .!,a~~or ~om .jo.

fioar

pert.~f;, ;podeu veu.re~~~s ~n

Veu

,oamisa?

- Home? ' pastor, jo sóc tu:l :fantasma seriós i amb mol

rdona, però si. tu

les hi vols veu'!"8,. no me: les

bO
-

"

•

•

~

_

_

w.

,

~

_.

veure a mi? Però no. de peri~ament, de deb6, ~ ~bó, 1,
bJ.e, a 1 t.ortol~a "Iar-cel:f.na ql1ef'a t,a

q~lntars I

- no em podries demanar res millor que això?

- lli ha gent que en aquest m6n ve. aliena1l ptt,. a f'e:r qu

vern ador eivil o colllaniant
de marina. Jo hi . .vaig
d'ali
. .
he dit mai. a ningú, nomé'J:~ a t':J, per veu~ l'hortolana

camisa. Donaria:ê1 ranat, que' és la cosa que' estimo mé
veure-la-hi •••

- BIt, i. després

qUlt?

,
,res,
res. Quan

ft',.,t.

'm pregunt6s, Pastor què has

CAooL6u

6n, he vist l 'hort.olan

<Tarce 1111 a en camisa, diria.

astor, a mi h1 ha hagut gent que sense .ab~-ho m'h
COSèD.

r a mi la cosa més gran é8 :La que t'he demanat.

o de tu ho provaria amb

parell de xais. Ho trobo

lm

mat. pel' veure una clona en esmi CJGe
- ~car8 que sigui l 'hortolana Jfarcelina?

- Prova-ho. Ara, jo no SÓC :respon sable del despré's, eh

m.

pasto:rt ho pl"ovà. Però no amb un parell de xais com

comanat, sinó amb quatre. Tomàs tingu6 raó, i no en ea

doa per la p.rimera sessió. Pe:rò hi h~lé després,. ~~

pous be.gué vist l'hortolapa taloom la volia veure, la

plar amb més detall. Ja la hiconteBmlà, però se'n t'eu
DeJ. ramat només ~~han queda~..eJ.8 dos gossoS, i

pous
. sort.ia a engggar
-

Ull

ramat .imaginari
amb
.
.
"

eada dia

81.$
. ~

dos g-

v&n i venien ,seguint les indlct}clons del pastor. Fou q
. .. .

".

~...

.

...

~è més que mai, que el pas,tor, estava t.ocat dgl bol,et, T

avisaii que. hi h,auria un després, 'però els bomes, una ve

vIen volgut

si,

creu~~.

Luard es presentà a] Petit pafs de !l'ornà

e1m, que si

bé

els acèrrims can el seu odiat en

de poa ar 18 bandera al balcó ha vien crescut en
Va presenciar un

01'UJt

de setembre que li :t'eu de

guits. Uobilitzà els pocs elements actius amb

la gent que mmava sens'e manar ot'ic:f.a1men't qu

er al Peti;; pafs de Tanàs, que si no es tallave
niste

~ ttn~íen~ou, q~~

nt s' ac

tatut., però que d'Emaga't no pararien t'ins que t
Pere el Gran, que ja sabien els que no manaven

eral Trobà res8Ó 1 veus escoltades anunciaren e

conciliacions, f'eia dir Luard a la seva R'ent-. S

Papula? •• S'bm de mantenir elsmate1xos sen'ti1D

trobada amb T

&.a al 'OIe ••• l aba'ls de 1
tindria lloo,

1M anar-li malmenant la parrò

impos sible •• '.
Mariagna, blinoad!ss8 1 bJmta.

9

'havia e

de Pe!"e Cornell el 'qual :t'ou oficial de Ni
enyor Corredor i porta una raonab1.1
ari

tot

fit,r1

IDeen i tomen èle

p18~

Corrada'r', sobretot els

bé. illard omplena el c

<"i~jous'

que era el diA ele

111ó de morts que al.g\Í ha,comp~at fou enterame

qua si no n' hi hegu6s hegut tampoc ~1 h ~r1~ h

Li diu cop i re·cop que els

.~igs,.preparen 8ecre

.lb tot. el. què vol dir això peis eompte- corrent
~8 i 198 an~es

d'1ncÒRn1t a

Barc~lona ••• Bl

nant-se i

..

e fadant a Jo

convertir-se Joan amb

lm

ls somriures

oniaIs

:t,

,sense t'e~a. ~ pe:rquè tot arri

,às el qual feia vida a la platja, Luard, vastit de p

a la conquista de Mariagn Cie • •
-,•.• i pret'ere':lxo el meu na r1t amb' calces de vellut que

quest m6n. senyora, per a viure es ~ ~_ssi tan ~1ne
tinc molts. De ~ostè depèn que ens els partim. Va dura

.

!XÒ era molt mal vist, però avui és una cosa

que la ge

tumant.. l moltes ho :ran de t'ranc. Jo, ja veu, li ot'ere

el capital que 1'.1na. I, a més, ningÚ n'ha de saber res,
r1 t ••• Desores, ja ho sap que el seu

d'aquest

es gua'Pa ner un h

i1:. és roig? l qu

co~or1

- :tli vostè, ni aquesta corbata que porta li arriben en

rit!
com aniran a pls9B la setmana que ve?

- ,Tostè ,sap què guanya, 8vui t una (lona de t'er t'eines a
tinc aqU9,s't recur.,.
quatre dies deixarà

- S'ho P

e

a.rigana que 6s avu

ser 1

No sap com s'ho pren

les dones de :fer f

ballen a bore·s? Es veu que no n 'ha tinguda cap

fi C8SQ•

'fot.hom te t'allAs en aques't, món, i !.llard no hi havi
la sortida de les dones de t'er :t'eina a hores•••
ml per' a donar mal viure a gent d

la vUa

oan dient,. que la dona l'enganya. Joan no

la eonverS8 que Marikna va "teni

tenIa 1m8 dona que era com

:rac
Jo

dos d

•

desorientat

don

'dllllS.L15.

lm

de

~barl

Tomàse

erram

F

s perq

b Luard, si ja aban

caramel, ara ha ,de dir q

Falls.n t amb l' ater 'Mar!

ben dispo~d

al seu abast., .i

se n' aprot'1 wn els

a,. L

l pro

ins de Joan. lAs

entès malament, el número de la easa on vivia .1oarr, o aq

e~8

ulls de la inabordable !/fari8PJ'ls. Inard insisteix am

variats. Arrriba a pensar, al veure.

~l

neEIa~

resul.ta.t

cedimenlts passats de moda. Joan 1 }1ariagna, per a veur
tranquils, es traslladen
missatsat~

8

·ciutat. il1ard no els deixa.
.

d'lm "amic u dient que proporcionarà :feina a

al Bar !Tou, de 'bon t.robar. lIPortaJt.ré un elavel1 vennel
t

_.

•

'

•

~

•

•

•

el misatge per- t.aJ. de que sigui
reconegut pel sense t'e
.
.

Som al Bar }\Tou.

Hi ha par.lle·s
que t'estegen
.
-

smb cara

sense d:f.l'-se rea, f\nnart. Devegades, un ~el-s dos mosse

l'altre,

pe1~ò

amb el me'tf!ix posat d'avorriment, sense

a vila,. encara havia t'estejant amb tm t'esteifl' ale,gre m
tej ~ol'a can si

vetes qui sap què. Es un mal t'esteJar,

t.2.l, pensa Joan.. I ho endevino.

ones si, - diu 1Jlard abillat de protector de sensetra mm ea de diners t6 soIue ió. Els ban -..
,
ro •••

iata de

rd dóna a J

l

ta

havia envia.t anònims -, Luarà era un

t

vi

pe~sonatg&8

ls anònims - dient que
p

ea'!" a l

ciuta~

de ro

11 intent. de col.lecti

snb

8

p~ena

era

l el pobre sense feina Va tornaT" una vègaòa més a
900.

nIeu el seu

l tuaT'

Per si

8

n'at!

t no

h~i8

de govem co

Of!,'r

arribat encara 1.' atac

a'teix'" vila

comaTÒ ant ñe l-Te,rrr'in, U1Aro ataca 1

A la vila ja hi' havIa de ~t en tant algun~ rel

pel. mig, però la gent que no la vivia directamen

o dos, i deia que el jovent sra tenia massa ocas

tenia de la virtut, l'bonra i l'honestetat el
eneraC10ns anteT'1ors"

gen~acion8,

n1t.es prudències per a veure on

co

de tota man

pOS8\e

n els peu

caulent.s registrats. l si en succeien qU8n no hi

:bans,

molt abal's, deia 1.

és probable. l el concepte de l.
ai han estat com l' mvent del e

de 2.000 anys aue

11 inventà

1

8S

reUiseadee ha

cle pel senyor

an tê in anovlbl

considerades mortals, 1 més endavant s1 bé

iagust.o

comen

aauests ban eDat perdMlt vIrulència

pe"" acabar amb el modern: "QUè hi 'f

cava,

,

o menvs

sego~s.

••• r"

la posició

sats, però tampoc oo'n derivaven Vam.t8S
nt encara que al
l no é

malgrat

e'Oissod1s, epissodi

Qu

ala

regidor,podés portsr la ca

comenten fossin exc
d' lm a.i tmtament algun

ne normalment solen e

dor

enç

ro.

relliscada,

que a la vila,

i tot.es al mateix temt>s!'

A.llò es

scol1ides s'hi o

entre

da~

s

tava' la neboda del sen

ta eus! qua sempre deia quan se l i parlava

p.

lla no estav

r a

Ol'.

S •• ~I,

com

aque~tes~

noies con

la. minyona de les monges, la vidua del

totes l):rendes

cada tore s dies se la

porèr, q

à els convilatans,

ousint a la :finestra del prim

vila la veia se'

gran

, n reg

s dies,

~qu

bla ni aue t"estesres; la filla del rentis

la qual 1?o
qual

e

desenvol'':lPament, hi havia de t·

volupats i

qU&

s viles i ciutats de

mo

, doncs, e

ment•••

p,od~a

troba,. al cementir

de fiors al seu estimat 1 difunt mar:(.t ••• la

c~rnissera M

i bé era carnissera i soltera, se li sabia que dormia at

de tallar carn t'eta dessota el coiat••• La vila no ho aca
dre qU@ll ~"elllsqués qui l'lavis ¡'elliscat. Ho1ts deien que

e

~antasme8

allò. Un, dels que sostenia aquest, di rer

Ramon. l 1).0 cementava amb el llavors pescador Tooào.

- Però quines

111~cadesr

ra per a donar

qu1nquen1" ()
si h

e

F1ns ara, a la. vila, n'hi hav
anotrJ'ln::\da

tampoc en te pe:\'" altres coses. Per

se~

tindrà 1 RrOSsa!

des de contraban.!

:::

~eu

nn rep'

La majx'ia,

les embarassadas, 1 t

llevat de la carni

tes clientes de casa. l eren tan 'ben oonsidera'

,

l:l mà s

a la

a
d

oth

,va a t'er-l!s bon pes, ja veiet,t. Això no

i! Es que els hones dels pOQles:veins ~s pensaran que

vil

'n uns pendons i es vewran .en cor

qU6S+..eS poblacions quan v8gi.n h

portes

r

j

I le
-b totes•••
-'

la nos tra 1>&18 ca

fj.re stres, la ms.joria, és clar, coo ai de t'aune

això pot portar mal~stars interurban~, i

J.?.args!, l

la

mal entendre AS qua cap, cap de les quinze ha pogut conc

s, que

no saben

. s, !

1.1

qU~

pl'1m~res

les

er elles••• El senyor nota!'! provà ! provà amb bones pa
rir quelcom amb sa neboda. Feina en Va.

.. ,

Quimeta, això no é
s'agafa. A mi j

S8 S

tatlbé sóc not

i tot..

co~tipat,

as com agafar un

'ho pots dir, jo sóc '31 'te

quooarà entre nos.... -anava diant

tari.

PO,.ó la noia, o

què de debó no sabia com havia

'afa

no era com un costipat,

0. pe:r

nyor nota

que son oncle

ostumat a fer actes de tot n'aixecaria

el'J)8r què de l'aconteixement., no aclarl res ••• l mireu,
lo paleta

CUs! com el rentlsta Pol voJ.gueren aclarir

nes paraules l Res a t'er. nepaeseu-l,

CO

towa les Que han

.a Vila de tota la vida i les conec,me' n :faig c
o~,

, la burata

,nt1n

s una dona qu

assa le

anyia al seu home que fa tums dectums i diu que n

bar. l qui és que. s'h!gués pog\tt mai creure que ee 'trob
que es troba la pintora del carrer ample que
no es treu les ulleres ni quan dom?

Va

ao1xa,

l J.a :tilla

elel m

quan va renYlr amn el. seu s1se xicot. Va dir en públ1 o q

i m6s ca> h~? l lea dues noies del po11éla Tendre q

1 que el

ben' guardades del
la noia del. b acal

què el

.1s, voltades com estaven óe forces
•

r, n'b:! havia per haver-la. de1xala

s :federal? l la t>8rente del comanda

qual n

x'aira i

u pare no ee cansaVa de dir que eren

:La vUa de paDe,:-.

¡ Uas Blau, I?

,

o .po't,s

lliscades quinquena1s. l toteet,

no saba....

d....

••• Això , n

:t'i,. queden, sab

aquea

entrav

s, aq

dieu

afx"

de

ambl

COS9S

ja veieu què us di cI
- Ja ho podeu ben dir, Ramon.
- Oi que si7

- ;j1, 1 els pesC8'!"ow.

- ..,1 però s1 é s un tant asma•••

- Jo en conec alg¡m.
- Sl?

- sl. l si és el que em penso, que segur oue ho és•••

- Doncs s'hauria de fe,.. un escarment. Les noies i dcnes

ón perquè un fantasma o dos en s les deixin can ens les
- Hi haurà escanmnt, Ranon. Hi ha fantasmes els qma1a

que hi siguin.
-

l si necessiteu ajut, Jo faig per un, en t'aran els pa

que ban rebut, i tota la vila. Amb coses d'aquestes no

tes, esquerres ni abstencionistes. Tots a la una, com e
tò'ria ••• !

La

cosa era prou greu com per a portar-la a l'ajunta

portà.
- .To

celebraria sessió pública - deia. el regidor Cornet

la corporació.

- Ah, fem-la-h1 - li contestava el regidor de finances,

el qual portava els llibres'de les Gernandats 1 Centres

la vila -. Jo, t'ma ara, em puc présentar amb la cara a

essions que es t'acin, siguin les que siguin, tant s1 s
nancer com de caràcter amorós.
hi ha indirecta?

- N'o, Comet, no et.. mirava la corbAta ara. Jo vull dir
podem preparar abans la sessió pública. Jo no sé si tu

veure o no amb 8Qusst.es quinze noi&s;· ja saps que jo se
rit quadrar

tm

balan9

que mirar-me dones, però tothom

da <:pe. t.ens i si alguna d'aquestes noies t'acusa encar
nocent., qui hi perdrà serà el partit, saps?
- GY-àcies, Honest, per aim de l'anomenada;

rien

desqu~dr~r més d'un

de .~al~9.

les do

si em deà~qu4s a la

f'e~ sess1~,públi~ sense

tu, però podem

sl,

gidor que tira pedres i amaga la mà. l

cap por. ,Jo sé
potse~

hi hagi

valgui per atacar les esquerres. r si alguna 'Qoia d'aq

u nan serà per·
desp:l;tt preeisament
perquè hi he pass
.
" .
:ii hagué sessió públi ca. Ha! cap ajuntament havia

assistència t.al nanbros8 com aqu.ella. Hi )Ta bava·r. gent
bens de oomenoar l'acte ja tenia eis

8el,n~

ocupats.

Trinxant, que teia negcci en tot, a'rribà a wend1'$. entra

era

...

reJUl~e8

desUnats al públic.

'a secretari dÓna lectura a l'acta de la sessió anteri
ga, algÚ del públic s'impacienta i diu qu.. no cal que

ta que s'aprovarà igualment. Se senten uns aplaudimen

diu que 8i el respectable no calla farà desallotjar el

pot ter, recalca, encara que hi hagi d-.nocràcia••• La p

ció del prin c1paJ. de l'ajuntament fou m'e o menys a1xi
,

.

Ena troba, senyores i senyo'rs, davant. d'un ..ret,. mi

f'et.s,.els quals com saben teta vostès, a la Vila mai n

lloc de semblants. U1a embarassada particular, és una

col.lectiva n'.é <tota Ulla aJ:'tra. Temps passa-ts les co1
. v Sl POS8'r de

- Protestol les quals

muua•••

di~ tUl

·vo~tè

regidor d'eaquer1"a -. Les.eol.lec

ea refereix no tingueren rea a

ve\,l~

am

sades. l pel seu govem, totes les que ho foren en aqu
ren amb coneixement de causa.

prot.esta con starà en acta, però em sembla que hem
aviat

fi

pr0testar.. Deia, donQS, que, sembla que sense n

ena trobem, de cop, davant quinze dones en estat.
l comencà e~ lJ1eat.
-

~

esta~?

ha

1)' això

hem vingut a Parlar.

- 18s dOne9, les af'ectad '38, què diuen?
•

- Les dolies, quan conVé, saben guardar secret...
-

i":A

que aquestS s.erets estan mol..t a la Vist.a.
In que no hi hal tingut art ni part.

- -:t:l·· pa"J't. ja vindl"à.

- th regidor d' eàq

'i! ha qui diu q
o ma:!. l i be dit

coses

cJe

a aix

rra no.&'ho ha d'agafar a b
cosa o.e

~8n1a

smea •••

vostè que les co

han p

at

fania smecu

- S'ha errat, senyor al.calde. Qui ha parlat de t'antaane
el regidor Salem el qual :tins ara era de

dretGS~

almeny

passa-t.
Jo ni in' he pa.ssat ni em passaré

l que an

o comenaém fent poll't1ca, qUI
veu
- '\¡o

ai!

a di sentir

•

se sap. Hi ha pclitica e1& quals, ' deVegadVD,

tr.UI.

No

diu que é8' cosa de fantasmes?

qual é

,ge. Doctor Oliu, pot.

\nl

Ten1~. 9,1

t'antasma

regidor

convert1~s

:tanilis?
- CUnicament,no. Ara, tot, depèn que les dones i noi

ta sessió a'hb J>8nsin que han tingut. tra<:t.es .amb

~anta

- Descartem" doncs, que els Butors dels :feta haQ'1n est

dèncLs no ho pot admetre.

,

ciènei a ha hagu t de re ctit'i

ciència d I ara.

dea. Reoerdi Que

~a

ciè,ncia es reia.

de~s

virus perquè d

elEtu:en'ta que, no es veien.
- La ciènc:L~ d'a~i, amb Jo al davant, no

creu que si h

tinguin vims da cap mena, ,ïfmeYJY'S e8i!B ma. Ara, si la c

mà ho demoa'tra 1 jo sóc viu,: amb mo1.t. gust rect.i:t'i caré.

- GràCies, doe'tor.

- Això '

rom!

.e c

una sort.1da

els que diuen que

a la wgada.
-

iata.

una interveneió

ClS

- No hi torn

b nosaltres, que us don

i no us fiqueu

se ha'" l'-hi repÚblica•

.,

- Tarilblt en donareu a ne'ls què no n'havimdemanat mai.
standaI'di

,ts, e

lAt.

i

:fossin "euposlt repart.1 ta pel S8l

..

è voldria, V08tè,

ita'tut. separat1 ata?

tm

l una veu que ningú Va sab

d'on venia ni qui la dei

cl.ar que si !

La gent. ea mirà 1ntenta1lt deacobl':lr l'autor de la ~ase
Una cortii!'18

s"obri i ea tan<:à

8&n9$

que ningÚ la toquis

tans aue s'esp$ravm al carrer pe'rquè no havien pogut. f
ló de sessions i alguns d'ells malgrat h . r

paga~

ent.r

Trinxant, ve16ren sortir pèl' una porta excusada de la e
al 'P8 saaèlor 1'omàs.

querra para:
ot plegat. no és altra cosa que tma conxorxa que, vol

moeràcia, que en alt.res llocs s'ba ms:llifetat. de di.w ree
¡bar

ànto-uos don

•
8'

d

cràcJe s s'es

llen ai:d •

carai I

- Pela que vo1en aterra r demoeràci es :tota els procedim

l ac!, tant com no es provi el contrari, totes aquestes

que es dicnteixen són degudes a elemert s ultra-drets.

otesto! RepasSeu la tendència o 'procedència poli tic

toeade8~ La majoria són de drete8~ Es que algú amb prou

és que té senderoi qui ha t'et aquesta declaració, pot cr

d8 partits de dretes s'hauria ficat amb dones de la seV

,a"

En

tot eas, si

algÚ

de nosa:Ütres hagnés volgut fe;

democràcia ho hagués enllestit assaltant dones d'esque
la llista n'hi ha tres, i

enCl\"8

n 'hauriem de parlar si

- No em negarà qte el bacallan er,

e~

qual és un federa

da tingui una :filla de dretes.

o, aquest no, veu.
- l el. pc'leta Cusi?

Aquest quan era manob:r-e sl, ara•••
,

'emos si resu1'tarà,

ODS

vosalt.res, que en aques

de dretes. l lli ha tanta esquerra com abS'1S, ai no n'h
elactoral~
..,

repetir que

- Jo torno

fa una questió política
•

D'aco!'d, però pfJ!"què 'tinguin lloc tmions d'aquesta m

ver consens, o
-

es

roducc1ó que no hi tenèn res a veu

reU,
'i'

centen I

Q¡

DO?

l aques1:.ee

casos sembLant's,

les

don~s

dones

neguen que l"hagin

SerJ:'lt)re

el solen nen-sr.

- Alto J mstem trsctant. massa lleugeY"mnent l'honor de 1.

que és l'honor de la vUa. La cosa &8 prou important p
vegi i sent.i les intere8sa~8sl
Un

gran aplaud1mEm1i. no deixa sentir durant uns mOment.s

etons d

re

- dilenci, ()

oro.

continua la sessió en privat!

si, les portaren a

la sessió ~, le~ ~u1nze dones. La vila

les quinze hav1ep estat obj ect~".:f'ora dues, d'~_. atac, 1

acull! amb una nova manif'estació d'p.n1:usiàame i solidar

nes de da.lt l'empo,st18sat
municipal,, saluden repet.idame
.
de
quina a:t'iliació dubl\
.

un' dels regidors, saluden .amb l

victòria a1c;arrt.,..~~ dos
,

d1:t~ q~~

alçava el Premier qmr
.

es pensava guanYar•••
FOll

una ben me~orable s,ssió aquella. Cada c8¡) de grup f

de p:reguntes • les quinze ja f'aU)oses con vilatanes. El
pobre resultat. ja obtingut pel senyo!" not.c:.u,.¡. •••
- Ha estat a1.mJn res:d.dor1
- No.
Ha e stat algú el qual encS'a

no simIi regidor per

partit polit:lc1
- "'To.

estat

al~n

anarquist.a?

o.
-1'Algtm mUi tar?

- No.

- Algú dels

a8si8t9n~s

8 la &88S1,61

- No.
-;(:1

s8ilris'tà nou?

,-

- No.
- Pe,..ò·

aJ.mí

ha est.at, senyores meV9t!1·I

N,o s'selar! res.

sl, queJ.cóm havia

~ucceit" deia l.'una

veuen els t'eaulta'tí& -, però cap. sabia com havia
lea Q.linze

~nte8tav.n ~b.,quinze

- uoctor
Oliu,.. veurà, la ciència
.
.. . . . '
ho

est~ d'emba~assa~s

ana~.

A

a19ament d'.espat,.;Lles.

~'avui
.

pot.

~ab;r

si
aq
,

o ho sembla?

;'1 doctor Oliu diu que ai el ser;tyor- alcalde li'n dóna p

,

L'alcalde l'hi dóna. Hi ha tm petit desengEllY ent

nara.

a.¡ veure que l'exame,n '.ta pOTts:.& a capen, les habitacions

l' aJuntat:len~••,.Estones més tard, e1 ,doctor Oliu f'a aques
cians als
-

asa~8tent~:,

¡:')tSU.YUrtfH,

senyors, poden estar tranquils. Les quinze m

1nn6R'ables d'anar can! de la matel--nitat•••
La declaraeió ofieial de

la corporació :t'ou que 'el ea

incomprensible, i que si le'S don es no podi.en sab'er de qu

guéren lloc els incidents que mot.ivaren la seva presènc:i

municipal p6bllca, s'havien de declarar lliu1'&S de culpa

constar en aquella declaració que, a proposta del regido

t6s, en bonor d'aquelles Quinze convJ.lat8nes que l'hav:i.~

circumstàncies inexplicables, i s8crif'1can~se potser pe

no pat:{s altres ma1s majors, cada any es declarés- dia :re
1

al pais s'aguantAs la democràcia, el dia que tingz6 lloc

sió lústòrie

••

tornava una ve,gada més a casa amb aquell aplanaJ

o

feina i no se 'n t,roba. A vila, quan

torna quan ea e
abia d'

,
t

àbriqu8s que sabil8

t'eina

tre
1"i

s

iota al sant t're ball, el qual .n

n

havien acomiadat gent e

o era d' aau-:tsts.

11 volia 'tra

la Qual si bé 8om~ia com sempre, els somriure.s e

a n'aouesta part

¡ta que eis d'abans.

i aob la solu

a del·s banos.

!nS

mentre p

fleca del senyor Batet on
.

un episs0ò1 de pes .. El

aca

f'l~quer

.

Bt¡t,et, era un flequer que

, ....hans de la ln1er:ra: molt.• ,Els f'lequf!l"s,

, a l'estiu solen treballar

a~b

poca roba

és cap novetat .ja qQe a l ' estiu la gent que treballa a
1

,

I

1 ho ta amb massa

~oba ~o f~

gran nequera, baixava de

9'empo~tava

d~

res.

I .

bo.

1:-en~,~nn
,tant
,
,

.

La, flequers,

a l'obrador on

uel :fabricaven pans i b

tet. i l'ajudant

i

.

"

.

gracios

t cap,

~.,la, ,boti

es, coque

panestres. d
o

del. :rorn, bonic. de color i delicat ,de naire.
,
'
,

nequera

aparegti~s

•

N~

era r

en públic ~ mi ca ent'arinada. Al

dant samuel li tirava alguna noreta a la :flequera per
q-J. senyor 'Batet el qual hi reia com un babau al sent

,]'"ai, nequera, si que anem a la fresca avui l
- L10ncs mira qU8 si jo gosés cada vegada Que baixo al

lleuge-rs de roba.
i ha d'anar pe'" mi no us n'esteu, flequera J - deia

Però com Que era un ajudant més aviat blincad1s i un So
Batat s'ho
.~t.et

ia prenexlt 2mb mitges rialles. l un dia

era a t'ora a. comprar un cotxe nou, la fleauera b

com si ella :t'es' els pans. Quan tomà, el senyor Batet
llit. Se la mirà uns m
Aviat pens

ta. "A casa n 'hi ha pertot a

lament de les dales, sobretot els :fleq

enyor Batet. r pensà

Ibé

qU9

aquella farina
li hav
,

a'tens d' anar-,se 'n perquè en duia al cim Molta més que
~

-

senyor Batet eatà tres dies t'oro.

Vai~

tras dies a Montgros - diu a la flequera - on m

comprar \IDS canps de blat i
•

e~s

vull veur e, senta?

Quan tomà qui trobà en lloc de lR t'arina :rou a l'ajud
amb la :naquera s'havien. err~t d'un dia.
- l a tu e1:;. vaig llogar per ajudant de t'orn 1 prou! el senyo

8t9t al temps que

- Tiane, al

m~nY8

~enyia

l'ajudant Samue

deixeu-me acabar dè V8stir••• -

~llf9g

ue tinc dret adai

f'ar

- lles, l'..mic d'aquesta

CA.

t?P

pe~

sóc jo!

posà un anunci a la fleca que deia: "Ea neee

L'end

sat., i Que tinm1i la donA.
antmc1
pr,
-

ff

IU

•

quan e:t f'1equer

Joan passava pel davant 'de la fleca.

Qte

int.à portant

F,

retrat de

'lm

ril.\mla.

Dr8mmtà al

lOuIHl"t.a?

Al ea

enyor

tAt mostrant

va dona..
col.lo~à

es

l :t'ou

d'

dant de

•

.. l Mariagna tornava a somriure com a

setmanades a

nut;jà d'allò més

, 1 com

1 fracàs que' tin

quera, d'en9'à de l'epissod1 anterior tenia proh
br-ador amb poca o molta roba. Era Joan qui pujava a

t

en~,..or

Bstet al veure que el n.oi

fe

baixar de~ tau~e11 de la boti
sn ~ 11 digué:
,
da mirar a la :f'1aouera, Joan?

no t'

ne

a és una bona

,

olt

ns

la do

ners a

ra"

,

""0 sen

~enyor,

lle torna

i més ara

caSa.

no n'hi po,rtavea :t'in's ara?
Joan flaire perill.

a.

No••• s!

venir a

què fei.. eben s

E\

- ·ha mica de tot •••
El senyor Batat

v~u

que l'ajudant nou no volia perlar

l no ins1s'tt. L'eniemà rebia un anònim de
un :fantasma que n'sra partidari,

anàan't

ro1~f

i

lnam,

el q

dient,.11 que l'aJuda

ai

• .Lll flequer

bavia t'et molts quartos abans, durant i després de la
d

a part de l'anònim.

Es 11m1 tà a p

viVia amb

el

- "io, oarn

pare.
à

F:rarr,a 1 no n'hem sabut més

"9.~ ••• QUe

t

I

no••• Per

0,
'i~S

q~è

que hi ha gent. que ai -el pare d'un •••

- A casa, noi, si

no eot' mi'19s malament a la :flequera

la v

t.

f)lan

i

~a, i

la

s va aoo.bar, so

r a demanar a la aue avui és la meva don

Vi

,

t'ntur so

havia

1 qu.

tat ec:n.an dant del cc s'ta

ab1a amb qui l' bavi

al

t'J

-

ho dius?

~ir-la p09a~

.>i, bé, uerò si

1ncon

gue:rt"~

ien

al

va co

08S'Ori:

quer.•••
flequera, si vol, ni

l

.Jràcias" senyor

- Uo, això tampoc, h
dona guapa i que la

Inam

ta jo, la

la m

! A mi m'agrada que s

nt no

S8

la miri és com ten! l'-

volia psrdre aquella per' a. ell petita bat.al

estúpid puguin m's que un fantasma com J
cos!" Pensà.. l petlsà que allò Que anava a fer seria

M

tim aanv11atal1s de Tanàs. Allò 1 ttls qui.n2e embarassa

Aquell vell 1 desacreditat separatiata es recordaria

J. desV8rga:¡y1ment començà a posar :t'arina

al llit d

qU& Joan tornà a quédar sen liS feins un a vegada més. A

t:lu, acabat.

uè t'mm trett, .Joan? AltlI'8 vegada perquè

- Però, p

de comandant. a n'aquell

- No. El flequer ha trobat. f

s'ha pensat

ou~

.:-

va perdre?

t s;ense have

""".,..,p-",-

- Però t.u ••• ?
o amb la fleouera no m"hi he aCostat mai
l n.oue,.
d

,Va qu
h

de

q

sa quart()s, o

sac qui

a1 llit. del mat.rimoni •••

l joan ja no pot 1"er altra cosa que pen S&:f amb
l

Tenir una -dona cnm M'aríagJ'la que sembla est,-any
sense fe.ina de maca que

'-8,

que quan passa pet
, un

d'1s-cu1iint, &1 veure-la ha de di r: "Perd

conversa
i no

poo

r a cc

,pler aquella joia de dono-

lluir-la!

s anònims de :tAlara torn8

decidit •••Surt al carror. Té un ba

'Ot que hi entr

q

p:r

d'hs.wr-ne tret. l

- ••,.i mai clip banc

portar din

i a

Luard al costat. anim
t que DC

tema din

~

'ld :facin. Ela diaris ven plen

a que s'hal tNt sense

have~n'

propis u i. "Beneficis" hi posa un

le :rm

e1 secret sabem que poàttn s

cesT

rquè la gtlnt vegi que &1. b81'lc ja e

e

,r'!

dicar, o ho f'aran., grosses quantitats
ha de oompt

od.ro

t amb aqu8s'tAl

rtiJ

ries••• l és la solució per un sense :t'eina com t
palesar l'e 8.-••

e consel

.,é JJ10c davart d'un

"tasma fumador n'acaba de sortir, aquell dia v
noen ¡.ma l1argu!saim bavà

sent part de la e

'a.ntama vestit ~e paisà -ja saben més coses d
•

xer àdhuc pelsmataixos :ran18 smes,

p~ròel

to d

de Joan 11 récorda algú a ~1canor.~ Deixa el- 'P~

tra, desavarei:X a la primera cant.onada, i surt

dins un gos autèntic que aquestes coses nai s'h

e08'ta a la pa're11e. La veu, clavada, és la àe Ü

ficultats a pronunciar la "9!'r·"a" bé. Era ell do

lls a a1nú que no tenia feina perquè s

ublieà.

Se~r

havi

P

que Luard seguia fent

l

est

od!

al

de Tcxnè s. I AJ;mÍ intenta passar per l'espai que en aquell

pave. Nieanor.
8J""'Xa.,

gos! - diu el vianant.

Nicanoro no ha parat esment que aqu:üJ. avis anava per a
sabent-ho ba volgut. seguir

es~tant.

per a veure el deaen

consells <la Luaro. El vmant J~inte,..v6

veure ai jo, pet" un gos,: hauré de

El

eri t alcat:

baixal~

de la voravl

di
Crida tant,

fins Luard es tomba a m:trar aquell

qU&

to

8

n:mt al veU1"e la passivitat, canina etziva 'OrJ.3 bona p

t

l'anitD2Ü el qual. daval't l'astoraeió genel'al, enlloc

amh

\.Dl

lladruc, deixa anar

- lli ets? - diu
~1

lm

Ll1ard.

t.ran seunt i Joan. es roi ren

xar,moss

Jac

v

a de Luar

s't,oraci'

dei

q'

,vi

sr

,t

"Ai!n estentori

tUl

li

'n

ense saber què dir. \ El gos,

i se l i emporta un pam de ce

aJ. tots t>leS(ats eontt9mplen c

Ai ! tt

li) ,

empo:rta un puro

it d'tUls :f:!m stra.. ••

- l aix! esteml - deia estones més tard ¡acanor a Tcmàs -

actuant a ciutat contra gent, que Va perdre la guerra.
ra ja no

's

tma questió personal. A n'aquest si no li

ales tomarà a t"er :ter d1~barats•••

De moment, 'l'ornàs contra-atacà bé. Feu localitzar Joan sen

cap de poc Joan tallaVa carn a casa del
veure cada dia els anyorats somriures de

081'l1i sser

Ramon,

~1ar1c:w.ua..

Ja se sap el cas de les quinze dOI. s embarassades.

I~an

L

n ben

.. ndols i 'f':is i tot. en un 8:

nyat~

p~rents

ra d'ofeses i pressunt,s

ban

.

dis perauè T

lt:re

d

a.rà dia 1ft stiu l'aconteixement..

ic1pal

aco!"d

~~ti t

demanés la pau•••

.Ian s'arr;iba El vell, norma1mErlt la gent s'entend
¡,[Ib això la

te

Un

tv

•

, d'un vell se"n feia

Tenir un vell

CBS..

c

llor, 9ra motiu d'orgull i els familiars se l i des

ts.

Els eom'PlimentR diàn1nu1ren 3nb el pro2'rés'l

p11mentejaven

e~s

vells aI1b quartos. Un vell a.dinera

vt !!és ben dut quan menys

&9

coneix

(dons teAtamentm.ies del ben t.ractat. Aauestee eren
,b oourote corrent

..,ar.

bon

cat
~

Bp

oue hi ha

Del'

tal d"assegurar-se

,h~mt

gur ace-ns
a la

ili

,

re.

,¡ell que

ta... i a

inCotl

unida al voltant del llit oc la

va:
- \iràci

a t.ots pel bon trac1:s que m'heu donat

dU~J

anys, però si ho heu t'et 118! t.estament,

què, i. jo només
a tarà

•••

L'

c-"

'tinat t un ~ .

:r-ne

a1ut.. H

i

a 'tot • ••

,ls ve11s sense OOrnptll"':'co;rrent, (jue una te

bon at'ect8, t'eu un gran salt avall

1

qUi

m6n

inventà la p1anol'8 i la ~alef'aeció C9nt'r81. l Ulla bo
amb vell pobre dee1di que un vell et-t,¡ un

, q

tractats a codillo uns i aesilats
quell

l

condicions era

~1

1 ne

i i

,.tres. E

,

al

o

de tenir més anys que del compte el vell es posava m

~s

-

d~n

venir

,

la veUs pobre

Però d'uns anys a n'aqu:: ata p
A1glm legisl~dor

lIs.

t.ant. ••;. ,! - deien eh

clar &81 du

el qual devia veure ven i r ela di agu ato

~ntrant

a ls tercera edat propera, o per an

vo lia fer tma lle:1 suprimint vells i ma

t'er aprov:r- uns decrets favorables a.1& vella.

oc,

11' en pe

rò cob'nD, no

psgu~n 8

determ

dis de eomtmi caeió, i tenen m-etgas i media1.

t.aelea i

ja es tornen

vells r

e

té

- Mira, j

~lement

nt adir ou

casa.

vells
T

aprovar aquells decrets, i segons eJ. fanta

ser par ell.,..

8!T:1ha

ini-stres .ioV'9s argumentaven que els ve'll.a no serv
que la societat l'odie passar ptJ.rfect:tnent sense -ells
8

es f'ax'i&n les mateixes carreteres, les mateixes

'ries i els mateixos balls de societat. I, sob:etot,.

S9

pODres i malalts. Fou quan es pb.rlà de malalts qtJ1i el p

inistl'es, joves Un

l'oposició del miniet:re Jaume, j

Feu una hl"'111ar.. t defensa d& la ind

la farmà ci,~, •••
1st

- • '• • i sah,:m, els senvorB
~1qs

t

l

nombr~

de labor

què ha de viu!'ê totR aquesta

hi han?

.

o oiutadans que etl puguin &star?

~nt

'H;a quP.

partidaris d'eliminar tot el què :ra nosa, au~entgr l'a
com sab

,

molt

s

08 ql

el

di

a la

n't,

dels centres productors i expAnedors de medieaments?
-

~Q

que si deixem vella i

u, també hi ha

l'oposició la qual, al seu torn tamb6 arr;.barà

ó.vell

• i l'haurem de Mantenir i m~òica~. J. no sols menten

ne l'0008ic1ó visau1 bé i al d

t pagar-li xarops, ja

nyora oin1stres!
-

.:.. 0

p-rotegir els malalts de l'opos1e16 és anar 1ndil'8c

el Gremi de

Fa~acèutics.

'erò vostè sap quina cosa no se1'1a un món sense malal
-

l quan vostè hi arribi a vell? 1 l no sap també vostè q

nia, tma llaga de duodè o una m.ala disposi ció de fetge l
alsevo1, fins i tot un ministre?
- t<"':s que jo quan pa.rlo de vells pRrlo de vells pobras i

b:xvs. Les :t'armàcies podrien anar fent amb malalta rics.

- Però, senyer meu, s1 són els pobres els que estan més

eiA pobres qu1 ban :t'et fer a le s farmàcies el salt que h
més a més dels f'armacèutics, s'hauria de parlar de la p

Vostè s'ha parat mai a canptar els metges que hi ha al p

vostè vol que un home estudii una carrera 1 que quan la
ugui

~e~ se~ir?

QUè seria dels milers de metges que

t'oasin els malalta pobres?

Vostè ha parlat de vells i m

Reparlem-ne. Vostè creu que serà sempre ministre? Vostè

pot presentar, s'ha vist en el curs de la història, una

ta que ens deixi. sensa càrrec i sense paga? Vostè ereu
ha de du rar sempre?
- Alto, ministre Jaume! Si ens pensBssim que això s'ha

em penso, hauríem f"et. el 8aeri:t'"iei de ~e,.-nos ministres

el ministl"9 segur que amb el què va a exposar picarà ;sò

•
hi estem d'acord, votem s1 o no, i
ma~alts

sabrem Què s'ha de f

pob:xvs i, de pas, amb l'oposició •••

"1":>1 resultat de la votaci6 t'a pensar anb el t'antasma Per
majoritària a t'avor del ministre t'armacèutic.
- Això no ho entenc ni em pen so que ho entengui ningú ministre oue havia dismrtit amb el farmacèutic i havia

areM lea cose

ensada. de provocar una votació -. Si ens
n'haurem de

r les ungles, ja ho veuran!

vegades nsssen coses que no es
estovaint, o tenim

~antaRmes

sense saDer-

compr~nen.

a casa!

En aquests

Quan 'el ministre J

la possibilitat que jo, i qui diu jo vol dir tots pJ.ega

sempre ministre ••• AlgÚ que no era ell li feia dir. Jo el
quan son pare feia receptes a la mà de morter, i que un
,

'

frl pasRet de t'annacèutic a senyor farmacèutic

d1~

aque

Ih, bah, Pau, ara la variació de eriteYOis és permesa•
.-

1 que no s'hauria de pennetre és la variació de votac

te"ials. qi es vota une

COS8

surt un

i

ltra•••

- No bo sé. Potser algú a darrera hora s'ha repensat i h

'també podria ser qua arribés a vell, ma1aJ.t i pobre. <n

amb fantasmes! Poden passar mil, cosas en una votació. Jo

lia votar Que no i potser anb les presses he agafat la p

st. l de la mateixa manera Que m'ha succeit a mi pot hav
a algun ministre més •••

,
-

l-\11leS

uesta mania Que

votar sem

ns ha en trat ara d

pre quan s'hagi dI! votmo si ens errem i vot

no, ja em

votacions més galdoses ens espe:ren •••
Cap més ministre, llevat del ministre Pau, pensà

$D fant
del cap
al món :t'ossin. ~l ministre Pau no es podé treure el resu

lla votació. I, per acabar-lo de preocupar, aquell dia a
a essa hi t,.obà la soR'ra
assar una mesada.

amb

C81'8

riolera anuncian't-li

..

Aviat es va veu:re en RQuella vila, que s'esdevenien

de du.es nenes i que els partidaris, pocs, de l'existènci

haurien pogut dooa:r-se compte qne

9S

tracteva d'aconteix

nats per :t'antasmes amb dues maneres d'anar pel

m6n. Si s

tretingut en fer un petit balan9 d'uns fets ocor

'·1c, haurien vist que uns de d

:duit espai

ue haguéslSin

tat portats a cap per à :t'antàSme

eparatistes, eren uns t'ets propis

e gent amb c

me, d'anar al Pais, als seus habitants i a le8 se
t

8

bon-jana, en

~i ••• la

luf!a, unes bufes tirant une

placa despenjada, eJ.
xàv~a,

unes deelarac

nyor- Quitnet i els llibres del fabricant Dmzel
ven a bastament intervencions

d~

f'antD ames de bo

cavi, es podia veure ben clar que eren d'una altr

ens de raó o sense, que aplaudien i col.laboraven

qua volien desfer matrimonis, que es
osaven farina al

l~it

<;1al

trimoni del tlequer

d

posaven la primera pedr
que reberen les pedres

mo~aven

a qu1nz

naixem
in ca

i t.1n

creients en 1'antasmes tinguéren ocasió

te, qu
culpa.

d~at'

~

ces, 1 els que no hi creien haguéren de passar la

la pitjor cosa

hi ho,

erqu

~

n.' aquells vila

cosa s ue molt mal aclarir.
1 pai

l joc no era permès, però

gent. jugav

eren prohibides les cases de senyoretes i determ
que.s, però ningú s'estava de res 1 ho fi

segui

vingu' una revolució per haver prohibit sonalles

t.ma n,eva revoluc
, va dir també que per a evitar
,.

aguts :feren decidir el govern a desbloquejar ac

que si la gent qu.e es jugFwa els quartos ho podi
de'ltorbada per les
e18 qne

,.

t'orce~

pract~caven

de

l'~rdre,

que si es

l'aMor a hO!"8s, i que si

deixés ,..~unir, 8en~e que passés de reunir-se" al
de contraban., hi. havia govern per a t.empa•••

A n'aquella vila, doncs, seguint les bones disposicion

e.L.9 modestos· canaris ele pela anaren pujant i pujant aV

previstos 8uronen ts

dei cost de la vida.

Això és :fer el CEmar!! ... df'ien els que guanyav.:Ju.
natural .l'opinió que del canari, i d'altres jocs, t
,

nven. Els que perden no tenen les

¡teim

'epinions,

ugant pensant que algun dia hen de guanyar encara que
l~an un

convilatà arribava a casa blau,

- !.n;1ra, jo només jugava per a -rel' la pau •••

l és que el joc el mantenen els que perden. Si no foss

nvaria mai ningú i si r-o guanyés mAi ningú el joc perd

gi que té, en quatre dieso N'hi ha que diuen que sempr

teixos.

~ot.se.

seria Dés ben dit dir 'que sempre gu

teixos. La majoria no bo vol entendre això i seg-uelx p
gustos i baixes que tingui.
'1 matrimoni Collell era un tuatr-imon1 que

a t'e

bon :fel". El senyor Colle-t1 era un Iilarit ben vist - cin

barba i coll t'ort quan sortia de casa - ,el qua¡ no pa

cat'è, d'un tallat a l'hivern .i un re-rresc a l'estiu qu

de servir amb palla. Els dies de festa portava la seny
i eJ. matrimoni

passava la sessió rosegan\, caramels qu

Collell s'emporT..ava de

~a

botiga. La botiga era d'ultra

nla bona parròquia ja que l'bome era molt compliment0s
quat.re t'lo1'"et'es agradables

11

les compradores "les quals

senten cofoies. La senyol"'a Collel! provenia d'una vila
p~avia,

quml

sor~ia

de casa, ben mudar-se.

- Vols dir que no ert mudes massa? - .li havia dit

al~n

botiguer CoLlell.
- Si et presentes ben mudaaa, la gent es pensa que la

molt més del. què dóna. Ja veus quines saiudades ens ~a

Arcadi, el banqu er. EJ. die. que el senyor Arcadi no ens
1H¡;¡USIlR:1Ut.

- Bé,

ba,

ò

~s

oti~e

que haurà sabut oue

vade cala

,muda.' t, noia, mU,da' t.

mu~ler

ovu,t, t

ColleU es mudà mass

, que

nU.
- }f"loren tina, em pe.nso que no fem comptes!

a sé per on vas, però si jo

,renQ roba, s'han

DG

riures del senYQr Arcadi, i si

l'hem d

i

ester i

dats••,.

'1:1 senyor ColleU no era partidari de contradir a ning

la botiga a t'ar bon pap er a tothom i
tamooc

don aI'

ra

contradia a F1o,..entina..
, ColleU 1 - 11 dei a ella

-"Apuj

I

.8

Col~ell

apujà preus. Però la parròquia

l'home

n~

..

.. ncia la qual, si bé no era tan eomp:.Lirnentos8 , t
us ver mor de mudades exceasi.ves

s'anava penedint de no hav
guè. fer ja no hi :tou a

t

•

.,. compt_.

la botig

vestits jA visto

en públic

i

les :t'erJbres de

cont,radit mai a F1.ot"entin

i, si

l qu

o

botiauer Collell

anar-se'n de e

trà en .jv,""

comen~ava

a pensar en tan

per tal de no contraài

la mudad

ritar! d'algun eonvilatà, una intervenc
i

r •••

- l no va mai, senyor Collell, a t'er una partideta? -

l'unic boti gler hagués jurat trenta vegades que era

- No, no, a mi l
d'una altr

cartes n

diuen

s.

'3

ixo

- No és passar l'estona, amic. Es un negoci, i vost

'"hi pot ter ric jugant. I, sobretot, que tot se sa

llell pot sn sr mé s mudada Que mai I

'el"à si ni sé com s' han de :fel" bellug ar les carte
- Ja se n'apren •• • No caJ. cap titol universitari Ili

treballar amb jocs de ca:rtes. Hiri, 91 pòquer ha :t'

no és res de l'altre món. A vostè li donen cinc car

i l'hi van bé, vostè tranquil i envida o sigui ,val

posa preu, aposta. S1 no li van bé, es descarta, es

no són bones i en demana al qui dóna :fins que tingu

I "Dot fer quart.os amb la mar de combinacions: Pare
de sets; doble parella, figures, escala, escala de
dir tre s asos i dos reia ••• cinc cartes d'un mateix

es coneix !Jer color; pòquer, que és tant com tenir

tre reis. I, amb el eomodl i quatre asos o quatre r
al repòquer I

r encara" t.é la catxa que consi steix e

sense tenir bon joe per tal d'espantar els altres i
Què li sembla?

Es o no utla mm.iera de t'er quatrtos?

l aquella nit el senyor Colle11 se la passà som

i totes bones. Es clar que era fàcil t'er-se

uan es disposà a anar al. cafè senti, al sortir de

'nyor Colle1l, ne s'emboliqui I

Parò es girà de tota costats i no va veure ningú en
al eat'è.
,F.\ll

s'asseu a la taula dé joc veu a l'amic

Po~ite

- Carai, senyor Collell, vostè per ae17

'home es desorientà \ma mica al senti!' aquells mo

poc que precisament fou el senyor Polit qui el con
dor. l encara es desorientà més quan Polit li diu:

- Feia temps que no 9ns vèiem, senyor Collel1. Jo h

es, i el trobo molt, bé •••
pre?
...
r que l'al:tre d

,

a

oc

rò no

nyora, tan

J. vaig con:t'ondre., pensa el senyo

or:f.at e

tan de

1xò. l 'tenia raó

Ib

8 r.ecordaV8 de deutes que tenia gent. &1 b
ti~

a ou

P

t1ngtl99sin 1 podia dir,

ntes i 1

paper, l'

lasse 1 auant.i tat de m

ls t'ormaven ••• Ilo ho acaba de veu

'nyora Poli ta.

la vila hi hagin do

torna
ja, perq
s

ju~

,

sen~/ors,

i

i,

presenten

lIDG

1 senyor Collell la nit ab

.41 et vols mudar

renti

no les hi sabia aquestes deccions. J

:ttort nosaltres. Suposo que ve prePara

jugaoos

-

;rò es juga. l

.dora'l19ll t.

desorie

-Joncs, miri, qu

clar ell alló ja qu

arriban't

s, ja ho pote
casa carre

d

f'8')~ -

darrera

...
'

deia el senyor

oneda.

l ja no el parà ningú. ~Ja d'aquella taula 8e 'n deia la

Collell. Els benef'1cis del joc es traduien en el guarda
tina la Qual

9S

podia mudar a t'ons. l no necessitava pe

ga d'ultramarina la qual es tan 00 .. Quina necessitat hi

atxan t oli de

1 temps

rasol si es podien t'er pet

.

escales de color, catxes
i derivats?
.
no com si
sen.se i'

&1 senyelr Co

s'hi guany's la vida, sinó guanyant-se-li, am
tar-se davant l'aspecte dels

:ats de

n~,..yis, rose~t

qu~

perdien

e~s

puros despiatadament i all

a nosa de la corbata.
-

l jo tenia joc per a guanyar! - se senti dir moltes v

la de1 senyor Collel1.

t

e

convilat8ns s'ht

òquer del

A n" &Quella peti t~ supe:rflel't verda s' hi dei

01.t.8.
.de-s,

, estalvis, paper de l'Estat, vinyes

,y'8

Hi ha poca gent. que perdi jugant i es passi el d

ni perñent i per a seguir ju

juxador nat no pI

Un d'aquests arribà a demanar
~a

, P.r:èst

bre

\Dl

prèstec

tà

la Caixa

Caixa naturaloel t no donà.

qu

1 paamt fu1tereasos dobles?

la direcció ho autoritzés.

- )lo, no, no cree qUi

deixa .iustar, i si deixa juEte

?erò ai ja el gove

perd!

justant hi ha gent qu

raut.
,

que he

812 un i'

- Veurà, si

1.;

l d'on vol que els treg

Caixa no me'n dóna? Jo, si guany

s.

~os

segur Que b

.o-lar. Però i si perd?

s de guanyar, no ho s

Quin

'arantfa t.é .lA Caim

ners a un home que els ha perdut jugant? Faci-se'n c
di~

- Ja m'bo bevien
deixar q

que la Caixa anaVa a mirar mol

'tos •••

IPhi ha que tenen mal

perore 1 se sap que el mal htm

veilades ha estat. fulminant arribant a eJ.emmar semb

se ells
ju~dors

teixos. A

nerdents han

n~ aquella

Vila" de cert, n

lenat la caga de crits i la

rden no v91en avisos. Qual) algun amo

intenció
- Ji tamb

ilÓD deia al paga r la setmanada a

Wl

9Tl

ls has de perdre jugant potser valdria m

1 jugado!' s'ho prenia molt

malsm~nt

,i s'apuntava a

directa dient que els amos eren uns explotadors que

'trèballés sen

cobrar •••

Pract.i esment, not'

n'hi havia un que guanyava en aq

nyor Collell

el.

~~

segons uns de.Ls articles del bo

quants més 'quartos disposava més en guanyava•••• La ta
brant fama, tanta, que ja venien
o pot ser, aquest home deu
orasters

qu~

eren 9.LS que en

jU~adors

~er

de rora.

trampes! - deien de

~e1en

i bo i

~en~ne

pe

ls plans de la colla de Luard eren, sinó que la gent

rruin er tota la comarca. l s' hi anaVa en carni. Però q

sava Gue tot el què succeis en aquella ~amosa taula e
t.asll8s7 No ningÚ. Potser 1 'lmic que tenia dubtes era

Qual no es podia acabar que

lm

home que molt poe temp

se'l veié t'er ni Wla modesta manilla, are, en jocs d'e
diners s

Ò a qui bo havia d'anar a dir l' an

c~es.

l' ex-botiguer tenia
Un dia,

lm

aliat t'antasma? l no ho digu

la. taula del. senyor ColleU hi ha· un ju

La J1rent es pen

ue es tracta d'lm jugador

in~:rnaci

vingut portat per la :t'ama d'imperdibl.e del senyor Co
teixen l.es cinc cartes reglamentàries. S'envida•

.t-.a

t

una carta. El senyor Colle1l, dues.
- Va tot 1 - diu el foraster.
- Passo ••• - diu el senyor ColleU. l a n'els mirona,
fet una catxa. Ja veureu aquest nou joc •••

Però eJ. senyor ColleU toma a perdre. l hi torna. Ja

serè de dies endarrera. De cop li deaaparèixen del pe

des pre-fabricadea, i es bonverteix en un jugador dis
el no jugador que era quan l'amic Po.li t li aconsellà

la dona mudada les cartes eren la so.lució. El t'oreste
vol. Quan perd el darrer clau, el t'oraste1' :.Li diu:
- .?erquè 8}.Jrenguis a no fer cas de segons quins cons
~là

espectadors

assiteixen a un espectacle mai no vi

la • .81 :t'oraster aplega el rm.mt de bit1lets i talons q

eren l J actiu del senyor Collell. Al defora 'fa un gra
l el foraster regaJ.a al vent el grapat de paper que

que es converteix en t'ulles seques, a t'er voleiar le
a:t'e cc10nada la tramuntana.
- ,to he perdut tot - diu

'meg8tJt el senyor Collell

sa-. Ja no podràs anar Dai lés mudada.••
l es troba a }1'lorentina

abillada

amo

un modest!ssim

- -':s el millor que ..¡ai hagi portat, Collell - li diu
s

Al ca'f

t.omar~n

a f'er joca d'apostes migrades.

sn Ltmrd e' assabentà del :fet, escup! ver!. La gent

però ell si Que sabia que sQllell f'orA.ster era un hom

gur que e's tractava del t'antasma Habacuc el qual per

gent es llevés la vida de resultes de perdre jugant,

d'ma vegada les caixes del Gran Casino del propi M
~ls

desesperats solen ser mals elements i quan el de

t'antasma ••• i Luard es desesperà. Ja no pensava en ac
r~qiques

sinó en una gue!ra total, 1 si havia de cau

que el petit Pais de Tomàs, caurial

Comen~a

de nou

compranisaris. Originà focs, feu portar banyes, con

en gratacels, feu pelar muntanyes de cales de presti
nà de blocs de residències que

~eien

pensar eren des

d'edats perdudes o d'edats. per a venir••• AlgÚ no hi

intervencions de mal acceptar en alguns d'aquells a
ls t'ocs s'atribuiren a males situacions econòmique

va que les Companyies d'Assegurances si bé no els ha

ls t'ocs, els havien de pagar contribuint a -rel" t'àbr

a dona. feina a molta gent. En quant a la questió cò
algun

8~ectat

havia respost

~

un

~vls:

-

1'l0, a. mi

la dona no m"enganya. Ja t'a temps que ho

ria ai no ho sabes•••

se li volgué treure impo{ància.. Com se'n volgué treu
trànsit al di!' Que eren, el tribut normal que pag

nien cotxe 1 els que no en tenien. A les barbaritat
el.S paletes responien que ells eren uns manats •••

- ••• 1 () fer el què et manen els arC}uitectes o tenir
T tenir .'(ent parada. avui, ja em diran!

Luard veié que la gent pagava les seves intervencio

i anà a més. No, la comarca, desballestaria mig mó
havia pensat abans? Ja veurien qui era ell
d' 30uell animal de separatista I
1911 v~es,

~que8ts

Primer hav:!a pensa

poò el govern havia badat i les bavia t

Const.it.ució, igual que els Estatuts!

~1

sap Qui ho

En veu una altra d'arme, Luard. lli.a de segura per a

el món en pes ••• si, el petroli!

Ja es passarà, de

dres democràtica, a trenc81'-los! l pensa, content,

md, el t'antasna de l'Orient Proper el qual havia a

rrara un cabrot molt gros amb la instal.lació de ju

oló de pale stins. Ela àrabs no comptàven llavors,

cridar l'amic.
ohSlled, has de fer apuj sr el petroli!

cara més?

- l :fort. Tots els que 'e 1. venen se n'alegraran, no1

ixò, si, pe'r'ò vols dir que no anirem 1'llassa am1:Rl'

- ~;ha d' lmolantar la Dictadurs del Petrolil El cón
tar~ats

durant segle s. Ara ha arribat la vostra. Re

treure de l'Alhambra de Granada, de l'Horta de Valè
t.omar amb pet.roli als dits.

Recorda que podeu

~e!'

rrota de Poitiers oue te n'has de

~cord8l'

p

ys q

cionament,••• ha~nt de tornar a anar a Amèrica amb vaixe
Tu t'imagines ministres en bicicJ.eta•••

- VoJ.s dir que els ministres •••
- Ara diuen <I4e volen ser els prime ra de don aT' exemple.
! si

-

08

inventen noves energies

no hi ha savis com aba'1s ara. 3i hi haguéssin esta

l'ien inventades.

,wi tothom mira Qui bo' farà.

e mom

campat la por de les centrals nuolears.
- ·Ja ho saps que las demoerilcies, malgrat no t'entrin,

in s ara ens han :rat viure?
- Tu no ets el d'abans, }'ohaned!

r el petroli també w

nt que s'acabarà.

- 31 però d'aqui que s'acabi els que en tenim podem 'fer
si l'anem apujant moderadament.

,empre els quartos! No sou més que fastigosos capita1
~areu

dels quartos quan s'acabi el petroli?

!amprar els carburants que hagin inventat les democrà
88R&

el petr01i, les democrà.cies ens posaran e13 n

a preus prQhibitius_ No tornarem més a Granada per aque
- Tu hi vols tornar?

- Jo i molta gent enyorada.

- Dones deixa"t, de punyetes i recomana que el petroli e
car, que e l regaleu, hane 1
-

0.0

recomanaré, ho recomanaré ••• sé que la majoria està

i té pressa a ~er-lo apuja.r. N'hi ha que mai en tenen p

rsonal.mant tinc una mi ea de por de tomar a veure esm
lació i que les dones ea tornin a taoar.

-

~u-me

a mi, Mobamed!

Ja et creuré. T'he

C"

,

rò t1n una ic

d

iQ. Llibre dels Fets de mal e:xp11car seri.a un llibr

i algÚ es podria pen sar oue

ca"'. l tamooc és Ql18stió

la llarga tot ho són fet

de publicar la col.1eeeió

com 8 'ha t'et rica determinada

e1aJ.s,

~nt,

però sl q

lar, perquè se'n parlarà cmrt, de dones fantasmes, mi

fantasma Dalatina.

QUan Martinet aconsegui que es lli

t'antasmaria a un pe'ti t escamot
exactament d'un 99';

dones com a proVa, d

ben. poques eoses s'han tro1:a t en

de la societat.. De bell antuvi es declararen independe

de div,erses campanyes entrant 1 sortint de domicilis e

ren casant-se. Tintméren un desengany al veure que una
rant set!les havia estat dec1ss.ive: els vesti.ts,
feia cap

00&.

la m

Les dones d'ara sostenen que l'arma prin

terior i no l'exterior. l aquell 99% eseasà amb calce

quals les dones tl"obS'l que s&n
sàpi~a
~ia

lme8 bOllI

s calces.

Un

amb certesa, permanesQué soltera la :f'antEem

o

que per acaba'" casant-se i rentant plats no calia

d'!1 $tremi •. Les seves companyes, en gene!'al, es casare
gtm.8

que es volgué casar a gust. acabà rentant. plats i

tort i a dret. Donatine, doncs, restà soltera, quin 9s
p91'"

gust, mai ha provocat

Jll8SS8

alteracions d'ordre pú

ferí durar soltera, que p~a no durar convertida en cas

s Martinet se li recriminava la seVa proposta, co
tr'! hi haa'Uéssin bomes sl món estarien destinats a pa
n'..1ixa i Que

'DOCS

la passarien sense cau.'T"8. T que si l

mes s'bavien convertit en dones com les altres, si de

les al t.res, els res'ultats de passar

~a

teix'OS. Can els serien si la s dones' a

corda fluixa

168

Quals la

l'alt8conae-Tvessin la seva condició fantasmal ja

dar el cap a1,6 homes les donG'S, f'antaanes o no, no

art.inet era 'un fanta sna que semp:re tenia un a S'ort
rrava com en

ca 9 que es comenta.

'91.

T)onatina e"a solt.e,-.a,

PJ1Ò

f'estejadol'"s, i bo i la s

ci81, festeja de la mane-ra, que ereia que s'havia d
&

poc i sense anar barroera que ers el sistema

anava en

d11i~nc1a que

és el t.emp9 que s' 1'.a

ire

fes~J

OO".1a ben 'festejat, t'eia unes petites vacance'8 i to

que era la seva. Es presentava bé i bavia festejat.

tres les Quals havien 1'et., del f"estejar en general

Hi ha qui sosté que sense aquelles presentacions d
D9"S

1'III!lort.als no n'haguése1n estat tant. Són op1ni

,da tocava els li'terats. En trobà un que li digué

- O

t~nrt.eJ 0,

o eecric. Dues case,s a cop no es pode

Si guarlyava el festeig, Don3t1na I:\rribava a

e~riu:

festejador i els escrits sortien magnifics toquéss

llassin. Si l'home :festejava distre,t,

e~s

escrits s

com molts, i parlaven de coses i a mateix nivell q
i es llegien, en els escrits en general.

~~l

poc

passava sense resteJar eseoltava eonverses que sen

rrera, 1 com que la frequent.aci6 amb la gent de lle

,.

comanat

l'h~bit

dels als quals favoreixia, trobav

bavien de uorta:r les coses que la gent deia pela e

:feia posar.

~s

1e coses, i

8egOT'S

tir

oue deien:

lecto~s

clar

~a

Rent

quins

d9~

carrer no deia sf;tm

a~ticleB

feia

~er

Donatin

Jo no sé per ,què aquest home s'ha de :ficar tan

- sl no sembla

p~

el de temps endarrera que no s'

- Oh, 's que quan no s 'hi ficava no n'hi havia de
-

~

eaerip1:.;o:r ha d' eser~ure pe:r a tothom, 1

~la

q

cans ho deuen· trobar molt bé.

'erò si hi ha República, no
-

,.~

s'h~

de

~er

republic

aquest pais la gent és six!. F.s Va contra de

s'està mai content•••

P-lt..res vegades el.s lectors havien
de domentar a.rti
.
.

veladament.. o no, oose8 intocables. Llavoro, part d

98ven el nas., i part seguien

e~a

escrits de U?na:t

bar entre descripe10ns d'una entrada de vent o un
/

.

alguna ratlla en la qual, amb méa o menys imagina
al.lusiona a girades de truita. I, com sempre, el
partidaris i contraris deIa articles de Donat1na.
l~

dona intercedia bé, se'n digui 1nc>iració o el

'tT'9bal18.va en. escrits neutrals, uns escrits al. pu

f'orot'os 1 detractors no tenien més remei que exela
-

~~s

1"antàstic I

Donatina deixà les act.ivitats literàries, d1

altres camps. Festejà governadors civils,
rals i caps de fila

mini~tr

als quals., segons ella, tamb

activitats. Segons 9a comentava, si no era cert h

.

8

la seva condició especial, es p"dla convert,ir e

t.uralment, en secretaria .guapa, i qui és que, a l'

trIa una que no ho sigui? ••
- N'o, avui no. M'espera la secret.ària - es podia

gun dels :tastejadors

damun·~

dita.

it.xos

er

'ria! -

1

stressa de c

per això

'he passat

:r-ondinev

qualla nit pensava sortir

-,e

l

rwquerlal
-

A

la

nerruqu~!a hi

pots anar- cada dia, dona.

- '!:s que només falta que me la portis al llit

- 3nnin!a, tothom en té de seoretàries mone s. Ara, n
que jo•••

-

;l~a

igual. A mi no em :faràs crenn:t que

81l1b

aquesta

ries psr-leu sempre del gast públic!

- ·U cà'rrec meu pur-t;a més maldecaps que la gent no e
:b una cara 'bonica al davant, no

no en tens tants. Jo no et vull dir que enm:U:tt: la t'

una estona, perquè a tu t'ho dic tot, può normalmen
desoat.x.
- Vuit hores" vuit hores ••• l les hores extres?
- ~s que no

68

dóna l'abast, Erminiat en vuit hores

bast. S'han de treure borsa d'on sigui 1 sort, sort

noia com aquesta que la feina no l'ospanta. Les veg

volgut plegar ella m'ha dit: "Vol dir, senyor liil

- Ves, ves, tAiUet, que la secret.ària t'espera.. ... 12e
reixeré

facis hores extres.

qUal

- no ho fessis pas, Erminia! N'o t"ar1tJll

un dir-,i¡.Jbo a tu que t,'ho
massa papers,

- Ves,

~~es,

Ui

~c

1"4S

de bo cap

'tot. Aquesta noia em

r

mai"tat ge la feinQ•••

que et veig nerviós.,•• Perxò be sentit a

va, can van••• Jo ero peDS8v'a que només s'rau vosaltre
l f'et-=ro •

. dins?

a &1 senyor rAil19t donant-

almirall deL paraiguer.
- N'o res, no deia res •••

el darr&

l la senyo!"'8 Mil1e't, 'pentinadfseina, ella i penti

contemplar un nou epissoòi de la novel", la que sen

tM,

gi dit dóna la telf!visi.ó. l

aquella nit l'epi

se les té amb tres infidelitats les quals tant pl

lUllet Rbans que son m~rit, S,'ensecretariés però q

guitejf4ren, tant, que tf4ncà l'aps'fTell -d4:Jl qual h
qua sempre hi hau'r"ia d'est8r- i se'n Va al llit.

traa, no sant! l'arribada del sonyor llille1;,,. i ai
nes i est.on

sense poder a

'8:r.-

el aon •••

Donatina en festejà molta. Això si, ara reservsdl
;noms quan

les seve,g f."es tej

lF\V

anys

que tenien e,ls c
{'ln~lls

t,

nia contactes' sec!'9t.s

,

t'oren descoberts

8F:1b

o

pregun~8

tenia

Ib el g

s de truita

90br

l')9r

ls ac

la 9.'ent d

la Repúbl1c
re

'OSlW

feste:i.q. Visto

es podia :fer diverses

s, h

dobava el pop

s. Parlav

espi.

dels dos bàndols?

o ou

Ta

malgrat la seva cl1SCl"eeió, li eseapéFJ de dir perq
com anàven quan e lla actuava di

ral n

enear!'e~ada

'overnado:roa, min

de 1'ila••• Algun confident devia

cont.,..àriament !llai no a'hfUrués sabut res de le

Les dones normals quan t'estegen a gent vulgar són
rò quan ho fan amb gent :fora de la general no es
bo. l po

r si

aet.uà com lea

.

nat1na,

fe8te~1adol.'"a

t'anta

,

e no n'eren.

;:>'ha dit Que 'luan lll\ g'3nt as fa vella s'enten
tEu~i:nh·t8

moments, ha renyat a utl fiU - perqu8 s

ha existit un temps que ela pares renyaven els :fill

sar per l'adreçador, l'ha fet anar a la rega, en fi

neral, és, davant un nét, una caiguda de baves perm
que t'ac1 el nét. l aquest era el

CBS,

malgrat la. se

'antaSt!lA, de Tomàq davant la petita Mireia. Veienti anant-hi a passeig no

9S

recordava ni que n'era d

alava a la noia un afecte guArdat durant oilen1s,
valen.

Quan Mireia desembarcà a la platja del Barri de Har

no s'hi havia instal.1at. Això vol dir que s'esdeve

sense intervenció de la fantasmaria. Com hi arribà

Marina? no se sap •• La recoll! la vella Pedrosa, la

via casat perquè tenia un ull enf'als, i anaVa planE

:ent menudA. Ja Abans

d'apa~èixer

JUre1a, quan les

ja eren fora. de casa portaven la quitxalla a casa l
avia i canalla passaven estones en gran. Però quan

ven la casa de la vella, una casa amb un gran porta

la qual es veia a través d'una ,lleu i bellugQsa cor

l'avia Pedrosa experimentava un gran buit. Ella hag

noia tota seva. l quan se'n queixava amb el vell G
deia:
-

l

si volies una noia com dius, per què no et casa

- Ja de menuda em déien "la bòrnia". l de gran, els

res em miraven aquest ull. 'Molts compliments, si, m
,
drosa", pero mai cap em Va parlar de cRsori.

.

- N'hi ha que van

8

mirar molt prim. Hi ha coses qu

més o menys. Tu mateixa, tens
els anys que bas arribat a

ml

ull que no és com

~erI

i, però tota solQ.

vols dir que un metge no te l'hagués pogut arre

- Jo al principi em cnia que s'arreglaria sol, i q
,n \.ID met~ ja era tard, almenys pel casori. Què h

Posar-me

~m

ull de vidre? Els homes, quan es casen

les dones. Si

VflS

a casar-te amb

lm

u1l postis, es

hi portes altres cose8 postisses •••

La platja és abrigada de la maj oria de vents, però

presente un temporal contra el qual no hi ha abric
La mar S'hA cansat de fer bona vida, i quan ningú
ma i

s'h~

de pujar barques platja amunt a més cór

troba mar endins en temps de temporal, 1.' aire s' an
prometences. l fou l'endemà

d'un d'aquests tempor

ri trobava 1.a peti ta l.Ul'eia a Cala Brugosa, rient
xa de :tUsta.

~1

vell Gori, Que de la mar s'ho, crei

tona que sentia el so d '1ma veu manyaga••• "Mira, l

pensà. Gori. Però a l'entrar a Cala Brugosa aquella

,c'lara i més propera, fins que trobà 11ire1a 1 la ca
la noia veié al fons de

~a

caixa 1m paper que deia

." segon pensament del vell Gori fou: liLa vella Pe
noia que voÚa!u.

Mai havi.a vogat tan dep'ressa el vell Gori com aque

platja. AlgÚ que contemplà 1e eu"'sa de la barca pe

ri s'havia deixat l.'esquer en terra, o que se li c

,-.'>olta gent del Barri anà a la platja al veure veni
venia, la barca del vell_ Aquest feu

tm~

ciada de

cà. sorra com si fes \.IDa moxaina a l'~reny. A19à Ui
1& gentada al temps que deia:
ireu!
~othom

preguntava coses, però el vell Gori, el qua

cionat a donar explicacions, només,digué:

- L'he trobada a l'aigua•••Ho em pregunteu res més ••• 1
Pedrosa •••
- ne la dones ben donada, Go:ri?
- Ac! la tens. Cuida-ls' bé ••• 'Ha sortit de la mar, com

nus!
l

com la cuidà la vella Pedrosa l

Quan Tanàs 1nicià la vida de pescador seguida al Ba:rri

reia era tma petita glòria. Tothom la c.l'idava, tothom
m~~

l

no :tou pas una excepció, al con"trati, la volia més

fJlirei

&stflva de Tomàs Que no en

odia

star

,

es.

l

bans els contes els plavien molt, .i cés els plavien qu

b la tele v 1sió,e1s menuts no estan

creure eren. Ara,

.perquè se' ls destorbin quan la miren i els contadors d
llastimosament. Però al Barri encara no n'hi havia de

hi arribà Mireia, i Tomàs li podia contar contes de to

dels quals no eren contalles sinó epissodis veritables
....... c1es
i.

B

l f'AT'lt

•

ireia i

ui n' esta.va

às es convertiren eu

8 8stis~eta

d'aquella amistat

Pedrosa a la qual mai li parlà Tomàs d'aquell ull sens

tants, tants die
T

.

.

ensenYa a

tos havia donat a la vella•
ireia

no tenir

or de la nit i la p

a rer una pass&jada pels cocals veïns quan al. cel no h
estels, i :t'ine l,

nits Que no n'hi havia.

Caminaven

mà i tota la caminada s,entia coses mu no sentides. qi
o~t

'reeollir le9 eose

ue d

'omàs en aquells

pas

tingut tros autèntica història del món als dits.
- ... i per què 8abe~ tantes coses, Tomàs?

- Perquè :t'a molts anys que en veig.

Més Que l'avi

ona aue és el més vell del Barri?

l'avi Trona va venir al món jo ja feia anys
per què sóu tan vell?

Tomàs dubta una mica abans de contestar. Pensa que

t'ecte de Uireia si li diu la veritat, però també pe

se l'estima· molt potser el segueixi estimant. bo més

es pot pas passa!" la vida sentint-li contar històri

ireia, a tu t'espanten els

~antasmes?

- ,Iai n' he sentit a parlar, p~ si :ros sm una cosa

tants anys i potser en podeu

se~,

no m'espantaria p

l Tomàs fa una, per a ell, mena de jocs de mans, i
gat, clavell ••• Tot allò meravella Mi'Ntia que viu

tro

de BIBJ1ca Neus i els Set 'N'ans, i creu sense cap dub

,ranstormat d'aquelles maleres.
- ••• i n'hi ha d'altres de fantRsmes, Tanàs?

- ,lo gaires, ja. Es

Va

passant de moda.

- l tots poden fer les coses Que beR fet

vós?

- N"hi ha di dolents, 1!ire1a. N'hi ha un, sobretot,

pecats. Ajudà a t'er i a guanyar la guerra d'aci de
lat vegades.

- Anava contra l'avi Trona '1

- si ..• l -reu ar;af'ar a l ' on cIe Quim, l'oncle de la t

l a.consegui que se 'ns fes parlar a tots com el com
civil.
- l per què el feu aga.t'ar a l'oncle~im?
~~rquè

.

era separatista, com jo.

- l què vo~ dir, ser separat.ista?
- Veus aauesta mar

1.
- Veus la vila, allà dalt, tota pintada de blanc?

- ql.

us les munt

ada

,

.nUà?

- di.

ones a les muntanyes de més enllà i a d'altres
t.ots els pobles i viles i

ciutats, que

h~

han, i e

1 avall de la cost.a i t'ins a illes enmig de l'aig
hi parlà tota c

ar1'

ara tu i jo., Fins que ve

troben altres muntanyes i altres pobles on la gen
que hi parlava

saltres. Tota aauesta ter

a D

nostres reis, la8 nostres banderes i les nostres

nostra gent d'of"ici i els nostres po

cabdills,

e:roem a casa nostra. Fins que fantasmes dolen ta :f
,que teni.a més canons que nosaltres, i ens ho van
priruer8 guerra que ens van ,1"e"', encara que la

quedar empatats. Abans de f'eJ"-nos-la aqu

que v,

van :t'er posar un re-1 al qual nosaltres no 'Voliem

tre. A la segona ens van guanyar perquè els ajudà

que prOO19teren donar-nos la mà feren tard. A la t
nar a guanyar amb canonades
p~rquè

munt

pa~atistes,
,

'~s,

éS

i ens van

no :f'essim mai més ni xiu. Perxò l'onc
saps'? Però s

pocs i no podem fer d

tenir-nos contents,

Ara, per
,
que

f'ol~astere8

un

di~

que ens dona

~statut?

com t"ho diré jo••• és com si t,I demanéssin

t donéssin unes

o~cea.

- T per què no se'n demanaven dos de vestits que
onat lm d'enter?
- '.¿uan troa cosa s'ha de demanar ••• Perxò l'oncle
tist8o.

-Tanàs, si vos i l'oncle ~im en sóu t10 també en
No:aés li manCAva aquella declaració a Tomàs Der

Ei

un vell

t'anta~,ma Cl-m

jo.

La cOl1Bsta de Mireia fou una ben graciooa

ria~la,

com

:feia quan una cosa li plavla.
I Hireia, quan t'ou sola,

\~

dia i EÜ.:tre dia anà co1.l

bells d'8Que11a seva cabellera one Tanàs trobava ado

via de veure amb el vell se l'arreglava .de manera.. que
.
repetides .~ades no es conegu~s8in. Tomàs., malgrat
estones mirant,..se-la quan la

teJll~

al costat no. se n

noia anava en cabells de 'Penys. liSi algú vol t'er mal

fantasma, no n' hi :f'arà11, pensava la noia u si la fòmu

t'ònnu1a". l porta sempre al damunt una capsa plena d
cabells.

uard ha reunit la seVA

~nt.

Fa estona Que calla

Es dóna compte que té un mal equ.ip, un equip d'apren

ue estaria millor jubilada pRl bé d'ells i pel proes

e1'ò no n'hi ha d'altres. PAnsa que Tomàs tindrà la m

mà d'obra ea'Pacitada i allò l'aconsola una mica. Ver

eJ.et:el1ts Que té dóna la impressió que només podan ca
Gairebé es podia donar ls. raó a Luard quan de ia que
ser cap de :fila d' aquella

~nt.

Hi ha una intervenció

al qual Luard ni escolta ja que el pobre Falet,
ta~aretit

8

mé

.

àdhuc parla malament•

- ••• i, no, de gos no s'hi ha vestit més. Almenys en
.phe passat dies i dies garrotejant-los i

cap ha 1it

samant, però han lladrat. Em penso,

canor, si era ell el dia dtaquell gos que Va dir uai

dedica a n1msr •••

arò Nicanor

coltav

olt, diuen pOQue
Luard es dispos

quella

ve~ada

convertit en

coses i no són massa sospitosoo

a parlar

p~

a veure

si

aixeca una

seus oieo16 o •
- :!em de mirar de :rer les coses bé. AlgÚ poc prep
c¿r

peJ.s sindicats i ho ha fotut tot per terra. Q

va~

s'ha de mantenir encara que els burgesos don

vamtistes. Què vol dir això de desconvocar vagues?
de deixar en

'PeU

p!P a veure si

l~

gent s'b! afecci

a cop. A]gÚ pot dir que en aquest pais ja n'ha fe
de vagues.. Es veri'tat, però s'han :fet mal fetes o
'hi b1tu in1raPVingut, tingut prou mà dreta. Quan una

cabat la que hi havia, i això no és manera de fer

hi torna a hAver Dor, que sl bé no és la por que u

saltre s, no deixa de ser por. Us en vull parlar de

eacoJ.teu-me bé ••• No siguis capitalista, Badoret, i

xiclets I

Deia, doncs, que m'escoltéssiu '06.

La p

por que feien anys endarrera pares i mestres., és u

,nen por que el petroli s'apugi, tenen por de

l'e

'actes, t.&nen por dels Uons numerats, i tenen por
guers i contribucions.

La questió del petroli

l'h

da l' an1e Hohamed. l!'ha promès Clue 81 petroli puj
trant en una

tempo~ada

en la qual només podran an

avui tenen brillan.t,aI ,. tk1 temps hi havia la por g
pantat el continent. Una gent Que milenis enllà fe

gran ael món perquè els tartars els deixéssin tran
,ass:ï.n aliat amb els

russos haurien pogttli portar

Gibraltar, han estat malejats pe't" algú. I¡8 por gr
'Els hanes han dem,ostrat que amb papers a les mans

nosaltres, i han acon.segui:t, perquè algÚ nostre pe

lle els xinesos eren tants mUions que era imposs

sin annar tots, ('iue Xina figurés ·entre els Cinc' G

mosa de banda, 1 s'asseiéa a la
paraules que no han

ar~g18t

~

a discutir les

mai res. AlgÚ pot di

d'ara no són als d' 3bans i que, ni tan sols port.en
o sena-s aqtEsts nois no s'navien d'haver cregut a
eJ.s xineosa la rnu i havent,.lls prohibit

~ue

torn

russos, ha passat 1.a por groga, si, però en queden

moltes cartes a Jugar. Sé que som pocs, l:JPÒ t.reba1
nt ha passat anys sense t'er can

C::\9

dels Mons U

d-e secre,tà,..ies i dones empolvorades no hB Volgut

quells Mons tenia por, gana i manca de sastres", A
que pot. pujar, per ara, el pis viu-f-novè ntlb asc

la dels }.jons Numerats no tenia res, arribà a pens

:é..lla. Ara, ara s'ha

comen~at

a pl"90CUpar dels rlon

sat que a1 els numerats decanen pet.roli amb tot e

noara a''hanran de lamentar noves puges! Podeu es

intluit més la quest.1ó petroli en la girada de ca
merat8,qu9 el bon oor de la societat malgrat que
ma'tel.xa

Ven18

eagargamellan1:r-s8 en

Va

de temps

sopaven dos cops n'hi hPvien que no sopaven mai ••

els pr.fmer8 modestos berenars als numera-te, al ve
de oriatures se'ls va dir:

.

- Però qui ua en fa tenir tantes, sl no les podeu

- di, amb què voleu que metem l'e8tOO8 •••-

v~ co

Seguim-ne parlant de les pors, actuala. La guerra,
devia acabar, va acabar malament. Jo ja volia
1"ins i tot.

~~eg

Wla teraporada, però hm passat coses

t, segur, a gent d'aquell animal de separatista, i m
l1en~ar

al carrer com ens hi havem de llen9ar tots. Am

o sense, d'aquella gent, ena trobem que.els a1iats s'h

Això, de moment, no preocupà massa als gratacels. "Amb

els hem deixat amb la guerra, i 19s que hi gaRtaren, s

tenen. 'Bn tenim més nosaltres", digueren els gratacels

fent CBses de centenars de pisos, i escopint qUal pass

negre. I, de cop, un espIa que el tenien a l'2st perqu

arribà amb \IDa nova que :feu empal.lidir a n'els que la

- TIlla s'han armat tant, que si no us &t'anyeu no hi se

- '>erò què hi t'eia vostè allà que no se n'ha adonat fi
.~

fi

mi quan em van enviar allà se'm va dir: La seVa an

és només perquè la gent es pensi que hi tenim algú. Ja

tà tot, no cal que es basquegi vigilant. La seVa :fein

tona i passar-la bé. Encara que no faci res-; ells ja s

que espIa. Vostè es deixa veure pels baU.s de societa
ces rams de nors a les :russes guapes ••• I

So sea:rpre he

'erò, home de Déu, aquest ar.mament que diu no -s'ha p
tre dIes!

Encara que vostè tingués instruccions de p

enviat del .'!overn quelcom ha de fer pel seu compte •••

- Jo, senyors meus, m'be limitat a complir les instruc
van donar. Precisament ací poT'to, jo sóc 'home, això s
clars, el què m'han costat els rams que he regalat. I
vostès es pensav8'l, res ela res.
- IJ.avors a qui els ha regalat aquesll rams?
la russs aue em Va semblar més m.tapa. Tant li deu
.e els hal!i regalat en un halI com t'ora d'ell.

ft, neixem els rams, deixem els rams ••• ni no es mov
moure tm enviat especial •••
- ,')erdó, perdó, jo m'he mogut de la manera Que se'm

V

movés.

, doncs, si no es Va moure, com ha pogut porta
que ha p ortet?
-Gràcies al darrer ram de flors que vaig regalar.
veure, expliqu1's•••
- Jo els rams de nors els

vai~

regalar, malgrat l

gura a la nota, a la mateixa russa. Això si, era m
- Però vostè es riu de nosaltres?

Qui

's que va t'

me a l'Est?!
- "To, senyor. Els p-rimers rams que vaig regalar a
t'oren massa ben rebuts per venir

r]'

on venien. Per

. rams capitalistes, i això que jo li deia que les r

'erò n'hi vaig arribar a regalar tants que al t'er-

rrer es va tombar. Em Va dir que els rams er.en cad

nics i que si les· :roses eren rus8es ••• Ens :ferem am

d1r passi-ho bé en rus, i aquest p:rimer de maig, d

ol, em portà a veure 12 desfilada militar a la

t'eia por! Si no eren pas els mateixos canons que a
quella gent els canons no els acabaran mai ••• Ara
d'un servidor de vostès disf'ressat de camperol al

russa guapa, a la Pla98 hi havia

lU1a

tribuna cu1'U

sense disfressar els quals degueren Veure els mate
jo •••

pies tots els canons que tenia pe tal que eJs gratac

pantant- se. Aque sts alertaren e l continent de l' altr
i la

pOl"

ja es fau gene'ra1 i es 'tornaren a obrir les

ment tancades després de la guerra.

~l

continent tin

ue els gratacels ja que els canons de l'Est eren m

d'Europa que d'Amèrica. Em"opa havia pensat, erradam
gada. aixafats els alemanys no n'hauria de tenir més

lla por transatlà.ntica feu la causa que es f'ondés, l

ton, l'Organització de l'Atlàntic Nord. Quan es fund
conVé que tota les sabeu aquestes coses ja que em

pe

fet durant anys com l'enviat especial el qual reR'ala
russes guapes, no s'hi volgué Alemanya la. qual, mor

com el Cid que hi arribà a guanyar batalles. Sabeu q

no? Es igual, ja veig que els :f'antasmes presents sab

ses. No sé on anirem a parar••• Però a l'hora de barr

nons de l'Est, els espantats s'aliarien amb qui :t'os,
rés del Pacte de '''asMngton s 'hi donà entrada a la

.emanY4 L'Est, al veure com s"agafaven les ,coses el

cardinal i sobretot al veure que l' aBst disposava d'

rà el Pacte de Va1"sovi.a, 1 ara hi ha alem~ys a cada
el" de mal entendre ai&ò, no?

A mi ae m'ha dit oue

al veU!"8 que l'Est no es gastava diners amb aparcam

nons, pensaren que aniria a fer cot!lunistee pel món a
i que si arribaven als

!~tats

Units els negres s'bi

seRUit.. Aquest temor fou el que els :reu burjar fins

eidi sfmlsr el Pacte. El Pacte de l'Atlàntic és e1
f agressiu, i

per agradir calen canons. El de Varsòv

defensiu, i per a. defensar-se calen canons. Abans le

esclatar cada quart de segle. Preven tiua, els dos Pa

a vint anys, prorrogables. Cadaqcun diu que si algú

sevulga dels estats signat

s, serà com si ho ~es

men l'AliRtl9s. El Pacte de Vsrsòvia, el qual té l'av

espréa de l'altre, diu que el dia que tots els pai

nin un tractat de seguretat col. lectiva, el Pacte q
cement desfet. Posats a dir coses, ua diré que els
de Varaòv4a :feren constar en acta elde si. Alemanva,

c09tat, as torné$J a at'egir, ells se n'anirien d~l P
tre

a qui?

Tant coRI els projectils dela dos Pacte

n onnals, la gent.. , s i

'ò 'quan e s co

n

,

r del lloc

part

no dormia tranquil.la del t

a nar1
ignà el

la ggnt

Que ja es feien bales
e20n

pacte al lloc on

eada continent ja no dOMI1í de la

domir perquè faci prof'i t. D'en~à que s'hm trobat

que poden dona!" la vol ta al món Que ja els espies n
bé, són desespiats ai trapassegen segon a on, i el

t.ència d' anne s noves quatJja són f"e

i a punt.

paren cie diT' que no entenen com una gent que

tan

quilòmetre quadrat pugui fer J.es arm~s que fa, i at

te

perqu~

pagui més ja nue sense quartos no es f'a r

donin la volt
dos Pactes i

al món ••• l el. món j
quest

s tenen tm

tot, por del

por mútua. O sigu

ja és g'ene~al••• Ah, si tinguéssim els fantasmes d'a
drí.a trobar la manera de feT' emprenyar

b'

un parell

Pacte! ja vindria la de riuN. Nowé'8 quedariem les

Ara hen d'esperar que siguin els hom98 mateixos qui
qU'J, i no vull of'endre a ningú, no tenim l'equip d'

l conv' oue sabem tots de la mAla. manera Que t~ball
d&~s

nostres. Vull recordar aue s'encarregà a Carl

:fantaSMa elegG1nt, una miosló a casa dels grataee;ts.

quina

màquin~

bèl.1ica

f~ien

després que els diaris

l'']st en ten:ia lnla que no tenia aturador.

va entrRr

Ei

lA casa PF}'T'

t-e~o,"Rnació,

Carles e

debutant,

Va dir oue es veia en cor (la portar a cap 1.a feina
~ava mai

no seria altra cosa que un aprenent•. Es v

lla de fer un 1"anstasma accelerat.

Ja se sao oue

com els altres fan plànols falsos, però és que Car
~sa

pe:rquè els plànols que va portar es va veure,

curos~nt

examinats pels nostres elements tècnics

cosa que els d'una

nOVa

màquina americana de renta

pe""què veieu que se'" fentam!8 no és cap C08a t'àcil
un fantasma espia.

S'ha d'aprofitar la por actual

gran temporada 1 no ens la podem deixar per-dre. Si

bé 8t!lb el Detroli, segur que el Pacte Número u ti~a

dra, i ja sabeu què vull dir tirar la primera pedr
~lard-,

f']f:)ntre esperem Rquesta t,irRda de pedra hem

ticulant democ'l'"àcies i separatistes. l al di,.. sepa

saneu a qui arn refereixo. A n' aquestJ si els a,.,reo1e

mana no se 'n cantarà mai més ni

~all ni ~pl1ina•••

I, del que es deixa dit, TiT5.canor en feu 8J'Ti.hA:r rr.é

tatge a Tomàs. l els dos bàndols es disposen a enf

Coo en tot ent:r-ontament decisaiu, ambdós havi.en pe
nat~

han
1~

de tanta imoortància cow un Estat Uaior al p

ha,m;¡t

semore. Ja algú ospià la primera parella

pagà car A.quel1tl espiada. ~8 rar, però, Que un
an

lm

eeDia ba espiat coses de com¡:>romis i va, s

fet espiar

k

contar-~i

la cosa espiada, totseguit

...lb la m:l9si6 de privar que l'espiador pugui espia

llós con no n'hi han el d'f:)spia, j~ que la gent no

d'un

voc

ue

aD

s,enc

ega una esp

i i tranauil que té ~es

a

diu que amb l'afer li Va la pell i que si li passa
pavili.

se

li sol afegir 9ue si ell ha espiat bé a

la pell, haurà salvat les p~lls de milers de" patrio

apIa espiés bé, encara que" ell es convertis en ba

combatents serien w!nimes. l més encara, potser no
espies ••. Davant aquesta mena de

garantI~s

han sorg

bIes que són els que treba.llen a cada costat cobra

traJ.. Aauests, ::d han estat descoberta, malgrat ha
caos a cada costat, saben que no ela passaran per

no

cop.

s'ba valorat prou la feina dels espIes, ni

" nàixer el mèrit dels treballs :t'ets. :Jls espies pro
sOl~it.,

tingut un bon passament. Els espies co

fet la mateixa bona feina Que els propis, si .s'han

bat plens de bales. Descobrir un SeCl'8t és premia

pels altres .... l no és bo tothom per a fer-S9 e

guerra

~ia

on és l'enemic i on s'han de teni

de pau, com que no se sap d'on poden venir les can
gi guerra s' ban de tenir aspies pertot arreu.

ur

ra, un espia que sabés l'alemany bé poç1ia espiar
Avui un esoia modern amb un sol idioma no

ixò

els fantasmes fundaren una escola

Va

enllo

polig~ota.

marsellès actuant d'espIa a Malaia l'ha traieiona

.

"erra" i més d"un cop quan lea coses
no anaven,un
.
qui diu un marsellès parlant el malai, podria dir

lona parlant el nsldstanl.

hi ha gent que ha n

idiomes? D'acord, però passen alts. El coronel. La
ficar-se al desert passà molts an.vs a Sir1a, Pale

1'f\bia, i encara els del deAert li notaven un deix

arlar.

~'ha

de tenir en compte, Pêrò, que no tots

t.raduir l'Odissea com Va :fer el coronel quan deix

tina a punt perquè hi passessin les coses que hi e

hi deuen haver molt.s esplE' s que ni tan sols l'han
La gran dificultat dels espies humans és que mai p
v&.condició humaHl malgratit1isf'ressa:r-se de moro,
s o Cie captaire.

¡~tre

la fantascarí.a aquest inc

dueix .ja Que poden espiar comod1ssimament convert

matèria orgànica o no. Tant poden escoltar \IDa co

uadre com d@ canari. La auestió és encartar la m

tir-se oue no pugui ser descoberta per un altre :f
ma conv4!J!'tit

en recader, per exemple, pot ser mo

descobert, per un altre fantasma Que act.ua conve

tran. Dos fantasmes en estat eteri, vaporós o nat
veuen, poden enraonar, però al revés dels homes,
ells amb ells peT' poc que es puguin veul"e, ja que
e~s

obligaven

8

fl'i!'

a tots les mateixes coses. No

cordis, disuidents, separatistes .•• Però els Estat
els segueix a la seva manera o vote en contra. l

llegit, actu.aven, alguns, can si Bstatut no hi ha
"a.I·reram~t.,no han

volgut consells, i quan no es

les coses surten com surten.
profit d'mes

e~erièncie8

No han volgut, i se

viscudes tants anys en

volgut tampoc de consells, i perxò els gene

l19s, els banquers,valors; els boxadors, punts, e
les dones tot.

Ha durat la costum d'espiar. ~ls

la CIA, que només espíAa coses que
da

vestits, t"òrmu1es de detergents,

port~n

disgu

balan~os,

com

ortes, reunions poUtiques, destí de fons miniate
treuen l'oba....

àn ols, e ro

ls dos
rr

u

1

prohibida, donen a l' spion t

tulS

dós necessiten saber de

uin s :fo ee

eoiDj ••• Tomà , igual

è

ortànci

i

dispo

l'en

. poss d

poc

e

aquell no en t4 d'altres. L'e ui9 d'espies no é

qU9

'·0

Luard,

s volen

a qu

l'

ena era un

spi

con gut pel fanta

de laborat 1'i, i,abar-

a espia-dimonis, però la perdé p

al pena ment un excés de
t!!emo iat.

òrmules, i quaJ.sevol se 'n

onstantinl=Jt el"

enines i p rdia

més era un

i sabí

e~

el tiv

e

fil

av

:faeilm n

oltas converses.
l-{avi~

ent nou entrat.

si,

espiat a

a. qui corresponien tots, o gairaM tots, e

rats, i,

'r'Te'r'am nt e

iav

a la 'olta

era ara ni econòmica ni depo""tiva.
Restav

s

treball dor de g

era un espia complet ja que s' enllue
f

de perd

at19 ,

res eren pocs

encara Nicanor. l icanor era un bon element

hi havia el perill que si bavia de passar ma sa es

es delatés •••

A l'

t

t

c

en

di-t Lua:rd. 'Sav6r, el
que aquests

tú
qui

es

s
~e

~a

t-

cidir n

e

rop

'ab aç

e gar

as. :To és segur si

d

re

ela ali ta

ti

da d

i

cci ..

b

d

cor

t'à

'l'"

s v lien e

desi" ien en alabances

'Neuran, el Papa, el

sellà tira

bo

ea sn 1. s

e_ u

al Pap.

b s camuflades, deia
qUA

e

,

t

q

e

os

a el qual in:t'l.uí
fer

~

as ada gtJP'r'

a

cuan e
el

~

'induc

lbin t q e

s nyor

sp, va di

talin
la

a ••• ,-¿uante. diviaion·

Va

eva.-

a

e~

Vaticà7 f1 •

També podia haver estat Mestres l' a.u

-estres era un, quintacolumnista destacat i

Lm

bon

es feien deteT"mina ta discurso

pi cades de man s qu

dels tres, :ta proposta feta no plagué a Luard el q

que de poca cosa li servien consellers com aquells

- A TOClàs les don

per do

a dona per bona estampa que tingui

l'edat.

p

o~e~ar

o e

pot fe:!" davant un

e~ement.

de milers d'

8

e~

"

qual

totes maneres, i, segon, p

vistes sens nombre i

Un f'antasma separatista com ell no se 'n mirarà cap

que tambÉ: sigui separatista. l d'on la treiem avui

Totes les que hi han deuen passar de l'eda

sigUi

.estres, el qual creia que 1

dones podien desarr

insisteix:
podr.i~m

- l'f'hi

fer f·er uns. amb reserVéS multiplica

molta gent amb done 8 amb bones reserves. Jo m

·.ira, lr.estres t 'romàs no és

ml

ix

f'antasna com els

na. massa carregada entra en joe, 'és que hi ha gat
encara que sigui de la ceba, té molt d'ofici. Els

dras hi ensopeguen dues vegad9s, amb les dones, mo

no

cap d'ensopegada llevat desar sepa

n'hi

de trobar la

a. l la trobarem, Mestres, la tro

que em diuen.
,r

e

s vell, els dos bànòols són pocs i, J.levat del

els altres són més f'antasmes de
la h

ansat arnh el Gl"8ll

rwm1. Iiot?ar"t

era espí

CQr

Que solistes.

l'esnia

,.. t

:b m

e1'"8ln9nt, Pl1- voca

que els f'antasmes es van unir - antiguament eren fa
nts -,

an

nt~~

la casa va dir:

- O espia, o res t
'1'ècnicament era una meravella, perf'ecció
segles, cosa que per ara no està

El

aconseg

l'abast dels e

uals tenen una duració limitadissima. Ell havia
niOO1 es PBssejà ell i fllef'ants pels camps d'Euro
tervencions em la Guerra dels Remences;

havia av

laisa que el comte Arnau la voltava i la noia no

potser p~uè no sabia de qui venia, o pe!'què secre
ganes de que algú la treiés del

conVf~nt.

i si era

millor. Feu disfressar de dona - e1 dis:fra9 ara
1'orts - al cava1lerEon, agent secret de Lluis

1I

)N,

el propi rei hi arribà a ba1lar pensant-se que am
el cavaller Eon es Va veu,.e obligat a descobrir-s
peus •• • ctuan el coronel alemany Ni.,colai va xerrar

,nava :fet l' Intel1egence angJ.esa, llogaret ja en s
que el cardena1 Wolsey hi posà la primera pedra.

deM1aTMnt pels se1'veis secrets anglesos, pel Deux
per l'Ev1denz

~ustrlac,

per la

C~etapo

alemanya,

V. D. soviètiques, per la OVRA italiana••• ra CIA

tenien

una centèssima part de les informacions q

Aquest, però, e1'S un enamorat de l'Intelligence S

ser perquè de les llengues que sabia l' anglesa er
ventat més sons a les cinc vocals, deixant apart
propi

No~aret

..

encomana el treball d'l_m Servei el

el segon d'a bord

d'Hitle~,

Hess, es presentés a

conflicte mondial. No és segur, perquè de N"ogaT'et

sal:>ia res, però alf{Uns :fantasmes asseguraven form
17-;tergate era un afer Nogaret.

No és que 1'os cap

11 mèrits pe1'què les seves sensacionals

dots d'e

que cap altra cosa, però !rogarat bevia. Ell deia

i que després d'ml bon treball, j a t'os espiar, can

:fer una cess àrea , la millor cosa era celel:r ar-ho a

Perxò assistí a tots els brindis de compro

Eie vi.

pes feien, els quals solien beure bé, per a cel

de bancs, botadurea de vaixell

reials, neixements
vis de

~oVe:'tl

i postes de llarg, entre altres. l p

actes més d'algun assistent havia de dir:
- Ilo ho sé, algú se'm beu la meva copa•••

Costà trobar Nogaret, però el carni t'oren les s

l'al9ament de copes. El trobaren a la Xampanys, l'

dels ronans, conv'lt.,.-tit en francès d'ulla clars, ve

llarg de bigoti, i amo i senyor d"uns petita taver

l'ha vist sense una gerra amb vi a la cà. l ara és

beure sense ne cessitat d'espiar. De tant en tant f
rrup i posa els ulls en blanc, demostració de que

taverna de NogaJ"et és a la on s'ha sentit a dir mé

ta rorxla la paga la casa! ft. Convida per una bona p

part die la vaca d"un client o pel pas d'ma france
ure

8

la clientela argumentant que el vi sense

com el petroli, i la clientela s'hi afanya. Es una
taverna de Nogare;;.

vegades baixa al ríu i pesca amb la gerra al co
:fe~

les coses amb

calm~

i hi pesca i hi beu. l de

's en conserVA la dedicació al vi. Tota altra cos

hi pensa. Quan a la seVa pàtfiia actual s'esdevé qu

no entsnen: una declaració radical-socialista o tm

enyor SaBtre, Nogaret no s'hi empatxa, 1 es limit
contingut de la seva inseparable

- QUè hi farem. Beveu, amics!

~~ra:

tell dia 91 neix ttS el dia picador i tot. just
'aigua liogaret. s'estrena. No li agrada aquella
torna el peix a l" aigua. Beu una micà,per

8

dona

què no vagi tan ba.:rroer el veure un esquer. Adbu

mateix peix, q'19 seria molta cas1.lalitàt, tira l'h
enllà. l fa la segona estrena de la taJ."da..

Fins

dóna compte que el peix és sempre el mateix, i a
a Ptmt de donar una

nOVa

amnistIa veu que és un

a1:.1198 vennelles Bo l)espatlla. llogaret no n'ha

com aquell, però n'ha sentit parJ.ar••• Per uns se
.pensa. si, tm

almirall del pais adoptiu del vel

xà sense vele s a un estol :francès feu dir al rei

xos a l'aigua Que no portéssin les barres vermel

aq'.s 11 peix que tenia a la s mans descendi.a d' 'lm
els mots de l'almirall. A menys que .... l mentre

sent! clar!ssim ~ent:

- Nogaret ....

- lctUi és Que ro' ha t.roba t ! ! 1

Qui l'bavia trobat era un enviat de Tanàs, el qu

malifetes de Luard i de les intencions, males in
tasma

na~i

té envers son env1aaor.

o" no, Constantinet, jo he plegat.1

's1,

els na

nse vi durant la guerra i jo em vaig allistar
allò ja ha passat i ara els alemanys s6n uns alt

volen vi, el paguen. són alemanys amb quartos el
mes maldecaps. Només em pl"eocupa oue no s'acabi

Constantinet insisteix i msistau, però el tave
.uixu.
o

maldis, Constanti.net.

tTo

ja he espiat prou

piat tot el què hi havia per a espiar. Que espii

Diml8' s a Tomàs que 11 desitjo tota mena dB sort

es feu absolutista em desil.lusionà, però amb mi
i em voleu crem"., no

UB

bateu vosaltres' amb vo

te en eamnerol francès i vine a la. taverna oue p
tinc.

Si convidés a beure a un peix t'aria rodar

j a prou que 11 T'oda 8mb les coses que passen

onstantfnet tornà tie bui t aauell~ vagada. Com h

Luard, Mestres, el qual ea presentà vestit de gen

- ï3egui., begui, senyor gendarme, que avui és un d

sa paga: ès

l'anniversa~i

"1 gendarme, aoans

la

~rra a.

- A votre

del

nt.

beure Mir

a

ada costat.

la mà.

santé! - diu.

l resta amb la Rerra a mig csm! al veure
toritat se'l queda mirsnt sense
-

~o~ret ••• -

ue

adheri~

1. r

la d

li diu de baix en baix.

El taverner deixa anar una pal'auJ.ota de gruix pic

la ger.. . ,c,.

i dimoni ets tu, vestit aix!? I

Sóc, Pestres, un nou vingut al costat vost'r'9, p
quip de Luard. No tinguis por, ja parlarem baix.
havieu estat bons amics.
- D'això fa anys 1 nO,.vull històries.
JS

que Luard diu que el món està de nou a

D1.Ult

el nostre domini, que el petraJ.,i s' apuj a i això p

que si fem petar la guerra nuclear nomês quedarem
,

"f~~

serem els amos, però

qUll'J

primer es vol

seva colla Que fan manetes amb la democrà,cia, i q
tieta•••

ira, llastres, es veu que ets nçu, perquè si
bés qtE jo h8via plegat no gosaria insistir.

romanc;os.

4;stà clar?

,TO

Si Luard ha decla!'at la

accepta la declaració, tots dos saben que serà

considl"Bran ii.le~al. l a més jo, ara, s6c beve
l mai havia estat tan bé com ara. I ::\i algú ho

'tE'verna com .jo i veurà auina COBa és pl"ocurar J
c2ientela i procuràr-se-la ell mateix.
re, es veu que Mestres tenia instruccions

for

a

potser amenasses i tot si arribava a osclar en
porfidia f porf'idia i tins arriba

Et

cridar i

p

dAl!lunt el taulell. Es veu que no sabia qui teni

dlà tant. !4'estres, que NogAl"et perdé aQuella cal
guant durant, anys, i:
- ()uan .io dic oue no, és Clue no!

l la us:rrÒquia veu astorada corn aquell taverner

gendarme pel clatell i el llenç8 en alt i en pe

- l no t'eu l'animalada de batre-us vosaltres am
1 temps que li engega un:1 gran ptmtada de peu

parròouia Densa que potser es tracta d'un al
ria ne,. questioDS de reivindicació salarial.,
la concurrència.

,
amb un
la e

- diu recuperant el to

8

'M'"

lenaa ;la màa-: l ara tomeu a b

•••

Quan la taverna és buida, Uogaret

8S

llel18 dos encontres l 'han neguitej at.

passe
Deixa

taula i ea converteix aquella nit en client 'Ún

la apurant les gerres a la recerca d'idees clar

darre ra, les trob 4

.8 de'

•••

que els

Wl6lue8

s'ore:anitzéssin

vIa co-fantaames que anaven .i venien act~t pel
fantasmes inde"endents i la majorIa

Sí • ignoraven

a pot assegurar, sense massa percentage d'error,
e,.~

~

'aïrebé

tota espantar a la gent, l sobretot de n

principi, es ficaven en coses de les fincances, d

sos de bellesa. 'Uei n'haurien fet restells, de p
accions,

d'apreciar salses i picades i de trobar

pa que les altres. Tot això han estat coses cerca
lutament ples h

s. l no n'havien fet cas de to

fantasmes prehistòrics, eren invisibles del tot, i
bles no solen fer m'issa

CAS

de bitllets de banc,

si tma dona té més bones propietats Que

l~s

al tre

el seu aliat natural, o la mitja fosca, niés exact
.es primeres espelmes fou el seu temps. Perxò es

e a molts castells hi devia haver fant

veritat,

més grans eren els castells més habitacions teni

"er po!' e

cilí.asim.

de por mlimt

Gairebé se 'n feia més la

b espelmes

de l'una a l'altra de

que no n'hi :feien els fantas
•

com 1;

. l quan la por

inà ~olts
o~t fàcil

s mateixos.

La Do

es :ricà a part de l'e

consells i d'aquests en Vingueren

veure un aparegut a la llum d'tma

llum d'oli, i si l'interessat portaV'a la camisa b

ls Quals tant n' han parlat els novel.lia
'ant de poca llum, era gent. d

ooues llums, i

.

~

Ir,

zel, temor, sospites ••• Les dones

sguflJ.o.,

temps, Dor dels h

s;

e~s

rics,

pagesos, els vius, dels

tes,

s, i, amb el temps, 1

:f"ranc~sos

seus dcminis, els

en tinguéren dels aler

ca"'rp,bine)'"'s: 19l

~els

s poor8s; els

ls n

'J~""icans,

1.s governat. s; alguns per1odiG1a s i la Costa del
:formació i Turisme; els jueus,de que els quartos
~-

"".... .:

ain •••

s orehistòrics, doncs, feien por i pr

ls f'3Tlt
ten por en

,

lm

crònic,

considerat.

re com no

~iuen

ducat, na

viure e

altat,

vui

que bo 1 ser considerat mode

els hi

hi..r-;toriadors en

t de noda, ja

diuen
"'~"'''''8.

s historiado

rir

S'han d

rlin, 1 se n'han hagut de morir

passat de l'home caverna!'i

l' home dels xacs d

ne els homes s'han d' &r.ar morint p~rquè el món p
t~smes,

que si

que no morien,
~ls

s

homes

havia car raó perquè
i aJ.s

hOt.19S

despit de conViure acb

n també havien de pro

1e fanta

plantéssin

9

anéssin ja carni de les reformes poli.

nacionals. No podia ser, no era lògic au

ls hon

rtits politics i cirurgia e8tètic

societats,

em.tissil1 aparcats i aIlaut casdascú per ell.

'això

C0tn8D9

n a 'P

tasma ibèric i Marinetti,
-

T si els

e~tT9-europeu.

r què no ho po

''l1an

e

t
~lar.

a in:m'hobi11stes,

Ara bé,

s velli

dos t'ant

9J'l'1

',n d

nosa1tres~ t-T,

penso qu

150

fondejats, sense moure's.
- Això també ho pots veure entre la gent que porten calces. No volen
ser tots iguals.
això que els capellans diuen que tots som iguals, tari t riC8 com
pobres.
- ¡\.iJcÒ als
, >D,

e ho diuen t'lés són els capellans po1:res.

almenys eols

s que no en

nostre temps, ja no ho diuen tant. r

de

ve-

nir un temps que eJ.a capellans pobres tindran raó.

- Jo, per lea coses que porto vistes, em sembla que els pobres sempre
n tenen de

~aó,

- '!)ones, c

siguin o no

.pellans.

et deia, a mi em sembla Que si ens associessim tindríem

més for9a que els independents.
·~"r ''',;.. "

!'lO

és que t'ho sembli, és <¡ue no pot fallar.

Això si, hauríem de mirar de fer associar a quanta més millor, peruè una 8001e

entre tu i jo serla molt poca societat. ~e tota ma-

nera , si tu vols ja està :feta.

so~ és

difícil que sigui una socie-

tat. /',:ra, dos que es facin socis ja tenen sooietat.

- Anem-ne parlant d'aquesta societat. QJi la manarà?
- Uosa1t:res dos, carai!
ro seguint. Ili
qui?

r.u

portes obertes o les t.anquem a segons

Veuràs, ara que hi som fem les coses. bé.

ira, jo faria una cana titució.

- Fem-la.
:>---la. Jo començar"ia dient. que s'admet a tothom que acoep ti la cons
titució.
'aprova el e

J'! i8lOOnt.

- _inguent en cOI!IpOO que no tots devem pensar igual,

constitució

s'hi hauria de posar quelcom que plagués a les diferents muneres de
pensar dels posaib1es constitucionats.

I hi tiraren.

Cercaren amics i, més que amics

quals escamparen pel món un lIfantasmes de tots els

l es ttmdà. una societat, la. seva societat. '81emen ts
ll~vors

hi aportaren idees noves i la cosa marxaVa

cone~a.

iU

t.&1C1em Bla8co)nrarinetti s' 8P1.IDtà un èx

S'estatuí que els COflsti.túits, si volen, poden deix

i convertir-se en humana o en alt,..es per a interve

homes si

8'es~rrien

massa. El Que era absol:trtamen

ells 8Dib ella i, sobretot batre' s.

Qualsev~l

dispa

'havia de portar al ple, i si la majoria dOnava ra

tres havien d'acatar el judici majoritari. Ho totho

lb

/

la ues'tio

c~aase8

le

~un

n

un vot j

.

qu

nt.re els

i no trobaven just que tots els vots va1gué

moment es limi.taven, els

contr8,~is

a la. deD,Joc,ràcia,

s'esdevingué que entre els homes, els quals viuen q
ua no estaven d'acord en sagons què s'hi

~eren

a

b

fantasmes di

qu.e si els homes viviut tan poc

l' autori t..at, ell

ua vivien seDlDre no podien pas d

ment. l alguns j

assa:ren de rondi,na!' i prou. La c

ci

ciA.r

consvimr cont:ra la

- -.as
3

sollevament,=, human e, els apreng

re~ncia

B

co-rJarlll etti •

fot.r'irem foral - deia Fortià -. Farem un cop d

ran ..

- ,)erò

1 18 majoria?

- No hi

[»;¡.

ma.j orie s que v

in qu

es fa un cop a

que ats dos si no els e scarmel1t.em gov9:rna:ran sempre
ve~dea

fan coses ben fetes, i una d

s que hi fa

ls gOVêl"nS de tant en tant. Si no se'n van
d' ':U"iar

b bon

bufetades.

:F'ortià sabia que el. duo estava al seu abast encara

vastir e11 sol. Si cerceva ccl.laboradors era ben b

digués que e
l

és que Forli'

d

assata in

op

d'Estat que volia. fer era un cop
ra el fantasma més antic del clan
rmànics, i es :reu gran al costat

Sé\TJaraguts. Vivi

costat de Tamsl"9i:., aprenent l:o

del Vistula. l

t era posseidor del ¡tran secJ-e

eret (l'In no havia confiat mai a ningú, ni
!'e"t.

C1eVS9.'a(1es

oassava ni ta fors dels boscos on

tià que no es movl!s que
ra. al C8Ate11 de la

MaVa

ccmtes~a

a fer de f&ltasma. l

Amara, millor dit, aJ.

Godofred el qual n'era el propietaTi, però ell h

tesea.

#

}"Ti'

uel1es trobades, i

n sabia rea d'

les seves expedici ons

cop que Tamar-et tornava
tant cabells femenins

e~s

quals diposi teva curos

rcada amb un estel. Fo-rtia era nove

d"'s bla.nca

s de les que passaven pel món. Pensà. qu

ues c

feia col.lecció de

cabe~ls

de

ÒODl1.

hUC18I

aret en podi

è'r'Vol,

ne s, quad:roes i banyes

;3i ela

dona. Ell tên:4i.a prohibit alçar la pedra de l'es
a un inconf'o:rmista i. una nit"

c

apr

a cercar nous cabells, alçà la pedra. No sabé el

dessota la pedra hi havia si

bioió

W1S

pe

lla Ilegres i unes herbes les qua19 b'ortiàiden

live1't i :reina d'encens. Fortià 'Dansà oue Tamar

nrohibir-J.i mirar el què gua.rdava la pedra, o Q

ue el seu

vells .i

l

tUl

stre n'e

molt•••

dia es presentà ala domini s dels dos, Rasa
Tatraret hi tenia anistat d'anys. l es prese

qUq

t

ell

què el 'fantasma Teno,..! et'l""'iQula amb cab

nta tan gelosament. guardats dessota la pedra de

gué res. Esperà que Tamaret deixés la pedra al s
nit.

Rasadurt
-

L'amarett
anc

ca!'n i

Parlaren
pel fJÓD, d

II\lgni, o per

un~la,

rtiàl - diguè l'instru

s que t'eia que no s'havien vis

cue

r:J.bave

fel' e

h

tenir Més p:r'op1etats Que ela altr

Ih

:rqp tfmt
~>

l'

- c.

.rn :1

Rasadur au

'la

veure la comtessa. Li ensenyà de lluny, n

i! - va dir

-

- )lè et sembla, eh?

asaaur repet! la venial is sima parml10t
.~arnaret

tà res, per"

no s

b un

p~t)t

uel1 carai no era "..ln

r

no ho era, que uns di.as després rramaret es t.robà ell

S98. RasAfor s'bavia dis:fr'essat de Tanar

.trlll la -e

homes

un

.V3I1t

conteixe~ar.t

icprev1st reaccionen i

t no digué res. Això al, no volgua v

fan

er' la comtessa i *lI seu

1 ball c

g~

te.

:1cili forestal, encengué un toc i &sn9!'à. ~iai havia
nar ell del castell del comte Godofred.

a mati neda Tanaret - saludà "'RA.safor-. l"a

t

co'

•

f"oc,
l

ns

o aua

'tt al foc •••

fe, ae'

donar tamn3 al substitut a elir rea, Tamaret a
b un estel, en

nya1ada

hi emboli

tr~\..i

ràpidament part de la c

les harDes del d1pòs1 t t ho 11a1198 al foc

oIAr el bosc en pes, pe-rò també cridà

~

roduit vel fum d'aquella
dava -coses dels f'ant380~8- a qui el rebia com a aui

,·r-d massa prop. ~s p-r-ecipità Temaret, i no s'hi pot a

inea

00898. For~1à

crits dels dos

ans

i:aoista ••. ! - dei
Mal

ics.
tre

~d

i

ie ••• ! - contestav3 de 1

Fo:t-tià veu. {Jue s'
cahel1'P

arriba al lloc de la crem

¡t I.

l'un.
i:xu roane't"8 l'alt

edra de l'estel i que j

h~""'h~s.

- 'rira-ho tot al foc, FOr't:f.à, que l'acabsTem d'

~a

plantador i poca-vergonya••• Jo n'hi havIEl de tir

Però Fo,..tià veu que té a les mans quelcom inapre
br:f:]'" les

¡T'tes Que vulgui.

va a la pedra,

~e'n

gls dos atac

canells i desaparqix bOBC endins.
parats.

i més :foren altres, passaren anys i a

s.

ja no poguer

Aix! t'ou e

Fortià conegué el

va tant segur de
~~ò

anyar el cop d' ~stat que p

nt de fantasme s t'ou

el bald

lm

baldament

un conap irador feren de :roma o:rl

Fortià

~

vem t'o'

t, com 8e sap, per

ti-,. u

de di

an secret

parella Blasco-

ls articles constitucionals. Fo

s succeir, s'assegura el quorum i portà

al

gent necessàI1la, per si hi havia d'haver votaci
maj oria. t';s
-

l done

-

~

u

\IDa

rodona voltant una t'ogue:rs.

ic

uè vo1ieu discutir,

Fortià~,!

:rIAl'" de l'article priUJ

tm ~

el poder ve dels :fantasmes, i que l'encarna la
dirà.

- Aouest article êa indiscutible.
ñ

serà pe'" a vostè, no per a nosaltres.

:Us fantA8&leS quan es posen
•

l1n1

cosa al cap són

ua Fortià, deia "Visca la llibertat de pen same
re cap

hi fou

mortal. Algun assistent volta contestar
tetl1Ds. Fou quan

per primera

ve~ada

ha18dr~.j8ven

vintenes

ocasió de veure a Tomà 9 un d

1 decid1 associar-se. Sent ais i gemecs de tots
pensa:r oue un

ssocIac1é, si totes són com

1

poc recomanable. Qui. gemega més fort és Fortià.

què ve aque ata manera de gemegar? - pregunta
- Ai, que ja gemegarem sempre més aix! •••

- Però què us ha passat? Qui són els altres que cr
~tre

plany i plany s'escolt811, llastimosament aqu

!l'trisca la constitució ••• ! tr
a no hi ha constitució que valgui - diu trebal

Jo volia :fer un cop d'Estat, i només hi ha hagut e

tat ••• Siguis qui siguis, si ets dels nostres, o de

no t'a gaire, fuig d'un fum de cabells de dona, rud

.e"ns mascles ••• l'únic medicament que balda fantasm
diguis a ningú i
~emel ••• era

:re~lo

secret del vell

Tamaret.~.pen

quest pl"eparat també pot ser mortal

pel que el pr

el

~an

'servir tan solsatJent quan

1 cop d'Estat de Fortià acabà molt malament. NC) t

cosa sabuda. D'aquell cop no quedaren en bon estat
~ebre,

lien fer ni els que l'havien de

però és cos

això. " E::ncara que no acabin com aquell, els homes

de copa d"E:sts.t. Un teqJS, tothom s'hi veils en co
dificil que treballi a gust de tots. Sempre hi ha

perquè troben que paguen massa de contribució, alt
nist:re no ha anat mai al poble

8

fer-hi cap discu

el govern recomana menjar cigrons que en· detennin

olts, i d'altres pE\rqt.iè troben que s'ha d'anar co
mes de la televisió que són programes manegats pe

els dits programes són un exponent de· com :fa coses

es troba gent desconteJ"ta eP aqueixes coses i d'alt

- ')1è hem de -rer?
-

Un cop d'~8tat! - se li respon.

l es t'a. La història de molts paisos és una histò

La gent Q'1e

porte.v~

hi

sabr~

~ ~8tat

molt donada a

com devia estar descontenta que els f'es. Potser' guan

11a que la gent que guanyava poc guanyés,més. Com qu

es t'eia cont:ra el govern, de moment, el poble., s' aga
cant de mans. Parò es veu que hi havia coses de mal
v"rn, i devegades sabres nous t'eleu un re-cop d'Est

cops i contra cops eren un mai acabar, i això deuria
havia C08es de mal. governar. Però tot s'ha d'amotll

progrés. ~ls primers cops d H~9tat es t'eren a escope
duraven poc perquè d'escopetes vingué un moment que
Modernament en els cops d'Estat ja hi entren avions
i per això duren més. Qualsevol hi

t'

raons amb un t

S'han fet tan bé els cops d'Estat al continent que s
exportar

~

A

part de les .Amèriques. Tot. els hi ha ving

Amèriques, modes, revolucionaris, suro, vi ••• per qu
rien d'importar cops d'Estat 1

A molts llocs els han

millor oue no els han t'et els propis mestres

c(~tin

del modernisme, hi ha cops d'Estat que no cauen per

:", s que han donat el cop veueb, amb el t.emps, que a

-

coses que no es poden governar, i ells sl,' agafen e
fereixen a qui el vulgui.

-

~i

són servits! - diuen.

Això ja hi ha algun pais que ha comen~at a :fer-ho, i
coses tot és comen~ar.

•

si, si,

els amer.i.cans de ba

a fer cops d'F:stat i hbn ensenyat cow s'han de desf'
cops d'Estat.

"'ls :fant8smes passaren molt temps desperdigats
del sistema Fortià, fins que al

ve~e

de~p

que els homes

blidar que si no haguéssin estat els homes, dels

gu4s sabut mai res - seguien :fent tota 'mena de so

politiques, esportives, colombòfiles, esperitiste

minist.es, en tornaren a parlar d'associar-se. l s

que no tots s'inscriviren a la societat, pe~ò ell

com els vaguistes moderns Que diuen, quan fan una
9~

i les :fonts of'1cia1s diuen que només en fa el

t\mdaren uns societat, nomenaren un président de

modestos estatuts. Ara, els havia d'acatar tothom
despit del si dels socis, n'hi hagu' a1gtm

no

l és que llavors hi havia :fantasmes de molta cate
el mateix president so11a contradir massa. Tcmàs
p:roimars d'apuntar-a'bi, i durant centúries i cen

que existí, en gene~al 1ma veritable unió de f'ant

•

cialmetlt. Ja hem vist, però, com, degut a la :form

elS btmlaIls i les humanes, va acabar

sl, si,

és la guerra. La guerra

aque~,la

socie

proh~bida,

pe

cap guerra. de roses, ni de frontereS9 ni 'de suec

•

ta, ni colonial. lli ha1'rà

UIB

atacan1a amb antecede

uns atacants partidaris del "Ja n'hi ha prou!". ~
gut, sota les formes més insospitades, ben fets o

no són espIes que s'l~in'f'at'f'amosos, i dels tre
p"'en:
Tomàs ha f'et ce:r-cer tota la gent

qu~

val una mica

baixa de la societat, pensant o"'gani tzar una men

UlSrd ha ~et :fer una crida amb bandera totalitàri

Ambdós comandanta hm trobat abstencionistes. Uo
len orgue.

Fuf'es, el me1ònan, ha :fet dir que precisament el di
ta~la,

té concert d'arpa i orquestra.

Doroteu, vell organitzadors da pors generals, s'exc
Vacances.
lKontràe, amador de la pintura, no pot. deixar Parls
cobreix aui s'emporta quad:res del Louvre.

arianet, trencador d'urees, diu que ell no està pe
es tractés d"tmes eleccions, encara•••

Gumbau,que t'recassà per ma.noa d'idiomes, té el temp
l. rus.

Lloret., Pelegrí 1 Sabater, diuétl que, si percaa, j

Anguera, el de les dictadures, signa pel bàndol.s de
(Jnr,jr, el fantAsma mentider, diu Que sl

8

tot.s dos,.

8rt.inet, el gran festejador, contesta que no hi ha

,

gran que sigui, que es pugui comparar amb un festei
sigui.
'eodor i Dionis, es de cIaren plenamen t neut.rals..

'ribaut., el revolucionari, s'apunt.a sense condicions
populista.

Xerès i Terenci, segur per e.cusa, han dit. que si e
/I

:lO

hi 'ha dones, que a n'ells no' els hi bU80uin.

Ela relacionats amb la moneda, J!iquel, Pagell i Mar

malifestat partidaris de Luard sl cobraven, però de
•

Habacuc, desbancador de caslnos, se'n desdiran. S'h
creu, i gnanyà Habacuc, partidari de l'abstencionia
nedes de d~ cares i àe dues creuc,.

ls mite coneguts "'e8t.a~en Htmdet, ¡s,vot de l' abra9

recomanà l'übra9 de sant Telm - lloc on havia de te

tesa, ~om es veurà -, i Pauet, el modista, qui a gu
hauria trebal.lat una mica

a cada costat, però allò

c

imo09sible, regal'

ue e

cada enviat una

tir, a primera fila, a una desfilada, de models qu
durant la quinzena del combat.

Foren Vp.ns els arguments emprats

p~ls

negociado't"

els indecisos els ouals, segons els negociadors,

tenen

les mans :fer decantar balances.

-

t'.iS ql1e

-

~s

ell vol

col11r tçts els fantasnes naz

que ell, mobil!tza tots. els fantasmes d'esqu

tres.
La majoria de les contestes foren:

'. - No, no, nosaltres som neutrals, com SUissa.

Acuesta resposta no la :feu moure, ni dir uns que
porada de creus
.8,

gsmad~s qu~

ni dir els al tres

QU~

tothom a198va els bra

la democràcia mai no h

mes de seny reconegut, com Pelegrí,

pro~8à

s:rNl

lant-ne, la qual cosa :t'ou rebutjada pels dos cap
gats' no tinguér&n !Me remei

QU9

anar a 1iocar fant

'516, gs,1re'bé ,elements sense feina, fantasmes de
Cap

costat :reuneix massa ef'.ect1u s, i es pot dir q

Tot dependria de les tàctiques i estratègies dels

homes es podien preveure. Tractant-se de

fantasm

Luard té pens et, pe" tal d) espBT1t,~.,.. l' enemi c, ab

amb cascs d'acer i creus gamades. Pe.r contra, Ta
eva gent d'~xèrcit Popular.

Amdós decideixen, p

si alguna autoritat ve1's la so:M.ida dels dos e~è

al canp de

bat8l~a.

evidència

vest11s de combatents. $'acorda que, h

en torma vaporosa i, t.ma vegad

ningú on emis,ss]"! s anb bandera blan ca
respec'
D. sigui

hi podran

al dia, hora i lloc del combat.

Hi h

1 17 de juny, dimarts, la hora H. 1

c

n1t, i el lloc el Pla de Sant Telm.

NO~8ret ~eu

el darrer
se~

cosa clara. l tornà a
caMPs, rou

~

~lop

a la darrera

~

pI R'raJ¡l espia de. ~mpre

espia doble. J .espià Co88S ql1e als a

passat par alt.

Sabé que les ermes de tots dos bà

de tall Amb les quals si es migpartIa un fant

era uns baixa definit.iva.

nEtÚe nota de to

1e

des iD'lPort~nts i anà a la. recerca del president. T
,,18

on

qui

~e!'1a

el president aquell dima!"ts 1

garet el localit.:Zà. Només ho podria haver fet ell.

1 president ja

a 3ant Hilari prenent les aigues.

el aerv1

q

o

qt~

1apa que de cost:

el fort de No

t

espereu :forasters,

.8

eren els

dis~a90s

•

feme

Em1ll~?

- President •••
- No pots ser ningú altre que NOR'sret.!

- "1xae_.
- Ad. hi ha

U'.lEtS

aigues molt bones que guareixen t

fa el president posant-se a veure venir..

- Jo no hi be cregut mai amb les 81gl1~~s, 'Oresi den
t.imo

m~s

vi àolent. qu

a bon a. Aigualeix, l' ai

, NOP'8:ret, si no has vingut. per aigua, i aci s
fer-ne

d

m~if1eament

.

no,.s i de m ors, que paS8

vestit. de minvona?

- Presiñent, es volen

b8~re.

- QUi?
- 1Ue' jo hagi vingut, j a t'bo pots pensar.

ue e'

'remàs ha proclamat ls seva República!
- 110.

l l<fogaret conta, t'il per randa, tots els scon teixem

darrerament.
- l ara s'estan preparant per

8

la lluita final la

brar demà,: demà, sents? al Pla de Sant Elm•. IJuard h

cional-socialistes i Tomàs portarà un Exèrcit Pop!u
11, que ja saps què vol dir. .

quests dos havien d'acabar malament i segur que
estat dos bons elements i jo

he :tet conoessions a

Potser hauria d'haver-hi estat més sever. Que pens

però que s'arribin a batre •••
-

(,~ue

no es batran, suposo ••• ?

- UaJR:rat aue em trobis prenent les 81guS8
I

menys demà no hi haur.à batalla.

encara

Són molta?

trobat molts abstencionistes. Gent com Fuf'es

net, entre aJ.tres s'hall negat. en rodó a ,col·.labora

cara hi lla

~antasmes

de seny.

n'ha. apuntat un a cada costat.

Segur que AnmIe

El gI'os dels d

men t'antasmes de, m's aviat roo.la anomenaua..
-

I Uicanor?

icanor • llàstima que fumi tant, és
-

~:a

igual, no vull que es batin. Si ho

petit, vindria molt a ménys •••Marxem, No.

tasUla. de

essin el c
retI

1 DO:rt.a1 del jardl el balneari s'obra sol.. I n

vent. liogaret, el qual és un fantasma educat, no en

llarRa temporada a Frar19a, recula i tanca el po:rta
1ia comenta el t'et amb el senyo.,. Canut.

- Ai mare, jo d1'J"ia que aquest portal s'ha tancat

- Es que a mi m'ha semblat Que ja s'hi obria to

, i el senyor Dolcet sra mateix era ac! pa~l

nyor •••
demà ••• o ho

- T bavi

ur

,

igua, però bevia, lle

discutia moderadament amb altres

casa h:l ha

diari, mira
.bonats sobre

r de coalició pel'" a repartir-s
801 i

bo fes malament les plantofades serIen pe

oels que encara no haurien governat.••• Pe,..ò aque

bevia aigua. 'fai se'l Va veure amb un diari a le

.de la t.e1evisió, ni parlant amb altres bevedors

Jo, un dia, pel'"

a_f~r

conversa, li vaig dir:

- co..Anyor Dolcet, ja ho sap que 118n apujat els ju
-

I

l:.1S

una questió aleet.oral ai:m.

J~

els abaixa:r

favor del govern acabaran anant-hi en contrt:L.

l no digué res cés. Però jo un altre dia, ja sap
m'agrada dOD8r conversa 81t1'els clients,

vai~

in

- QUè li semblen, senyor' Dolcet, les eleccions?
Guanyaran

e~s

que no votin.

ampoc va passar a'aqueste contesta. Però jo, to
-Vostè creu, senyor Dolcet, q\.8 el govern madril
.quell dia es

Vl:!

destapar.

n'hi ha de «overn madrilmy, hi ha govern

no hi ba hagut mai gair~s madrilenys. Uadrid és

el rei ~eli~ Va treur~ la canitalitat a To
que de nits s'hi sentien veus romanes, visigòt.i

pit.al, i dels taifes, que en feren cort, tots a

sibles es traslladaren a ''''adrfd per a porta'fl-hi
ledo. l se senten afectats per aouell trasllat

19 que van a },{adrid a governar, a vendre-hi

ò Madrid es pensa que a'ho ha de menj at" t
enlluernat per l'encantària toledana, i quan
es pot. governar massa

b'.

Tot el qui arriba a

la innuènei ~ de:ts no-v1s lbles , i la gent can

forma de pensar, de vestir i de saludar als t

i desf'er de Madrid soVint s'escampa arreu i e

ells diuen Que plourà la gent surt al carrer

:faci.

!~adrid

fa veure blanc per

DegMt.

No hi

ue si dóna autonomies seran autonomIes cadri

t.uts saran estatuts ma::Irilenys, 1 t,ot això se

ni la 'capitalitat a Toledo o t'ins que, per un
t·omin els que han :fet de

~~adri d

la cosa que

de la eao1tal actual se sent com se sent i es
I

r1d ha guanyat tantes Lligues i la tornarà

l jo em dlc, com ho sap tot

a~ò

el senyor D

l1eggix el diari ni mira la tel_visió?

- 'Potser

'8

un fant.asma!

ja•• ,. l

Ph de Sant Telm. Centenars de mile!"s de

d8 juny 1 dimarts. Com.que els calendaris són

be que no han volgut acceptar els de la majo

fan a la seva manera. l això que el sol surt

fins anb els calendaris hi ha disparitat de c

una moda que ve de lluny

~ar

contra cor:rent

cont'eccions, en les dels ca1end.ari9 hi bag1n

terminats.

No es veu ningú, però es pressent la presència de qu

impossible de

desc~iure

si no s' és

ve~s8t

en present

tAemes, t'ollets i nimf'es, minist!'es i diputats deter
~1

president. 1 }!rogaret ni mn els estels i veuen que

dotz~h

- Era

sl,

Nogaret?

3~_d,
4

questa nit a 1

Bl.,

D' en U'

"o ••• C

dotze. Ja t'alt.

us Gntonmt el Giovenezza, de Bl

utsch1and

i1be~

,

safin

all.es, de lIaydn.

omaret, desat"inen.

veu oue ho hEll a

El contra atac sonor no es fa esperar i altres veus
11esa, de

OUiZst, i envE:'ste1xen La Tntem8oiona1, d

que tothom e

com vol.

- ·.ramb6 desaf'inm, president•••

lAs veus que sonm de 1.1evant ataquen La !1arxa Reial
I

garb1 se sent un so liat.e amb Els Se.J!adors.
- diu el president.
- Aque ot is Tomàs
,
.

A les dotze en pont

comencen

veure èls que cant

cedits par Luard baixen uns cascs d'acer amb creus g
.pareIx un 'fJxèrci t Papula

b Tomàs al davant. Ara

tort que mai.

Una veu poderosa fa retrunyir el Plo.
- A callar tothom!

ingú

tl0

hi havia pensat amb al president, i

no diri«1.'r

•

s le paraula als enviats e

cada ca

cials. La

gueix:

- Tot això ho heu après dels homes. S8mp.:re s'aprenen
tes. No n'hi ha prou qu

batin ells amb ells que

tre vosaltres amb vosaltres! Aci no hi han f'einetes
n

s hi ha tanta3m8S1

veur-

són

<~-l1ASts

..

uatre gat

diu .. omes.

- Tenim t'orces en reserva I - bT'ueleja. Luard.

roa, teniu! - se l i contestA.

- '1'omps, Lusrd, no sigueu bomes. A.e1 no ea bat nin
.,

content de veure la poca

~nt,

que ua ha se

aquesta vintena de ciutadans que ni sab
hi ha escola d

'?..ntasmqsaccelerats t

veri tat, si u
I

ixa. cosa

~t

die

ellar ma1anent els h

tu, Tibaxt. l tu, 1Tican

xisteix1. i,
s~rrnar-vosI

p~n sc

i tot hi a

o les dones •••

- Ja no creu nin;;rú, a~a.. l ve!
~~alferir-se

"1 'Phaw

vergon78 d 'havar-te

- ms que aquests paren ta ón feixistes,

tots.

pertar

L8guèssiu presentRt amb el3ments

guera, te n' hau.'r"ie s de don
l 1·

i t. l

vosaltres

que ni vosaltres.

h vosaltnss ••• ! No h

existir durant mol ta anys encara

Vull tots els sab:res al mou davant I

-';;1 president veu que ningú vol ser el primer, de p

no desarmin.
~

- :6s

ordre 1 l desarmeu-vos t.ot.s al mateix tem

s el president qui ho mana i s'he de creure., No h
l

88~eix

el president:

- r vosaltres no penseu en tOrIlaT' a armar gent cr

a se'n troben pertot arreu. Ja ho sabem que hi h
la vida t'ent armes perquè les vagin provanbels qu
jo el far' vigilsr l'armament on

Va ,

vestit de guerrers que sembla que

i us :faré v

8~guin

fantasme

sa. l tinc poder sobrat per a eonverti1"-108 en sa

s de companyia! l vosaltres

ris de l'aurora o d

de serveis que 'teniu, no us avergonyiu haver-vos
1et.s de butxaca?

~an

la

rac16, no vau pensar qu
~

~nt

de eategoria us va

er ouelcom ho :reils ? r n

donar-vos la mà?

o, donar la mà a

lm

:feixista?

- Les mans dels republicans pudent
- No sigueu carallots! Els homes moltes vegades h
t

donant-ee-les les mans.

nseu que la

ror~a•

- La for~a no passarà mai.

- Allò que no pas:aarà és la raó.
-

De la raó amb una canonada no se'n canta ~all n

-

;'1S

que les canon<'des

no les tiraran sempre els m

ants projectils nuclears

te

la democràcia?

's és questió de qui dispari primer.
- SUpeso

q~e.

els demòcrates no us voldreu fer mal

vosaltres ningú bo trobaria estrany.• Ja hi

- ProuI - diu el president -. Parleu com els homes

00 se:rvit portar a coll mi1ers d'anys d'història!
l'obligació de

panaa~bi

dos e

a bàtre-us.

apren dl'e de.ls home s, '

gut

abans ans
~To.G!aret,

rreréElent en pa~

can

d~envestir-se

de 'baix en baix,

Si

des.

unta al Dresident: - M

no 9nvesttr.-se., altres es canonesren.

,

on

C'!'..

,

onade s de seg"'...

la ,gent vegi c:xn seri

11

qne9t,~s_

altres, les dels d

1ft S

té ela ulls

i a. 19 s quals el

l tornant al

JJ;tú les de

sèoltador 8, diu:

;;. A vosaltres, fantasmes d'a peu, us ord

a la llista d'un
templp..cian

tüt1."'e

eh :fantR

1

qU

ndant" ua desapunteu.

tu

8

dors, però amb vosaJ.

"'!l\1'l'lAnts. Jó. sabeu en què us puc convertir, i ho fa

què penseu, però l' auic
I

te~encions

al privar una

¡~O

ret ha fet una de le

J.~u1t.a

t'amiliar. l

lW

'to

1 vostre afer parlant,..ne. Jo us 'brindo els dijoug

a :-lant

ma~m,

i

t!1' aferei

mitjancer. Feu de San

banc dü proves- Gent. de criteris més oposats ~,'ba e

donat la paral.üa

,

'.
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pe:rque la gent parli i parlant

ta •••

- Aquest m'ha esbu'tllat intervencions que 'eren

- Aquest m'ha fet embarassar quinze noies del meu r
- I 91.1 s

ix essent Emaratist

ell vol portEll" la Imerra del

- A vosaltres no us puc tJ'8.ct

cant el bon tempS ,passats
que

SO\1

tossuto _,

jun~a,

t8 trol! !

c

t'ant

a

~m

no hi

:"'ò no us bateu, ci3rqueu punts de

gun en deveu tenir .•• Si no podeu estaI" set:se fer re

:tns, :fUIXleu orque 8t'1.'8S, feu convertir e,l
xal" mes al senyor Videla, :t'eu 8o-,..tir

'8en~or

cabe~18

H

al se

!ncertar els barrets a la reina Isabel•.•• 1~1reu que

"+-8" de la G9neralitat••• limdres

i Lisboa s'han d

lea dones el govern, mir"eu que a Madrid també n'hi

de les que van a plap., que saben t'er comptes. Feu

iniar

o aliniats

ull nou

° desal1niar

els que ho es

enyor tJtoisèa, i :reu-li :fer

'a, :feu oeu

ti un ull de l

\D')

,.."esa

fi

b~ preu

tot.hom,

sumen maJ.ament, mireu elft a.lemanys, ela quala en b
arribat •••Mireu si en 'teniu de feina a fer•• ,.Ara,
-l'alt,..e amb odi. pen

lari, :te s cos
ondre

i

no acabllran e

m' ha de treure
i8OO1"08.

,
'UB

nseu-ho dos cops_ l penseu amb 17e.t'i.càcia

olució dialogant. 51 tota pJ.egata tingulJ8s1.m
"t;>'t::t iwal. S'arrib9.r1a
~

El

trobar un pensament

juntar, at'lu1xant lffia mica, tots,

c~itar1s

uniVE

0l'0sate.

- ,]na ml9na d'esoerant del pensament, vaja! -

xit\X

- A1.."Cò mat'a ix.

uell Pacte de l'adrid que t,oht

- O eot:

parJ.a

Ú noa1:.re?

nviar ninP.6. Allà t"a temD8 oue s'

o no hi

que hi t'Jagués algú d' aques
,

Tomss, q

,

.

contesteu?

- }{!til Hitler!

- Vi

la

R~públi

Fede:J"8lt

llà vosaltres, noia I

que sembla cue no hi

Després d'aquell combat no-nat, els fantasme

ua s''havien embolicat i a almms se'ls podia ve
8

turistes, altres feien pibtades que ningú no e

a veremes, i doa es feren centristes.
Tomàs tornà sl Barri de Marina,

tma

mica decebu

sal'" comptes amb Luard, però pensant que aquest,

"

coses aue di.mlé el pr4s:1dAnt

ssa~ia

un temps s

impossible de valorar per la majoria del jovent

viant de parella, anant a dor-m:1r tard, natxant-a

jant dintre un antomòbil. Tomàs s'ho jugaria tot
faria la

mate~xa

cosa per Tanàs...

Tanàs, amb

~

fugit l'odi. Es dedicava a beneir-ho tot. Benela

essent fantasma per baver acabat trobant Mlreia;
r

J'$\Ís pel"què hi bavia U;ireis; beneia per la presè
rri de Marina,

.Ja.

l'avi Gori perquè la trobà, i

què la. hi deixava. Era

lm

à

beneir constantel:f'an

passant els millors dies de la seva llarguíssima

A Luard .ia el ~nè. una mica la catilinària

quedà l'odi fantasma endins. De tant en tant, :f
li venia un rampell i passava hores pensant què
dia eliminar-lo per a donar-li almenys un disgu
de separatista, que deia ell.

El seguien tres o

sever i Baldiret e.J.8 quals no volgueren deixar

el

ren els clàssics aduladors dels Que man81, que to

bé, els eterns

liS!, senyor", raspalladors i estira

guas, addictes 9n"fervorits, que tant contents esta

els toca carinyosament de l'espatlla com si en reb

de peu. Si l'amo vol en cendre un puro, tirarien un
,

el prims,.. de donar-li foc.

Si l'ami

es vol desfe

ten per ser el p,..imer de portar-li la bona nova de
r'

l'ano vol festejar, li porten festejadora. L'amo é
perquè alls no en poder ser, t'an les

COS9S

que fan

poden per tel que el manador els consideri una mic
tres ••• ~18 gangs d'ara, vaja.
:Cl~

tres h8l'l sentit moltes vegadp.s les ganes de

v8

parlant de Tomàs i senten, per aquest, el mateix o

rencorós cap de fila. L'odi de Luard ha passat a l

quaD i recerquen' l'oportunitat de fer un 'bon serve
~

ser fou Baldire't -el que feu bomba:rdej al" el Vaticà
nova.
- He trobat T'amàs!
- No!
- Tal com ho senta. Fa de pescador a la Costa, al

gaireb6 cada dia acb una noia que segons he sentit
deliri •••
Luard veu, a la fi, la ·gran ocasió de disgustar a
mic. Li "'oba.,..à la noia. El president no ho va pas

- Ja erR hora, Baldiret, que n'endevinéssia alguna

l reuneix la trQica a la qual exposa el seu pla•••
- Ho heu entès bé?
La respost.a és ~irmativa.

Luard no se les té totes amb aquells elements.

l torna

- s1,

Ei

fer la pregunta. El tercet es mir,a l'un

senyor ••• D'entendru-ho, bo hem entès •••

Al BaT'ri de Harina hi han tres ,fol"ast.ers. Tem
que se'n veiés

lm

ja ho sabia tothOr'l.

- Hi ha un foraster, saps?

Si la nova la sent,ien les noies en bon estat, sor

cet al Passeig de les Moreres pensant que si el f

tat se les miraria, i amb la manel-a de mirar dels
quell temps ja sBbien si la mirada era de passar

quelcom a fer o definitiva. Si les noies feien la
què

el foraster passava de l'edat o no se les m

contemplar era el vell Manot!, que portava el Sa

ser el vell més trapasser del Barri. Q1an 1 'havia
la informació a les cases obertes de la platja.

- ?er la cara Que :fa, tant pot ser metge com cc\lr
~

, metge, ac i no hi ha malw.ts, ni ganes, i
- 31 es
tribucions, ja

199

van pagar una vegada. No crec

sempre.
- QUi sap què hi Ve a fer aQuest al Barri?

- l per què no li pregunteu, Manoti 1

l Manot! del Sall no s'ho :feu dir doa cops. Ja no
passeria d'ell si

algq

li havia dit que s'informé

n aquell temps que hi hagués algú de fora al Ba
bi havia anat

8

:rere l J'1anoti es. plantava, pipa a

gra al cap i mà a la deixa, davant del foraster.
doncs, senyor, no és pas metge, vostè?
No.

cobrador de contribucions?

No.

l què hi

na

vin~t a :t'e'!' al Bs'!''!'i?

- A mi'!'ar.

- Aviat és vist,

senyor,e~

- No sabeu el què teniu.

Barri de rJ1arina.

Vosaltres tot això h

en feu cas. Amb el temps no sabreu què fer de

drà.
- Si. en ve massa potser no hi cabrem, senyor.

- Us el faran tot nou el Barri.• De totes aques
...'

ra cap.
- Aix1 val més que no vingui ningú. QUe facin

_ anem 1Il&i enlloc. l si vostè és qui ha de fer v
ens ha de tirar les cases a terra, no trobarà
gent del
Ar~

Barri~

com Manoti que em dic •••

ja 'fa temps Que al Barri' n'hi solen haver

van més vegades al Passeig perquè algun cop un

llar el rector en actes oficials, i totes ea p
~

ver segones oportunitats. De moment encara es

tres, i si els forasters les hi tiren floretes

lles. tba sola que anés al Passeig, enCf.Jr8 que

raster.s era mal vista pel Barri. La gent d'eda

ra els forasters. Alguns d'aquests passen l'es

verna beventi mirant-se el mar, cosa que nOlDt\
l'aigua no està

per brocs.Altres int.enten org

amb gent que endre~a ormeigs de pesca, conver
principi la gent de mar deixa di'!' i, fent
nosil.labs. Treure mé.

lm e

de tres mots seguits d

:feina, .era com voler fer parar un tramuntanal

gent que .se'nsurti. Es necessitava un foraste
carregament. de paciència per a conaeguir un d

s'ho deixaven córrer

amb

convers

\Jl'lb

gen 1;, q

de dir "si" o "no", o de fer l' o:f! ci del. mut. i c

el. cap de Nord a Sud o d'Est a Oest. Ara, el. que

dedicava a col.leccioner eo

e cap, tenia el p

tenia el vent

de sabe!" quin n

ne bufava, co

de dir M fent. moure el cap, què volia dir pesc

s'havia d'agafa!" una aranya perquè no

devegade se'n deia mar degollada,

pe8sigÚ~s

Quj~a

diferèn

e' havia. de conre un po

calamar i una canada, c

quines eT'en les virtuts del fonoll mar!, què era
un xerit:iooc••• A n'els part!
al cap dq

t~8

d'~r~anitzar

manegant

is de la paciènci

un :t'loc i calant

una rascassa en

BUC,

DOOC

d'anuncinr l'e

ces,., <'la passar dies i dies seDse portar sabate

amb 'els dits ~b una llesca de pa per p1at, és q
tenir el BaM"i al cor. l \ma vegada l'hi tenien
~

D'aqutllls tres for~.ste1"s, dones, ningú no

algú 'tot pas1!Jant

Va.

èn

feu

pensar uQ\li són, e quests?",

OMès i Mir'eia au't"ten de la platj a agafat.s

esplendorós. La ma.r, ben bla'\B • Fol bosc estrena

t.a tan

o

,

a bo de flairar-la. Aquella tard
•

Font del Puig.

- lara, T àe,

~nesta

per a la processó - diu

bon ran.

El vell f'ant8AtTl3 n'havietes .moltes de processo

Pais no hi havien d'haver ~epa:ratist.es s .... ,

é1

el mal ens ve d ~ això, p~n~a, qui ,$ap. El Petit

nes que no depenien de ningú i feien sermons am

t.t!s ••• HéA tard, fa poc, els seY"mons s'havien d

gués el comAndant de la. guàroia-e.ivil. De tota

- Volem la noial
~,

Voler-li rUrals! 1'10

Cont1'8

tres, contra mil e

res, no pensa en recuperar la forma etèria que

nis, només pe.nea en lliurar Mireia dels que la

118n98 damunt el desconegut més a la vora. de l
al veure Tomàs rodolant per terra aby-a9st amb

- Vireia, fuig! - diu .el vell t'an'ta sma deixant
mic.

Però en queden dos encara, i Tomàs no sa

pi Luard. l n'envesteix un, el

pr1me~

que se l

noia no se'n va. Ra ql1eda mirant, orgullosa, c
vell mafner. El tercer

rapto~

engrapa. U1reia•.

,.ànidament, tr~u J.a noia d$ les mans. del terce
fer la te~cerA baixa de la tarda. ~1ireia està

uan la Font del Puig veu

1ma

de les dues coses

ni cap font ni potser ningú. Tomàs és al damun
el qual gemega d'esquena a terra, quan, un
s1b~es

g~r

g'a7"roteja furiosament el vell pescador.

te!xements de mal entendre i xiscla:

- La' capsa, Tanàs! ~(lhe deixat, la meVa a casa••

Just quan la capsa arriba a les mans de I i7"e1a,
qUA

aquell garrot pegava sol. Era tuard qui el

tar massa estona perquè les garrot.ades eren fen

tre contra l'autor de les mateixes ••• l deixa la

pe scador convertint-se en quelcom 11euge7" com 1

se cap dl1bte la presència de Lua:T'd. Aquest segu

que al passar Tomàs a l'estat eteri donà el tre
saltant nÚI!1ero tres.

ireia no veu res, però sent la presènci a de qu
en l'espai sense

oeupa~1'h1,

sent una curta conversa.

o eix! li sembla

Recone1~

1a veu del se

tenia dificultats a pronunciar bé la "erraU.
~

Una lluita entre fantasmes a1 natural, és a dir

mal explicar i, si algú ho podés fer seria de m

arribat encara a saber com lluiten, si hi ha co

't16 que un tingui més volum, el seu de volum, é
si poseexen armes secretes
i

desconegu~s per

no

sable que a un element gasós el pugui êliminar

fort que sigui o una pistolada per b91l dirigida

es veu que tenia lloc i en tenia mentre es deie
furismAr-se més. Eren les que sent,la Mireia.
'he esperat anys, però a la t'i cauràs.

ambé cauràs 'tu, que darrerament no has fet a

què et. penses, que un fantasma ha d J agu~t
- Irampoe ha de fer

cara

t1~hari

cre~

Jueus.

quedat masses.

- qi els jueus fossin gent dolenta tu seri~s el
- l.'oma-m J ho a dir!

,

- Si els jueus .fossin gent dolenta tu series el
,

- Ualeit separatista!
- Porca cnu gamada!
- No veuràs ni l J Estatut.
-

l tu no ,veuràs res.

- Et deixaré mal viure perquè vegis què

~s

el m

trob7.t tma bOOlba nova que hem :fet expressam

he~

eràcia. '
-

r~J.S

dictadors

~J acaben.

D'ac! a poc seran gen

- 'Implantarem la dictadura dela bitllets de ban

quarto.s no han :fallat mai.
Se senten

una mena de sospirs com d'algtÍ que, v

no pot. Mireia resta com fetillada,

'm's

a la vora

mir~t

sens

la veu que diu la "erra": malame

~

encara tinc disgustos a donar-te. Els altre
-,

aquesta noia serà meVa•••

- Uireia, veste'n I
o hi serà a temps •••

Tenia tamb6 la seva arma secreta Luard?

Tomàs

cansa de les berbes galopants, però faran fum i
tocar un sol d'aquells meravellosos cabells de

fins de J'8ndir-se incondicionalment

a Luard•••

ireia, però el. cabells que ella s'havia anat

mamàs 'estava en perill eren al Barri ••• J la Fo
I

gon epissodi de la tarda que serà molt rar que

de semblant per anys que passin.

~!ireia

llen98

convertida de -la petita noia del Barri de Mar

dora, posa

A

les brases, al crit de "Tomi:ls" la

llosa i ja namejant cabellers ••• tl1s crits es

,:ont del Puig la qual per un::t moments atura e

dos fantasmes s',ho diuen tot,acahant-se.

Es

:fum mortal de ple perquè el seu darrer "HeiI.

llós i8e sentia de lluny i pronunciat per qu

A la vora de Mireia sense cabells i amb la ca
gecec apagat que va repetint Mireia••• Mireia•

Fou el vell Gori qui trobà per segons- ve~ada
galar

8

la vella Pedrosa. Al Barri diuen que

por ajudar al vell Tomàs

el qual· va quedar t6

tornar més a la platja. l 1i1'8i8 havia deixat l

Font del

Pui~,

i portava ara dessota

W1

mocad

ue de temps tenia guardats. La cara fou ben

i el Barri d9 Marina, i a~xò ho va presenciar
~

meravellat, com aquells oabells de reserva er
s'arrelaren de nou al cap de 16 bella. Aviat

me""avellos8 i f'lam8jant cabellera de temps en
avegades algÚ pot veure a la noia passant W

roques de Cala lli-ugosa. Si aquest algú esco!té
conversa. Aparentqlent la noia enraona

SOlB,

p

veu d'algÚ invisible ansva repetint Uireia•••
~és

pogut veure que malgra t la :rosca del

l

com voltada d'1ma boirina lleu i una mica llum

dor haguée contat a l'6vi Gori les coses viste
gúes dit.:

- QUe la nit. e'ra fosca i es ve!
estranya? Què en sabeu vcsalt

una llum volta

s

de les coses

:forasters, fotre 1

~ls

1:'ets de la Font del. Puig foren portat!J

vegada més el president deixà les aigues
. de . Sa
~

gran Nogaret. Aquell cop :feren tard. Quan arrib

lluita j a

havi~

.acabat.

VOTe

la foguera apaga

restes de ruda, julivert i encens mascles, i u
daurat. i brillant. Fou Nogaret qui récomposà l

la posà al foc, els dos fantasmes s'estremiren

- Si hi arriba a haver més cabells, president•

- Qui dels dos la sabia aquesta recepta?
- Potser

tots dos a cop.

lmcara hi ha coses

sabem •••

De Luard no se'n sabé mai més res.

,

en plena forma, se n'ana a gemegar
.~

g~8

'

segur q

qui sap a

que anà experimentant el petroli gemegava,

mecs, prop de Mohamed.
rri de

l~ams,

A Tomàs el 10cal1tzal"e

però ja no reaccions,!8 en fantasm

tant Nogaret com el president se sIJrtlss1n de
conversa•••

- Hem Derdut dos bons elements, }llogaret - deia

sant

Hilari •

.- Jo, ai vaig informar la lluita que no va ten

evitació que parents anb parents s~esbatussess

sóe, com Tomàs, :1 perdona president, ben 1"e'Pu

- Home, jo tampoc hi coobregava 'EJI1b lea convicc

- A1x1 també t' hi sents de repubJ..i cà1
s oua

To~às

era, separatista, Nogaret!

- Bé, era sePs""at1e'ta i rFtpublicà. Quan el seu P
'raD Pais

Tomàs devia ser monàrquic perquè l i a

lar dels seus re1s ••• ~s clar que llavors no n'h

de República, al. rews d'ara que les que són pO

quies i per això Tomàs era republicà, i perquè d

els que li. e sp atJ.l.aren
el Pet.i t, Pals. Perxò j o e
.
ties de repub.licà••'.

- A Sant.. Hilari bé n'hi han. ~s veu que les ai&r

nàrquics com a repub.t.icBns.
- Però tu n'ets o no n'et.s'?
- ili president ha de ser neutral. A

la societa

totes les tendèncie'".••
-

'~6

jo sóc N'oga:ret, que ja no hi ha societat i

eu actiu ••• !

i ha de quedar entre nosaltres ••• una bona Re

.

~ca.ra

que ac! s'acabin els epissodis de la

pel món segueixen tinguent lloc apiAsodis no

m&~

ni:r- en compte qUFt hi pan hagut far.taElDes que ma
se i que tant es poden trobar a

qualsevo~

des internacionals o cambres nupcials.

tit el

CRS

Congr

De tota

de Què en tala pet.ita vila que coneixe

Quinze noies embarassades a cop i sense que ning
saoéasin com havia anat, l!i tampoc ha succei t
hagi donat. cap medalla a un embarassament com

qu
8

q

ja se n'ha donada alguna de medalla amb 9l.Gbara

estat anb motiu de què els quinze embaras'sos el

dona i, encara, la medalla se sol donar al pare

d'ara, si han estat embarassades d' amagat,si p
l'autor no es mani:f'9sta, fen sortir el nan del

que es guanyen la vida paT'lant d'aquestes coses

Al Barri de llarina el temps va passant. S' hi ha

s'hi veuen méaforaatera amb gran content de le
qUf:l

algun en pesquen ja que les noies del Ba!Ti

privilegi, el peix ve obse,-.vant que cada dia le

contenen un elevat percentatge de sabor foraste

re massa amb gran disgust del vell Maloti el qu
a convertir el Sal! en sala de ball ••• l es veu

gú que vetlli pel preu de 1&8
ja el senyor Pepet,

~mbes

propi.et~¡r1

perquè nom

d'una perruqueri

pentinen cada dia 'de franc les ven9dores de gam
Ba:rori 'les menja congelades,

- Si, elirs - diuen - de lluny semblen igual que
On no

8

'han fet cases és

8

Cala Brugosa, plena

tant. en tant Nicanor baixa a fer company-ia al s
~

Quan hi arriba M1re:ia, Uicanor, di seret. , se'n v
và unes r.oques m'a avall •••

Palafruge11 agost., d

