Justi~ique~n08 •••

?

.. 'ha pretès amb "EL POBLE DE LES SET TORRES
bal' ma nova excusa per a parlar una vegada' més de l
sentant, però" un escenari lltmyà i ma convi1ltans q
provat que hagin existit m6s de sis seg].ea enllà qua
:f'eia poc que havia 8siren at muralles, i ea convocav
a toc d'una campana que hi h avi a a la Torre del Cm
les set tot'res de les muralles, per a discutir cose8
s'han discuti tals pobles: cobrar i pagar. Hi havia
a la vila, llavors,i sembla que a n'el cens hi figur
dors 1 corallers. Els saros de Cap Roig eren molt est
aquell ten;tPs, i el corall de Cap de Begur es pagSVF\ m
cert qU9 és. un a mi ea extrany que si a la vUa hi viv
mar, a l'es.cU't de la mateixa no hi :f'igur6s cap peix
ca de corale, i això que en alguna :fine 8tra de "Dins
veu un peix perf'ectanebt reprodui t. S'ha de pem ar
tra és posterior a l'.escut. Es veu que l'autor d'aq
d! per a posar-hi dues garbes de blat per entendre q
l'estament pagòs. l potser no hi posà a.dret.es la b
ralt que podia ser una invitació a visites inoportum
sovintejavm: ~1.ratl!s i corsaris. lBs dms gar~s d
nà peu que algu t.raduis el modern Palaf'r~ll en Pa
El delegat del Prior de Santa Anna no en parIs d'aix
verses que té amb el Bard Joan Fomella. Potser t'ei
cut estava en actiu, () potser se'n va descuidar de p
que segons s'ba vist el delegat es va descuidar de p
tes coses que ar.a són d~ molt mal aclarir. Potser e
du'"'s garbés 3 l'escut fou cosa de la nejor1a ja. que
es col11a a la vila no era per a feI'-ne cap ostenta
que encara que la posta en vigor de l'escut hagués e
temps de corsaris 1 pirates, es va 'tenir en compt e
No s'ha pas de creure que ara s'hi tingui per les m
tàIcies ••• l

Si ens manquen papers reals de determinades èpo
dels altres. I, Its clar, ja qUq 99ran papers t'ora d
tentem posar-hi, de tant antant, tmes gotes d'humor
falta t'an en aquest temp$ de petroli alt 1 de moral
les ag&rem massa estirades' pels cabells les coses d
que no són altres, diguin el Què diguin els savis d
xoés de buxaques des:1nf'lades, acabarem malament!

Valorem, doncs, fins allà on poguem, un somriur
sigui modest malgrat qU8 ens toqui viure en l.IDa èpo
foc pels queixals, 1 d'anar amb llamps 1 t.rons a le
ls grans de molts paisos es troben sovint per arl"9
o ells no en saben prou, o el món no es vol deixar
a :fa, diuen, a 'favo'r de l'estament de les butxaque
i, cosa curiosa, cada dia se'n veuen més. Que no n'h
f'a:r-se-les rient aauestes coses? PotSI3!' no, però lD

hagin d' 8!Teglar el món siguin els que no l'arregli
ran, senyores 1 senyors, com a' h a'l d'agafar ••• Queda
el món el podrien arreglar els de les butxaques des
són els ~a. Hi ha Moltes coses que queden per vet

Bepes.

Santa Margarida de 1078

..

EL POBlE DE LES SET TORRES

Joan Fonnells, Bard
T.b de pirates autènti C9 • Assalt, foc i violació
de tot un sen:JOr castell amb la gent que hi havia.
Est.rella. "Fill meu, tot. el què et deixo són les
meves canc;ons". lb jurament de 9 anys.
l fent cam!, 1" estej aven.
La petita Volta a Catalunya, en vers, de Joan Fornells. Del BAix Ebre al Baix limpordà.

Els ~ecs 1 els romans tocats pel Bard. Els gots.
GuU':r6, i els ~s que en vinguéren. Actuacions amb
Estrella: Bandera d'amor. L' Hostalera. Margarida
ben plantada. Jan Perot. th pirata a la canc;ó,
Deb.rt de Joan Fomells al poble
Poc entusiasme amb La Batalla de les Formigue
S1s cames ben fetes. can90netes de bon pair.

Final conflictiu.

La ca'!lPaDa de

~a TOIT&

.

del Consell.

Remió a plac;a. Ditxosos dim rs. Què
a Ib ta Ve1':'na ? Vi.

US

donen

Actuació del Bard fora ml1ralles
Fi de festa intencionat.
Una mena de pau

Pirates!
Preparatius per a la defensa. De pirates n'hi ba
de t.ots. "':'oe01 11 Impaciència del campane.r l~anel.
El pJ.a de Joan Fomells.
"Mireu quins darreres!U

Francisca, majordona<t
"Avui, lm bon estofat, f'rancisca!".
Descobrime~ s de Franéisca.
Converses Notari-Bard
Els primers temps. "Viscs el senyor Frugelll"
Palafrugell, :regal de 'reis.
Dalmau de Palol i Ted Mar!.
Els de més endarrera. Els dò1mens de Fitor. Ul
as del mandró. Les muralles. La taverna entra a
lJe~lésia a e s 00 1 taI' una canqó del Bard amb
acompanyament del Notari

Noves converses Notari-Bard
Sant Sebastià, Sant ben disposat.
Ub casori amb

dec~aració

de suerr'a

Conspiració
La platja de la t'en t, amb la primera aparició de
id ThJibit, ferit ar,gell i c~i tall sta

Jinn. K)SIlet,.

CJ.aSS8S

de catala.

Les promeses de Thab1t

,

"Marieta ,. e~ que mar~ és el de la barca! 11
El Notar-i fe passar l'infern per. la rectoria
El pànic d' ectJus-cions pirates
La perillosa questi6 de l'aY'lIlamant.
Petit Raigs X de pirates catalogats.

Tenros de calm a.

Ut Ïriarcat t'ora muralles.

U:1a missa de set
La Plat-Ja del Cap Roig.
Pirates- 1 Rosalia. El Cri"t.
La canqó que' mai no cantà Jom Fornells

El 11o'tari Visita el Bard

Ventur,a s'embarca amb l'estol. de l' er.rperador
qU9 no- va creure els entésos amb el temp
L'astròleg· de Cairedf Barbarossa
Un desembarc equivoc.gt

Raonaments de C8ired!.

Entrada clandestina de. Ventura a AJ3 r
"Més cap a la dreta••• ! "
1estre Ja\Ee, 41 jueu de 1& dona guapa.
Thabi t bai.xa a

ar don

Trobada amb Mest...re Ja Ulle.
Rosalia!
~
Una 8ubh~sta perillosa.•
Ub capita descapitanejat.
t.ba reunió al cimal: Barbarosss-Thabit
Caired:i va a fer por a Mestre JatJDe
f'Es que jo, a ~és de ser !~ie sóc pira'ta t carai!

De nou som al poble
Converses a la taverna.
"I que t01"lli Ventura!" final de rosari poc comú
tba subscripció a ].a rectoria..
El Notari paga una ronda.

Retorn de Rosalia! Ventura
Una abl"'a9ada especial, 1 un bastel'" que acaba el pa

tir.
Problemes.
Nova canqó de 'Joan Forn'3l1
Nove

h~~

apsrlci6 de Za1d Thabit el qual

Ve par

Els d' A1à no poden f estej sr
"El baster que ea fotil n
La ~rista ~i de Zaid Thabit, i paraules de~ üran
Turc àmb motiu de la jubilació de Barbaross8
Els inferns tomen a la rector1's
Marieta s 'ha casat amb Ventura!
"Trobo que s'ba de cremar per mo~tes cosesl t1

Ermitans!

Uatemitat i nous pensars del Notari
La barba de Sant Pau.

U1 duo mai 'no sentit 8 ~ap méB ermita del món.

El Notari sabia totes le s can ,on s de Joan Forn ell s

..

- qUI

s Vist?

- Al pla es veu

tm

'

poble m1:tra11at

am~

set torre

hR. molta tmIrnlla pel petit que m'ha semblat el
poble molt ric o

1m

'Doble é1TlJb molta po!'. Nosalt

tancats allà dim. De tant en tant es Veu sorti
de la

ruTl!'~11a.

ses 8AC"2rnn~ñt2""

Deuen anar a respirar. Al def'ora
un oliverar i vinya.

- M:i.ra, (;t:rorib&t'hi i veu quin humor gasten pel" s

trehallflr. Amb el posat i el mirar de la ga.lt ho

seguit si e8t~n o no Del" a Carl9ons. l ves' 4 hi amb
p
ón un Don
stat•••

Joan Fornells, e.L ,-arrel" de parlar, era
1m

lm

c

conductor. E:r'a :t'ill del Bard Lutgard, hereu d

guïnt la tradició :familiar cClltin'là l'ofici. El0

mateix havie.n actuat tant davant gent. de carrer e
com davant personatges d'escut a la porta. Els B

orgullosos de l'o:fid com s'hi podien sentir capi
tadors de :rama i

me'tJ;reA

rl~ ~t2'n"""'. Ells sostenien

podia ésser tot.hom, i :t'oren els que durant anys i
sos i can~ohs mantingueren la vivor i la perdura

gua popular mare de totes les o:ficials. El Bard L

pecialitzat en can9ons'" que ja cantaven els t'tmda

i que contaven de quan Vinguéwen els antics visita

seguien dient CD ses de reis i de gent de 'troDa. !

el primer qui devegades s'apartà dels programes tra

veia Que la gent no escoltava a gust o escoltava m

tir les propies de canqons. Com que ell s'havia de

amb la voJ.tmtat dels escoltadors, si la voltmtat n
8ntr~d8S

en metàJ..11c davant les dramàtiques l'i. s

ell posava en e scen a repertori pr! vat i t'in 8 i 'to t

alterar les lletres originals. "S'ha de vitn"el t ' , d
aro b to1:.a la. raó del món.

Tenia pocs anys Joan, quan en tma actuació noc
el món perdé
La

tUl

dels seus millors Bards.

pla,a del castell es veia il.1uminada per g

balcó pincipa1 hi havia tot un baró vestit

de vell

neua carregada de puntes a la pitrera, anells als
al coll" bra,alets als brs90s i rematada per

del que en penj aVa un vel blanc 1'1ns arran de

tUl ga

~int

la t'ill·a gran, la qual estrenava posta de llarg, i

dents fent. tma mena de campionat per a veure qui d

boniques a la baronesseta. Lutgard teia el 1'i de f

havia organitzat per a celebrar l'entrada en socie
festa durava tot el dia. Al castell es :feu

lm

dina

. per tocades de 1800 al' engròs i per les can,ons i

El baró organitza tanbé un dinar popular a la pla9

m gran paper davant tot tmsenyor vedeJ:l fet a l'a

.

a la nit Lutgard actués pel poble en aquell fi de

de festa estava al ple, uns elements no convidats,

tèntics pirates s'emportà, a més a més de la caixa

a la majoria de les done s joves de la reuni6 deixa

a tots els que volgU&ren defensar el castell, la c

nes. Feren tma gran :t'e r1da de gent 1, amb les teie

..

es ficaren castell endins amb totes les males im
sabia cap on fugir presa

de~

pànic que sempre ha

tes. N'era temps, aquell, 1 n'hi havia molts, de
i es veu que era l.Dlo:ria1 que devia rendir molt
de part.idaris que tenia. Hi havia els bandolt rs

tanya i els de ports i esmi.m. N'hi bavia tants

que per e s:tor 'os que. :ressm els gover.rB algun en
anp que passessin. l potser 'tindrien raó.

El pobre Lutgard no ~ou mai m6'8 altre despré

i impensat fi de festa. El balcó de~ castell fei

tancaren, amb roba interior, a tota la gent de m

Sort, de cara a la pud1ela de les dames, que la

quell tempa era abtmdosal tapava molt••• Les noie

tades pEtIs pirates que reien a tot. riure al.ent1
els primers pessics inicials.
•

~

f

~

- VosaJ:tre.s an.u per diners, si voleu! -

-

dei~n

e

no1ea a aoll.

Els qua han entrat al caste.n, com a bons pirate
que ,no es poden emportar.
- Mai bavia entrat en

lm a

casa tan maca!

- Si portes bé 1"ofici podràs entrar en mol tès.
Jo voldria trobar una dema rica al llit!

no n'hi troben cap. Totes eren a la pla,a o al b
'.

Les que eren a la pls98 si podien :t'ugien, i al b
terce-res edats amb robes privades.
Ja no hi ha res més, foc!
l si hi ha algú a din 81
-

Som

- s1,

pirates o no som pi.rates?
però •••

- lli pirata roba, mata i

cala foc!

- Don es calarem :foc.

Del castell ha' sorti t molta g$nt quan el foc ha ca

a la porta escorcollen els que surten. Alguns conv

tant joies i m&tàJ..l1c a les mana per estalviar :fe

gitius surt "la cuinera major que voreja el centena

- Jo no tinc res, senyora pirates. Nooés cuino •••

- Aquesta guardeu-la pel t.1 mo:per que li agraden gr
pla~a

A la

només

~

rest.en Lutgard i Joan Fom

del castell en sl.l!"t, plena de plors, una noieta dala por pels pirates i el foc l'han deixada

S01.8.

E

amb Joan. l quan la menl.iia ea 11en9a 'espérverada a

irates que s'emportava t.ma noia que
li dona

tUl

gran cop de sabre al cap. Lutgard cau :f

rata, com si no hagués t'et res, seguí arrossegant

para de dir-li "tot. Ara hi ha el Bard immòbil i Jo

rant agenollat al costat de son pare a qui creia m

del castell que plorava tan com ell. sense saber c
fats de la mà. El Bard es remou.
- Josn •••
- Parel

l Joan besa son pare sense deixar la Doia de la mà

tot el què li re-sta al món 6e la mà d'aquell noiet

El pobre Bard, del' cop de sabre p1ra'ta perdé la mE
dir mai mée versos en públic.
"".....

.."

Voltaren uns dies e

que digué que es deia Estrèlla, acabà de plorar, i

ven de cami ho feia agafada de la mà de Joan Fomel
agafat ma gran por dels pirates i portà els nois
de la costa. Llavors qui deia els versos era Joan

l'escoltava admirada. Estrella teia la capta i els

que Lutgard és caD9à de viuM i: "Fill meu, tot el

les meves

can~ons",

digl1é. l es mor!. Joan Fom911s

¡nciaja que estimaVa molt són pare, i dies deep
Bard.

anaren sols pel. m6n t'ent l' of1 ci

Foren tm

sos pels dos infants anant sempre junts d'tm lloc a
era seu i ells n'eren

1 cen1r e. l ni Joan volIa re

ni Estrella res més q

Joan •• '.

Es va córrer que dos infants anaven pels poblats

d'algtm e'scàpol de la p::1.r

i ls cosa arribà a oidl

i es feu sortir gent a la recerca. dels menuts ja qu

noia podia ser la seva Estrella la qual a cap edat
no dir a

'8

tia actuar a

rsos i can90ns. l era varitat j a que

~Toan

Fornells ni respirava. l ell, vei

versos plavien a la noia n'hi seguia dient. mentres
l podrem passar la vida tots dos sols
Si, i jo no em miraré mai

s cap

S8lllp~

més,

noic~h

- Ni quan siguis grsn?

ni qu

igui gr an. l tu?

- Jo no em vull moure mai del
Jo he perdut el

pare,

u costat.

que és com si ho hagués, per

- I1ós perdut el pare però m'bas 'trobat a mi. l jo s
- l j o el teu

hom~,.

- Si em separen de' tu, t' esperaré sempl~u.
Si et separen de mi et vindré a cercar on sigui.

J6ra-m.'ho.

i

Jurat éa!

Fou just després d'aquest jurament infantil que els
trella els trobaren.

- No! Si no ve Joan, jo no vinc- - repetia la noia s

à del petit company.

tia M4rcè només ens ha parlat de portar- te a tu•
Eren

mo~ts

per a la petita parella que :reia poc havia

deixaria mai. A la noia se la

ti.n~éren

d'emPortar a

segui d' 'ma mi ca 11uny i veié com entraven la petita
amb

pedra a portes i :finestres.

- Joan, recorda't del jurament! - va cridar Estrella
a 1a casa •••

El món aen lJ9 Estrella resul:tà un món d'un.a buidor
deixa'!~-se

pensà una pila de coses:

morir al peu de la

havf,t;D tancat la noia.•• fer-se pirata i anar-la a rap

pensà de coses la seva incipient imaginació! I, de co

enormes mines de plorar, però es retingué pensant que
via fet, un jurament com el seu no havia de plorar. l

bia com, però ell. havia de retrobar Estrella. En :reu
mEllt. Sort:!

ml

criat que li semblà tm gegant i sense

senyalà el cam! que feia poc havia seguit darrera els

pres Retrella. Aquell gegant era massa gegant pels d

Fomells, i segui el caID! que el gegant senyaJ.ava••• S

ta d'una casa d"tm pobJ.et que trobà. Era la casa d'un

trier que sort! en fer-se de dia li havia Sèntit e1sve
abans, el reconegué,

S8 'n

compadl i el t'eu entrar a l

havien estat expulsats del pais, però els que re-colli

nells hi estaven bé i declararen que s'havien passat.
goci i en f"eirl en tot.

I.J.avors tocaven els llibres.

especial qne treia l1.ibree antics d'on no n'hi havien
trobava,

sabia donar-ne l'aspecte4 a n'els que- tenia

fossin. Aquests llibres eren of'erts en tot. secret a l
naCls

als llibres antics. AlgÚ que sabia aquelles acti

veRada ·espel"à el jUEtU que corria llibres i el deixà c

no hagués venut. ~l petit Joan aerla el corredor idea

es ficsria amb un vai~et. que anés d'tm lloc a l'altre amb

a l'esquena. Més aviat el prendrien 1» r un peti t captaire
obrador

jueus.

Els jueus al pagaven molt poc a Joan Fornella. L'ensen

llegir i li diguéren que allò \611a més que tota ela diner
"1 noi feu

lID:'l

llarga temporada amb els seua acullldors i

guê moltes coses. l sobretot es podia estar en terres llev

prop d'on tenIa Estrella esperant. Sovint s'arribava on li

la noia i p<:..ssava estones i e5itonesesperant 'fina que d' tm

la mà d'Estrella li re.novava el jurtillTlent. r el jurament se

dies i di na i tant a l' lm com al' altra els hi semblava, m
que es V&iéssin a distància, que l'acata. ven de :fer.

l un dia Joan 1"omells pensà que el què feien els jueu

'er ell. l amb els pocs diners q 11e tenia carrorà un llibre.

ua i en comprà. dos. Fau la mateixa operació i en comprà q
la segui :roepetint fins que s' "manc ipà dels j ue UB i anà un

prant i venent llibres pel rodal. l sempre que podia an6,va

amb la mà que tantes vegades havia portat. Estrèlla, el pri

men t que havia t'et. Segui comprant i venent fins que pogué
modesta llibreria. Algú l'acusà de vendre ~libres a preus

li cremaren el petit negoci i de poc se 'n va anar que no e

n'ell i tot. Però no es donà. l tornà a comen9ar. Ara, dei
petit

cervel1/ tinc de treballar per Estrella. segur que d

me la donar8.ll. Ara, quan anava
. a oferir
dia comprar,

Il • • •

'lm

lli'tre a la gen

i aquest 88 va escapar de la crema", deia

prador no regateja.va davant un llibre que l'bavien volgut

tornaren a cremar les existències nov8rll.ent.· Havia de plega

hi Estrella pel mig? No. En lee seves senyals manuals a la

contava tot el que li havia esdevingut, i estava segur que

l'entenia perfeotament. l pe:r estrany que sembli la noia l

l d'aquestR manera Estrella va saber que Joan treballava

que havia

en un altre lloc i q'

fet.. la llibreri

un d

que .la cosa ja feia goig de, deb6 dacidl que havia arriba

d'anar-la a cercar. l tal com havia pensat mstrel1a, Joa

d'un dia. Es presentà al casalot on li tenien la noia, t

porta, i:
- Vinc a ce7'car a Estrella que m'espera.- di
se l'emportà. Era un

l

g'2ÜS1'l

doneta. per

to

feren camí

•

minyó ja, i Estrella que pa

Joan FOT"nells era

1~

més bonica d

la mà.

uan arribaren a la petita tenda de Joan,

-oc, el

n'havia deixat res.
- Tot aquest tl9L'1¡>a h9 treballat per a tu, Estrella, i

8Y

Què 'farell?
,

Ifo podia pas plora!"
rCt Lè hi havi.a

JCSi'1

Fornells je qua no plorà tem

jurament pel mig, i canya podia plora

tenia Estrella al costat. l no p1.orà. Fou la noia qui vo
solucions. glla tornava

tentr Joan Fornells i no

,

perore.
- Joan, quan érem c'riat!1ras vam

imbol'Tsb

urs uns di

ón amb els teus verSOa •••
"Els versos del pare! lf, pensà Joan, i vei~ que Estrella
ib &1 mateix mirar d'anys

em arrera,

i veW'.'ies eu oor, ara, "de

~

somrient, decidida

com aquells dIes?

Joan - va dir Estré1la-,on vagis tu aniré J,o.

JU11 at.

es posaren en caní sense tombar un sol cop el cap en

a petita tenda encara fumejant. I, can al principi, l'er

cami agaï'ats de la mà. r :t'en t, carn! festej arene l fent c,
reIl.

l

fent .eam!. Bstrella era l'encarregada de

els primers dies, com que a

ev

timació

dev

era ma dona carregw:1a de gràcies, es tomà vermella

m~s

d

gada perquè el món es ple de desvergonyits, i sovint, sj. p
berretina

r~via

d'eocoltar coses qua ni Jo&n Fornells l i b

en el poc temps qua havien .f'estej at. Quan es -confiava amb
me aauest.

II

:r-eSDon1a que

negoci era el negoci i que no

r sen

via e
l

e~

tornar-

una mica vermel

sl;o¡rui:zan al seu periple terra endins no deixant pob

sanse sentir eJ.s versos i cau90Ds de Joan It'ornells,Entre v

Joan ajudà e ven.ir al món a un noi, molt ben viugut, i a t

que hi vingueren t'iellt i faran rioleres anys i anys. l sem
cé:lm1 as veia a Joan i Estrella donant-se la

donad¡;, de mà a perpetuitat.

~Toan

ja eTa tot

nat. de veu, barbut ~carta cabal. i

'1Il

t1à.

senyor Bard

dominador de !test. D'un

res erl reia una ob:{"a d'art i, si la barretina rajava., el B

no acabava mai el rapa-tori. Act.uaven cantents a lea places
blats i, quan feia !llal temps) a dins dels hosta.J.s que ela

t1en. OuaY1 hi havil.. algur.! casori de convit nombrós la C
no hi ma:ncave. ni

a les ares en telUJ8 de batt!nh seguiren

fure 1 bardejaren per terres del Priorat i Baix Cw:JP. Fere

rada als pobles del Tarragonès, al pla de Barcelona, al de

al de Vic. El Bard portà la Compenyia vora Ripoll, a l'Al

santes Creus i a la Conca amb Poblet. Pu.ià a l'Urgell, la

.- s Pallars, la cerdanya i Solsonès, La selva i el Maresne
rrotxa i l 'F..mpordà. Fou una passada a totes les comarques
i Joan Fornells en feu

viatge••••

tro a,

per a ell, pet.i ta can9ó d'aqu

ontsià, delta planera
.mb Amposta i

arròs

bo.

El riu Sènia fa frontera
lb els camp's de Castelló'.

m>re Baix, terra joncosa.
Hem

ent.rat Tortosa endin S.

Si, -què sóut-dius a Tortosa,

et diran: - Som tortosin sl
Amb aiguats és temps de rebre
i

lm

gran riu dóna motiu.

Més ac! tens Mora d'Ebre
que 8'enemorà del riu.
La

Terra Alta, plana extesa,

i la serra de Cavalls,
.01 ts forratges a Gandesa

i les vinyes de les valls.
A l'Urgell panls col1ia's,

remolatxa i l'or del blat.
A Falset, amb lletanies

sucs de grau al Priorat.
~1

Baix Camp, amb la minestra

que regala el Francol!.
A

Reus obren la

i el gra

~inestra

~sec-·surt ".àmF>'

el vi.

Tarragona al mar '1Ilgida,
pedra vella que no es mou.
D'ac! veres la sortida
del rei Jaume de Salou.
Valls amb;torres castelleres,
vi fanós i bons conreus.
YJ{arbre rosa

8

les pedreres

i el 1Jresso1 de Santes Creus.
Panadès de bon estatge,

el riu Foix, serra Quadrell.

Comarruga té de platja
i t.é "tines a1 Vendrell.

I Garraf, pedrís de cendra

amb la mar i el roc tots sols.
Sort que

8

Sitges poden vendre

alvasia de eos

dol~.

Ara el pas -a
lluny les gal
Vilafranca, Vllafrare a, tens bon peix
i un mercat d
sacs de blat i moliners.

'inya verda, vinya bla:uca
per orgull de vint cellers.
Barcelona. Ras no brilla

vora seu, ni res hi lluu.
Per cent coses ats pubilla
que no discuteix ningú.
T:ladalona, la romana,

santedeta al mar cantant.
(ataró, de segles mt:1la
la Marina de Llevant.

set poblets,
F\

i un ¡¡S drassanes

l'abric de mars irats.'

Per vaixells, baixeu a Blanes
capital de calafats.
Ja d'ac! penyals s'enfilen
on el mar 8' hi bat confós.

Tossa amb torres que vigilen
~ant
~l

Feliu i Palamós.

Montseny no -té barrera

de Llevent ni de Ponent.

El Maresme amb el Tordera
i la core a de Mogen t.
abadell és fort amb robes
i Terrassa tamb6 ho és.

Sant Cugat diu quan el trobes:
- No hi ha res 'com el Vallès.
la riba

mirallan~8e

1 Ter Jove amb neu que es fon,

peu ac! i peu a
e~

Fran~a

jardi de Camprodon.

Tot Osona el Ter ufana
i té Vic per capita'"
de renom per ,', '.'tJ?:la .,¡',

plana

botifarra i ca'tedral.
Castellar, cinglera 1 fages.

nascut el I.J.obregat
i se 'n va remullant Bages

a mirar-se el Montserrat.
Fuig l'Anoia d'IgUalada,

b els Brucs de mal passar.
La Segarra, molt pelada

amb poc oli 1 molt poc gra.
segrià. IJ.eida. Verdegen
els perers ..tan carregats.
l Les

Borges, que passegen

els seus oli s tan buscats.
"'ls Templers Montblanc aferren
i és la Conca feu senyor.

A Poblet, els reis hi enterren

catalunya i Aragó.

'iU riu Negre pe
edrafol~ca,

lsona,
,

osc e-spes•••

Solsona terra bOna

8-

donant nom al Sol.sonèa.
:Us

P~l~rs

i les Nogueres

i les valls del Pirineu,
i entre prats i torren tares

les ovelles de La
l:n

a ques

seu.

valls lltmyanes

l primer vagit sonà

de lea lletres eatalanes

les pedres

f\

d'O]"~anyà.

Vall d'Aran amb aigua neta

on la neu el blanc manté,
l'aranès, La Halad8ta
i Viella, gent de bé.
A cerdanya l'aigua

ta

del Cadi mig cel

.. 8.

811

l vermell de cada 'Salte
Puigoerdà, sanyó

:u

Fresser

i p~ès.

Te

a

on Oliva feu casal,
i Ripoll,

pedl~a

florida,

canta miss.es al Puigmal.
La Garrotxa., bous i banyeo,

on la Uuga i Fluvià
guen pla"18s i mtmtan'"
fins que mullen l'Empordà.
Volta, pont i 9soalinata,
r Girona el Ter pateix

per portar-la en nau de plata

a la mar que no coneix. De cimals amb

te amb les fon

ml fer goig l i ve de mena Per telers,
i per Sants
a Figueres, la ciutat.

s pUbilla amb falda plena
ls dijous que fa mercat.
Cap al norà el vent dewana
per desfor roquenys carreus.
Es Que h6 ent.rat

~a

T!'Hmontana

i treballa a Cap de Creus.

Vall oberta, sel.va espessa,
Sant Joan, on perd la pau

Adelais8 l'abadessa
pel pecat

Comt.~

Arnau.

Verd i pl.ata d'olivera

amb les Vinyes pels roquers.
~rra

ann.mt Rods i Sant Pere,

amb el Port i Cadaquès.

Fins a Roses no hi ha sorra,
ssa gran per se'n fiar

que el pirata qué avui corra
mai no saps d'on et vindrà.
A. L'Escala el golf' capdella

prop d'oIl' grecs hi :feren llit,
i el Uontgri de TO!Toella

fa redoQ
~orr8

a l'Estart.it.

fina que revola,

amb Les Hed8S, nil) constAnt
de corsaris, i la Gola
ql1e

fa el riu

ar entrant.

Més sorral, que no desvel
el secret que el Ter no diu
si colgada jau Cipcela

a la sorra del vell riu.
La salva amb moltes t'aldes,

s Gavarres dominants.
Hem begut..-aigua de Caldes
com ja t'eien ela romans.
A Begur platges sonores,
i a l'espatlla de sorrals

veus la Torre de les Hores
amb e1 roc major de Pals.

Molta gent encastellada,
que amb castell se'n va la por,
Vulpellac, Peratallada,
,
La Bisb
amb el raro.
C1ent 'Ille al cap de mils anyades
el seu nom aguanten dret,

arrtinguent-se llurs petj ades
a les pedres

d'U11ast~et.

Per L10friu planer devaJ.les.

Dos comals fent-li portell,
b set torres i muralles
hem trobat..- Palafrugell.
A tocar, el verd que esclata

dels Querrnanys imb

.

,
g:tncos.

I més l1tmy, amb neu de plata

Canigó totpoderós.
Damtmt tot dominadora

tens la Guarda obrint-se pas.

l mi:r311t la mar que anyora
la vall

dol~a

de Uontràa.

Tot plegat, falda parada
de color encès i viu.
Si Calella

és ben trobada,

ve I.J.a:f1'anc i Tamariu•••

Joan Fornells era Ba!'d de repertori. A.I costat d

çons tenia lea dels seus passats, una mica. arreglade
molt lluny. De quan els grecs baixaren de Uarsella i

naus i en so de- pau s'establiren a :Bmpúri-es. Ells er

amb tantes illes que ja neixien mariners. Es :feren a
del rodal a la qual en senyaren a fer gerres i casso

la vinya i l'olivera, i les propietats de determinad

dels que v:f.ngue'ren sense do1'8 s i, amb el temps, es m

les del Pais. El Bard ho cantava aix1:
Tantes illes ells tenien
q'.Je del mar eren hereus,
i uer mar ací.

venien

mariners del Pare Zeus.
Poques naus han fondejat,
i davant del bell Todal,

- 8em'bla e'strany -

en

lm

ren

declarat-

lloc tan ben trobat

1 ni ras1íre da casal.
~l

terral' llur senY encego,

fan un moll a n'el rompent,
, s 8nllmt la ci utat
que mi~

f!J' e~a

món en farà esment.

Cau muralla fa de cleda,

no són flent d' afany guerrer,
compren, veua-l, fan mone<1a,
i 11811 vimut per viure

bé.

Gent tra9uda, menestrala,
i amb el seu enginy di ver

els aiumengea a

L'F.sca~a

paren 'taules pel cooe r9.

gent qulta i mercadera

~f3

regaters de tracte fi,
i ens ensenyen la

~anera

del conrau de l'olivera
de 2s vinya i de fer vi.
Ar!h

el vi, que tant governa,

es pot dir que els grecs primaris
inventaren la taverna

que tingué tants partidaris.
Iran Dortat diverses gràcies,

la te:rrlsse

~¡?À.

cu:lnar

lD1S herbeis per fer anar,
e~

i

futur de les f

..

aC1.9S

aouest IS El de l'Empordà.

S6n uns mestres treballant
lea caràmiquQs :flol"a.des,
i d'uns

blocs de roal"b' e fan

a senyores "despullades
que han de.i.xet bcca-badades

a les gents d'aqu.ell voltant.
1 cone rç., que no s'escapi,

és no pare! ni un Cloment,
i esculpiren ESClllapi

~

gaiato i la seroent.

I~*ft?) una vegada aposent~s al Pals i t

va gent, sol:r etot les dones que ells

Jur~van

que valie

les gregues que port&ven vistes, ja ne se"n Clogueren i

cordaren del Partenó i l'Olimp ni que al món fossin. I
parlava de les coses que feren els se
àmfora, responien qm

e~s

assats, ells,

se'lS pares ho havien fet tan

no es podia millorar i que, per tant, no valia la pena
j~

S'empordanejaren i

ben poc se'n sent! a parlar per

ples i deesses. se 'n parlà p er les parades que :teien e

cat 1 pel depressa que aprengueren eJ.s modismes i para
comarcs.

l nova gent vingué al País. S'hi allà veient en cor

ta vegada foren e.Ls
pasa

8

a anar pel

la mà i a :t'er-la servir quan ells deien que si

deien que no. Al Pais la
anys que vivia en pau. I si
for~a,

acos~umada

t

s,

dones Que

nt en sabia poques coses de
8

romans volien manar i

.ésain. Algú no s'hi avingué fora d

maneres romanes i Indíbil i Ma.ndoni pagaren car el dre

se sap quin dret era llavors. Però als romans els sort

de grans agalles: 1:IaTJllibal,el qual ja de petit jum od
odi heretat de

n pare Amilcar gran despotricador con

que més passara

er .la Via Apia i d'altres no tan con

versos dels Bards en parlen' del discutit e a.... tag1n'
d
anada
nada mtmtaDyea
unt :rin a tocar 1 mateix Tiber, el
sentit parlar de

:és e

oradors -

,ixanta-u -, de la fi

que fou una ma

fi, i de quan els rotllana es feren

durant

cons à'emperador, d

se~les,

, s de mi

o

món c

Fornells els deia tma mica a la seva manera els versos

I quan tots ja f'4iem yerres
i amb els grecs s'era f'eli9,

els romans .enceten gue,rres
i romanen el peis.

Es en va que el com :ressoni,
que són inolta. S'ha de callar.
l amb Indfbil i Mandon1

COIDen9Eiva el dret 1"Omè..
és per' l' A'fT'icé'~ aantia' s

pels romans

lm

odi encès,

un marrec de quatre dies

i

contra d'ells fa profE:cieaJ
de deixar-los sense :res.
A

nou anys, airat jurava

odi a Rama sensa freno,
i

a Sagun t ja

CO[1

illçaVa

suprimint roman a del can 8.

Rea de rea de passar priva' 1,
s' ha en fila t pels Pirine ~ ,
pQja ela Alps, i el

pB9

d'Hannibal

ixa el món que se' n 1"a creus.
l

~f)8

ai

11an oea ea fan canyes,

pensa~

ela romans

que dot:senes.. d' elAfants

transitessin peT' muntsnyes.
Tot ITannibal t'a com cal,

mós

l.ID

cop tothom s'ha errat.

La Intendència li ha í'allat

i a la guerra és fall :fatal.

S'entreté peT las boscúries
i els romans, desespantats,
in un tracte 'amb els d'Empúries

i li tallen els costats,
i segueixen la carrera
per terreny cartaginès.
l'cabdill, torna énderrera
en ajut del poble prea.
Més ja Roma dominava
i trobant-se sol al fi
i amb la gent que desertava,

el cabdill s'emmetzinava
amb tres copes de veri..

Els :romans ens han batut
de Ponent fin s a Garb!,
i es pot dir que ens han tingut
ben comptat i rebatut
set-cents anys .parlant llatí.

és mala parla,

1 llatí

i a la gent que diu que no,

han vingut a llatinar-la
Pompeu, Cèsar i Cató.
l les canqons

tradicionals, retocades per Joan For
;

,

va gent. ErA, es veu, aquella, epoca de forasters, per

de llargu:f.ssiemes estades. l surten els gots, el prim

declarà que Barcelona t'aria parlar molt d'ella, s'hi e
mullerà amb Ga1a Placidia. Però els gots era gent bat

tenien ningú per a bàtre-s'hi es batien ells amb ellls

a fer de rei que en aquell temps era un càrrec molt co

Ataulf se 'n feu la pell de volguer defensar el càrrec

més a més de cercar-li el càrrec li cercaven Gala, ger

d'emperadors i que t'ou :feta presone,ra dU,rant. un saque

ma presone,ra tan maca, però, qU& Ataulf' s'hi casà i l
sa oue no gaires presoneres han aconseguit.
durat poc, Gala es cas"

Com que A

amb Consta nci

OUf3

t'e

solfejava i fou l'esca del pecat de :fer enviduar la

be

':1 constant Constanci no pogué usufruct.uar els magnif

Gala més enllà

de sis anys. Constanci declarà als mé

quells sis anys havien valgut per molts més, i que si
8

comen9ar, tornaria a matar a Atau1f i es tornaria a

bo i sabent per endavant. que només tindria Gala per s

tomà a Roma, la t'eren Augusta i augustejà una bona te

sap que es tornés a casar i es veu que li plagué més g
que tornar-se a casar i tornar a perdre marits.

La can9ó dels Bards toca llavors els moros els pri

vinguéren també

sense dones. Segons ells venien de tu
M

gent deia que vingueren per anar a Toledo on, deia que

nienel tresor nacional. l també es deia que vingueren

dfJn joc de mans que el rei Roderic feu amb tma mora m

raó, però llav€JKs tUla taca a l'honor era una taca a l'

que la població els deixava entrar, els moros acabaren
blir-se al pais i, al poc temps s'hi sentien com a ca

"Veniu tots!", deien als que s'havien quedat a l'Af:ric
;

tma prohibivió oficial de soldans i califes de grau, m

gr.a 1.l- passaren l'Estret amb tota mena d'estris navegab
anys, lm mai parar. l ja, llavo!"s , es portaren dones.
ela senyors de gran butxaca es 'dedicaren a fer palaus

els savis portaren les equacions algebràiques. Els que

en camps d'anomenada, que eren els més, eren destinats

cuidar hortes,i aquests eren estimadíssims pels indige

ls <lua1s, trobaven de molta més importància les hortes

tectura i l'àlbegra. l passaren anys. l ela moros s'af
bo de bo. l malgratéaser

partid~ris

d'Alà, els moros

easaren and senyores locals les quals, per anar mudad

com aquell que res "Bon dieU a Alà. l també succ&i, ta

amb molts t!tol~ perderen el cap per les noies del pai

ehema que els dispensés, i es passaren. Però no sols

i mesquites i hortes i matrimonis espeeials sinó que p

gues temporades fent anar espases i eanonades. Contra

tra els franes 1, amb aquestes activitata,sempre rebia
havia de rebre. l els Bards deien que un dia se senti

prou!" a càrrec del Comte Guifré el qual comen,à a dei
neta. l parlen dels comte-reis que en seguiren •••

El país és mig romà,
i quan crida "Visca Roma!",
tra gen t èns fa la broma
de nous visques fer cridar.
vingut els gots, cercant
e~a

carrers de Barcelon

i Ataulf se'ns hi corona
·com a got més important.
Gala ha dut de présonera,
de bon!ssims entrécots,
no hi fa res i s'hi mullera.
"

Per quelcom és rei dels got.s.
Més els gots són batisser
i es bat.ien per manar.
No seran pas els darrers
de matar-se

pe~8

carrers

er

~'afany

~erem

gots

de governar.
s

problem

amb tants reis t'ets de cotll>lot,
i ens resol aql1&st problema
'Lm

pecat del darrer got.

Roderic se'n duu per rora
lm a

mora amb bons padrins,

i aquest fet mudant destins

porta Mussa tret de vora
en venjan98 de la mora
carregat de sarrains.
Ara el moro manarà
amb molt 8 segles de

UB

squi tes

no volguent ni misses dites
que no en diuen els d'Alà.
Més Guifré cansat al fi

per Alà fer reverència,
perd

tm

dia la paciència

i bat moros a desdir.

S'ha voltat de

Its valents

allargant el seu comtat,
i trebalta pels convents

a Ripoll i Montserrat•

.

gran Comte no descança

con'tra el moro i contra el franc,
i ferit d'un cop de 11an~a

fa's bandera 'd'esperan9a
amb un _ pit de bona sang•
De

llavors, va t'ugint nosa.

,

u peno.

Don01t vol

Beren

apos

,

'er.onelle. d'

o.

l el Pals balla content
usn e ~

l'A i

Pere

adauire:s pel" casament
ser senYOl" de UontpeJ.ler.
t:S lm

pel"

rei tot ell agalles,

Montfort se'n Va de dret,

s la vesora de baralles
amb faldilles fa

batal~e

i ve el ò rama de Muret.

'hereu.{ JallDe, molt enlaire
de són pare porta el to.

s valent i enamo rai re ,

's eJ. rei Conqueridor.

Té

asa sobirana

'l'

que en

~

repòs no sap estar.

Gent d'escut i de sotana
de

r~11C1! ca

li de

al rei moro destronar.
l gran rei a la presència

és en va posar-hi porta.
Pren Hallorca. A València!
l ValènCia, moro i horta

tremolant de por molt forta
diuen: "Prou, Ssnyor, clemència"
Ja mig món d'honor l'omplena,
més el rEti de nou s'engala.

A

,

Castella Mur'yla frena,

ell hi baixa, l'encadena
i al seu gendre la regala.

Són ma reis valents, d'empresa,
carregats de

for~a

i lleis,

més sovint es té feblesa

per les be1I9s, cosa entesa
és ptmt t'Iac també da rei s.
Un nou rei, el Gran rei Peru•.

El francès suava a

~ars

quan passava la f'ron tera
per el Coll de Panissara.•
A S1ci1ia el d'Anjú

amb el rei es desaf'í.a,

i el rei diu: - Senyòr"~.:feu tria,

cent a cent o u per u.
El duel sap el Sant pare,

de parar-lo dóna veus
El francès parany prepara

més el rei se'n va a Bordeus.
que ja res li para els peus

i l'hollor vol sense tara.

é Roger al mar regnant,

.

i no vol peix ni galera

que no porti peT' ban der:
l'estendard de Pere el Gran.

Nou Roger, Roger de Flor.

Almogàvers, a
i

O~1ent!

arribà la seva gent
plantar el seu penó

amb el crit de nostre aecent.

cimal del Partenó.

a

Anys enllà, del grec sublim

aci ve terrissa i gerro.
Anys després, els crits s ntim
de itf'ir

!",

:ferro! u

udeap T't

r saonar per dins l'Olimp.

terra redressada

l

viurà segles
Ha passat de do inada,
plegsda

b bandera

a brillant doinadora.
l

DOUS

reis, de seny i' espasa,

port nt-v us d'e erns blasons,
discutits, !Dés reis de casa.
Pere, Jau

i

i el quels

e s Alfons

a d pos' tan alts

rei Joan, la flama enc sa,
Arn dor de

ntil sa

escam 11 de s Jocs Florals.
tr

tots e

pa

i

n g

rra

amb l' ntesa de tothom
han d,eixat a nostra terra
lm

ntit, un deix,

t.m

nom,

que ens han fet de vol pro:fond
o Vol baix,

és nostr vol

qu port m de pol a pol
al davant d

tant si ee

tot

l món

ol com si no es v 1.

súbdits llurs

Ells són reis.
exi~eixen

j uraments

les COl"ts, de ser vigen ta·
privilegis,. drets i fura•••

l ja van sense parar

es corones
omp~enant

ca~alanes

las millors 'DIanes

d'aquest món medlterrà.
ués és trist nostre destí.
Benet XIII fou l'esQuer
que portà rei :foraster
quan moria el rei Martí.

Bé cridava el principat:

- C-ent d' Urgell,

e~

corS

Et

on és

si peT rei ell fou pujat?! • • •

...és a Caap ja s'ha passat
del matem: .10 rei o res ll ,
al carni del Dissortat•••

Quan Joan Fornells actuava davant gent de mà major,

negoci era el negoci -no en va passà els primers anys d
da,

que

en le8 voluntats, al

són els q

seus amics jueus-,de8Potricava contra el rei de temps r

Tant els ho·

com la terra

dels senyors són

p~opietat.

Pels bons usos forn la guerra

contra el rei i Verntallat.
Si la col.lecta era fluixa o ent

e~s

assistent.s domin

baix, Joan :feia tUla lleugera modificació d'estrofes:

ant 'els homes com la terra
els volem amb

~libertat.

Pels mals usos :fem la guerra
Ib

el rei i Verntsllat•.

0

Si la col.1ecta rajava el Bard feia cinc quarts i treia

tota mena que res tenien que veure amb les que havia he

seus gloriosos passats. I devegades la propia Estrella :
delicades intervencions, sobretot per la finesa de veu
de gest que h8 :feien

~robar

tot bo.

a sortit per si venia.
Ai Déu meu amb quina por!

Perquè em vegi

Códa

dia

poso roses al balcó.
Tots m'ban vist enamorada,
al somriure i al cabell,
tinc l'amor a la mirada
tinc el llavi més vermell.
Hem anat per' la riera,
hem collit flors amb desig
i per l'aigua juganera

hem tirat les flors pel mig.
El'en flors amb tres besades
que m'han pres, pobra de mi.
L'aigua muda les marjades

ua l'amor
ha dit que sl.
o,

,
,
Ja pe l mon tot son dressares,
i

per treure tot. temor
l davant de cent banderes

a~~

la

l'amor.

Llavors Joan i Estrella feien

Lm

petit campionat sego

guis o no la seva actuació. Joan parlava d'una hostal.
potser no havia vist mai, però d' Lm home que s' havia

vida recorrent el Pais i que segons ells s'havia trob
nar-s d'ep1ssod1s, es podia creure tot.
Molta gent truca ta la porta,

si sorà per olat o vi,
o

se)~

per l'hostalera

de l'Host.

cami.

és ben posada

L'bost

com tm- ram de cent clavells,

amb una anca d'aca jov.
i

tUlS

joia de turmal:B •

Traginers i gent de vila
fan corrua per entrar.
'i! 1 1a

riu a cada ca:ra

més d'aaui no es po~ passar.
vetlla molt llarga
no se'n mouen remoloDa
ells li tiren tres :floretes
i ella CE'nta sis can~ons.

Hés ai lea dotze tocades
s'ha de cloure tot delit.

Per més que cerquin escuses
la resposta és
8i en ve

s deixa

11Il

11

Bona Dit!n

de nina forta.,

se~"'ll

a la font.

Si li porta 91 càntir d'aigua,
un somriure se li dón.

Donar no coste Das
al~un

i si

~aire,

respira fort,

i posa mel a la boca
"'lm clavell. que cuida a :l'hort.

Si un qalan rodiu promeses

e veu
,

r

-

osta:
en tinc deu!.

Co

t9~

Ib t.othom

té bona cara

ua la c
no és cap mal,•••
,
s l cor de l'hostalera

bat encara pel" l'Hostal.
~strella

segula amb les man

s anques:
n plantada,

quin po
~és
'9

s bell se' t veu.

d'on vens enfarinada
et bl8t1qnaja a tot arreu.

Tinc .t'eri:

n'el cabell

perquè molc corn el primer.
l pAnsis, no mal pensis,
no

m~l

pansis, foraster.

inc farina vora els

~lavis

perquè ta~to el gla t que té.
o
'10

llB 1

pens! s, no mal pensis,

mal pensis, foraster.
les man <3 pOr'to farina

A

de l'adé
o
110

l

l moliner.
is, no mal pensis,

mal pensis, foraster.

'inc farina a n'el gipó

perquè e

ac s'ha fet. malbé.

No mal Densis, no

~al

pensis,

no mal nensis, foraster.
l si aixa.<> et dón maJ.a espina,

s-te

lJn

dia moliner

i em pod~ào veure

a n'el

Joan -demano

ll~es

farina

,
que j o m' ho se.

. la geT't. et' vol més. Si ja ha cobrat i nom

ua sl, fa sortir 1

1ada de Jan Perot.

tit

passa molt segura,
mb bigoti repuntat,

'ben a uilluda la :figura)
a:nb cadena i

coll planxat.,

Jan .Per'ot., e 3 pot ben creure,
,

lm Jan que pesa molt

i amb l'amol' el joc i el

be~e

Jan Perot es queda sol.
Al mercat li t'an rodona,
cafè tots li fan lloc,

's hereu da bossa bona
i no

té retop enlloc.

IJ!lb tot quan vol i delira
no t.é no i Dot demanar.
l les mosses quan les mira
no l i

aguant.~n

el mirG.l.

l1àvia que enlluerna,
1 can més com Jan Perot,
i quan baixa a la taverna

sempre beu el da.rrer got;.

De les dones s'emoortav
la oue vol i la que no.
N

è ela donava,

sap el

Jan Porot és el millor.
v~as.

La

i

nassa que passa.,

bon dia nard e1 dot.

'lm

,

Per

s'ho cr9U

que

s sa,

surt m no Dar Jan Parot.
Es en

jurar t!ludada,

.

qu

oAat i

Ella diu ca

00 •••

vegada

ai que no, que no i que no.

què m'ha
que h

rvit la palma

ortat tants anys com

1'98

si a qui em !'oba cor i calma

no l i

fai~,

aa veu, el pes.

Per l' obli t jugant sens JUi da

perd les cases i el sembrat
i nard el nord. d'una vida..

Jan Parot ja s'ha acabat.

Ni troba sol al

mi~dia,

ja és una ombra a n'aquest món.

La aent que abans el volia
ni el bon dia me li dón ••
l

:rui~ tm

.

dia a bona hor

i se'n va tan l1tmy q l le pot.

Si algú el troba, v
ul t'

que plora•••

vist, ai Jan Parot!

- l com aquestes, mi'11 - solia. dir Joan Fornells. l sego
teni.a, i més i tot.

Era temps de pi1"'ates, aquell, i el Bard també tenIa estr
en parlaven:
Cap perdó per el piratg,
ni a qui va darrera seu,
que viola, roba i mata
i no té perdó de Déu.
Perquè us veu tan blancs de cara
baladreja boca-moll.
Tots a cop si toma encara
a la mar que tant l'ampara
llen9arem amb roc al coll.
l

tm

dia s~ esdeVingué, deia el Bard, .que la gent ent

al sentir-lo, es descuid à de la sentinella, i la tripula

vaixell pirata es presentà, amb cara d'anar per feina, e

ció del Bard. El públic fou pr.esa del pàni c com era obli

quell ten:ps i com ho ha estat sempre que hi ha mal de ca
Joan Fornells salvà, segons ell, la situació així.
propi capità de l'escamot:
Bon senyor que tens la llar
a cavall de les onades,
que tes veles venerades
no retopen a cap mar,
que tens forta la mil"ada
i certa!' el cop de

bra~,

bé mereixes l:Il rretada
~

.de la gent que et surt al pas •••
D'un sol dia, les estrelles
t'han t'allat. Anit, estranys

dir1g

s'mportaren bous i esquelles

i les noies de quinze enys •••
Perxò avui eixugo plors
amb mos versos i can9ODs.
Oh, senyor tan poderós
que tens or a cent racons,
ue tens joies i tens se de s
ex-riqueses de burgès,
no daries set monqdes
la gent que no té res ••• 1

El capità pirata, sempre segons Joan Fornells, e
i enlloc d'atracar i saquejar la reunió, va deixar

del Bard les set monedes

Qte

l i havia demanat.

ai m'havia t'et ningú cap vers, a mi ••• -diuen que

pità deixant la darrera de les set monedes a la bar
de Joan.

Venturoa torna cap-al-taro al puig on s'espe'r'8va
la vi1a de les set. torres murallades.

- Què, hi podem tre ballar~l

- La gent és més avibt sorruda. Ho haurem de provar

qui mana és lm capellà que li diuen el Notari el qu

és el delegat d'tm Priorat de Barcelona al qual per

El Notari demana soVint diners a la gent, i 18 gent

t6. El poble no és reSi de l'altre món. Dins de les

potser una vinticinquena de cases, una esg1èsia amb
que no bi lliga. O van

~er

l'església massa gran o

massa petit. Ji1ns han dit que el Notari ja en parla
panar nou, però el poble a l'bora de donar diners,

gent que vol entrar a l'església hi ent!ia encara qt

ni tingui na ssa campanes, i la que no hi vol entrar

traria 9stés com eatés el cemnanar.
Encara que el poble ,estigui apartat de la m3t' la

ra~ja. De coral;{ no ho diuen massa que en pesquen

rates

~l

cerquen molt, p~rò :fora de l'aigua. !Bs

van fer perquè temps endarrera diuen que ela pira

sortien del poble cot'! si fos a casa seva. Hi ha q

tant temps d'entrar i sortir pirates que algun en
i que no se n'ha mogut.••• En ma de les torres hi
que toca quan convé que la gent es reuneixi a la
glésia.

1]8

en aquesta plaça

que el Notari fa di

1 aix! el poden sentir els que no el van a escol
mons a dalt la trCDS.

A les noies se ]e,s han mi

poble no se'n veuen masses. Les poques que hi hem

del canp carregades amb eines, feixos & verd o l
que les t'an treballa

les noies. Elles treballe

però trebaJ.len. Hem sentit

com des d' tmn :finest

tricava contra ¡ma -dona que segons ·ell anava poc
dit. \IDa pila de coses. Ella ha dit al de la fine

lia més feina Que la :fes ell enlloc de matar el t
gent que passa que sempre és li

t.eixa.

- Si no hi haguéssin forasters, ja t'ensenyaria j
gua. Pe!'ò ja t'ho ensenyaré mes tard, jaI
- Si em tornes a. pegar ho diré al Not.ari.

Si dius res rebràs doble, par xerraim I

.

':s veu que els homes manen, o ho sembJ.o •••

Per la porta que dóna a tm oliverar vam sortir ca
-

E~

-

A

lltmy?

pas de jubilat, ma horeta.

~losalt.res

la vam

Vam veure dues pl.atges. En l't.mEt hi ml tma font,
ha una riera amb arbres al llarg de

da riba. A

~19 A,.h:reA h~"" vist unA~ baroues. l del puj~nt"

a la nlatja gran, es veuen

lmS

illots, m4s que illots u

que surten de l'aigua. No s'hi veu res verd dalt d'aque

La platja gran és al peu d' tma muntanya amb els pins mé

hem vist. l l'aigua, l'aigua te Ull blau, pare •••

- Aouestes roques que heu vist són Les Formigues, tm nom

trobat. l la platja gran és Llafranc, i la munt.anya la m

La Guarda. Vora Les Formigt.e s les veles del :rei Pere de

franeesos sense esquadra i espantats •. Tant, que quan l'a

va dir que no sols veles no volia veure damtmt la mar Ra

s'in la bandera del rei, sinó que ni peixos podien sorti

de l'aigua sense dU1"-hi aquella bandera, que durant any

francesos de la vora ni es banyaven de por de no poder s

gua si no portaven l'esquena vermella. En tenim una C8D9
combat, si aquestes

csn~ons

plauen a la gent del poble ••

I un matí de festa, la c0tJ1>anyia de Joan Fornells b
Les noies porten

'\8

stits florejats, i Ventura fa una pas

bor. U1es dones surten a la finestra. La mainada segueix
el qual fa la darrera tocada a la

p~a

de l' esglésiafl- E

dona de gent jove al voltant de Ventura. El Bard pensa q

públic de vailets el negoci serà relatiu, però s'ha de p

tura fa uns darrers tons repicats i es fa eJ. ,silenci. E

1;>astó i barba, entra a la rodona. I comen98 a tocar grec

La gent queda com si no ,.hagués tocat res. A la rodona s'

algun home a veure què passa. Se n'hi afegeixen més a m

Fornells va al~ant la veu. Es miren al Bard amb somriure

amb aquell somriure que posen els homes del camp quan es

que no parla de com es poden treure els frares de 1es fa
preu8 del blat de moro o

d13

si

8' ha

de pagar el lloguer

mala anyada. Joan Fomella anvesteix els comtes-reis. P

veu dos tons. Els cri

la gen eral. El Bard puj a

nonades. Els homes, més que escolt.ar els
noies. Joan Fornel1s fa

tm

Fet.s~

es

gran sal.t en la dec1an

combat de Les Formigues que tinguê lloc a 1e8 mar
Al davant de casa vostra
s'hi feri l'estol francès.

El combat tou t.ma mostr
del poder

ar~onès.

é s la gent que amb tanta túri
al gavaig perdut tingué,

no tou sols Roger de Llúria,
coronem sense penúri
a Msrquet i Berenguer.
Moltes veles enemigu
confiant amb 'banta quill
van a batre a Ies Formigues
als d' acl ••• Pel :freu de l' D.la
tot l~estol francès perilla
ue a la mar ,per mé,s que diga'
com Roger cap m6s hi b.r:f.lla.
Ballesters desfan cobert

de ,servents 1 de velau,
i galeres mig deserte
que fugien desco1:& rtes
s'estabellen al rocau •••
De llavors, alt.iu i c1ar,
l'Almirall diu al francès
que. pel mar no passsr"
cap galera, peix, ni res
que no passi en català.
l a la mar ja s'establla

;

de penj sr sense perdó
n'el còmit que f
amb la nau que conduía
da dos naus d'altre p

•

Fredor.

sl,

algÚ al

aentir parlar de l'Illa pd. ser Va de

,ents aquell sornriuN e.speeial, però fredor. AqueUa gen
va de cara davant relats de reis i genis de
8

rà

~a

guerra i

cas de les noies del Bard que d"ell. Aquest veu que
lm

mal calaix i, borne d'ofici, fa una senyal a les no

s comenc.en a moure lleugeres i gràcils a compàs d'uns r
ta.'lIbor de Ventura. A1R'ud giravolt picat deixa veure uns
comen~ament

de sis cames ban fetes. Els homes estrenyen

na. A1g(l surt corrents vera dins la vila a escampar, seg
de las sia canes de les noies del Bard. Al cap de poc

e~

prometedorlssirn. Totes les finestres que donen a la plaQ

plenes da dones,. •• l com que Joan Fornells ha de. manteIl
seva sis bOQ ueo,

Per la dona, quin martiri
1 no riu ni canta 1 balla.

Com voleu que el món la miri

si no surt de la muralla 1
Si tens proa ben ca19ads
i la popa de- mercat,

per què estàs a dins tancada

ai tens tot tan ben posat?

L'assamblea passa, del somriure de pagès, al somril.l:'e ho
U:1 clavell és una carta

que"fara't passar més fi.
Cal que els homes al mirar-te
per tu parin el caml.
lli nou vingut al

veure en un dels giravolte estudiats de

aquells AiF) comen9atr.9nts de cames sense trampa,

- Carai! - va deixar anar originant una rialla grassa ge

Bard va sa1Jent de quin peu es doJjel poble, 1:

Quina joia vols més alta

que dos ulls 11en9ant paranys
1 aquest clot a cada galta
i la pell d'aquea,ts quinze anys.
~,

Anb

amor no jugueu massa

quan us passa pel costat.
,9

i no

l'amor quan passa, passa,
CY'9t1-

re' 1 és pecat.

1 de llavi destre

S1 un f

,

ons que,
f9steg~u

la finestra.

Tu, de dalt. Ell, del carre.L-.
Si les noies tens solteres

no feu l'orni amb els galants,

que si fan les remoleres
quedaran per

stir Sants.

Captén l 'hone tant com pugu
ara que ets de bon mirar,

que quan vinguin les arrugues
sols cuinant et

'f)o'ts-·~'alvar.

A pertir d'ael les cFn,ons ja són corejades p&r tot,a la

Bam.
Si tena dOJla enjogassada

que riu sense més ni mes,
ten lea porta ben

si s'acos
i

el~

t,anc~da

forastera.

solter

',n ,refractaris,

que la tr1in matiner,

s ou

aris

que no val pels propietaris
que només sigui feinera.
Amb la dona no s'hi val
que no tract.is sempre bé.
Si no en tas el
tUl

<B

s que cal

veí. te li pot :rere

Si pirates

tan escales,

que per dom s corren tant,
a la

teva resta gales

els hi dius que els hi regales

i segtn" no la vondran.
Si tens deutes d'estar

ro~,

un ofici rodador,

t.ma dona que fa goig
i no tens re c1amació,

o qui deus és home bo
o amb la dona et fan el boigl

Part del respectable inicia un aplaudiment" Joan FOJm

la gent astà al ptmt per l'acte final: la co1.1ecta, i

l ara gent que s' endev:f.tla
q~le

teniu bon cor per l'art,

sense gaire mala espina
ompleneu la barretina
,

.

perque visqui el pobre Bard •••

Just quan el Bard ha acabat la petició rimada, el Nota
ta a la

pla~

mentres les noies

barretina. Ve amb

tUl

comen~aven,

anb èxit,

agutzil al que mana tregui del po

fOl"8sters. El Bard defensa el jornal com pot. i mentre

eludint l'agutzil el qual no actua amb massa convicció

noies Que no deixin d'arreplegar tot el què p~in.
- Es tma questió laboral aquesta, senyor. Jo he treballat
que cobri pel meu t.reball.
- Ac! no estem per a

can~ons,

i menys com les que haveu ca

rrerament ••• A f'ora! l aquestes noies que vagin a ensenyar

o les vulguin veure. l que ningú doni res. Ho mano, jol Qu
l'altre agutzil••• 1

L'altre agutzil era a primera fila i fou dels primers a de
com a la barretina de les noies del. Bard.

La campiaIla d' tma de les torres de la muralJ.a crida a

pla98. Hi va poca gent, com sempre, ja que els convocats p
el Notari torna a demanar diners. Ho endevinen.

- Manel, torna a tocar! - diu el Notari -. l toca fins que
tots.

l campaner fa tm veritable con e9rt, però els assistents p
quadrat no s'incrementa,

- senyor Notari, si hem de parlar tocant campanes no ena e
anel, no toquis més.

El.s que ara no han vingut ja no v

per campanes que sentin ••• No teniu diners, no teniu dine

niu res per a quedar bé amb el senyor Prior, i us sobra to

donar a un home carregat de roman 90S 1 a tres noies desver

- Senyor Notari, jo créc que
. val més donar quatre l1laines
,

questa gent, qt».t pas que vinguin els pirates i se'ns ho em

- Els pirates, els pirates ••• l perquè s'han fet les mural
venen pAS tan sovint, els pirates.

- Toqui fusta, senyor Notari! Encara no fa quatre mesos qu
tocar les muralles ens van prendre caps de best.iar i quat

- El bestiar no vull dir que no el prenguessin. Ara, les n

.

n

no t

qu

• ,,11. Ulas

...,ren

s de

~r/

ort••• e

cridaren poc del què vu
!Tlural1~8

198

11,

encare s' ha.T} d'acabar de pagar.

'etl18nt per a tots vosaJ.tres, va autoritzar que
,ny:

dalt la m

S~n~'

ior va precisar que s

'en

tma capella d

costar molt mós la ca.pella

-Que no heu

qUil

la torre. C'¿ue n

'1u~

ppp,' 'It !

hàgim d'acabar de pagat' la "torre, p

nosalt

de pagar tot

pella 1 'h&tn"i
-

per a vau!'

tOl~re •••

la.

-

de la tor

'E-'

senyor'(Té.

da lluny, i encara S'hA d'a

~

VIS 'Del'

-

l port de

Guarda, sob-

"TO

sabeu

aob el

l

senyor Prior.

ra, d" 6rH:à. d

Sant Ofici, el que e

io

eus délegats, pel pu

1

o hi anem

- Vos81tres no voleu

i les

mur~11es,

ni

l~ Cbpel1a ••• l el campanar bou~"f' Què hi ha del e

anar nou vol d1r

-Un

rvir, l,

-

~s

ue

., cf\mpanes. l les e

an

tocaran a cap hors. i ací no dOl'ilJi!'à nin
,
oble ha d créixer. l hi haurà
s gen
l

vinguin.

- Doncs que paguin els

VA! Parés

ho Re.bem que vos no pagareu. No sé

a les l'"eunic:

- Jo vinc

Bcolta

de diners

iaI

a vegada en lloc d

n domn.

QlmR .jo vaip;

vaig treS.

e

nir .ia les va

r una llist

ot

trob
l q 71q

:fetes

s

m

s devia. l ai

i s'ha d'aca.bar pagant. Puc f"er moltes denUncie s, ar

que si lès faig se'n sentirà a parlar. Ve! Frigola,

- Si no tenim dinaTS, senyor Notari, d'on els hem de
- Hi ha dinades. I els delne s, on són els delmes?

- l l'aigua" on és l'aigua? D'on vol que surt:in els
sequetat que hi ha pertot arreu?

El dia que plogui,

rratges ee moriran del tot per :ta1ta de costum• •• Jo
de pagar 4s la gent de diners la que ha de pagar.

- Si només paga ella! no trobareu estrany que vulgui
- Sempre han manat., senyor Notari, sem¡re hEll manat i

cobrant enllcrc de

pa~ar•• '.

- Veí. Plaj a, psrleu.
- Vostè sempre té ra6, senyor Notari.
- Dos que no i un que si. Veí. l1atlleria.

- Jo, com qt.:e amb vostè, no sé pgr què hi estic mala
temps, que pagui qui vulgui.

- Tres que no i un que 81. Veí.

~iarquè8.

- Per a mi, les muraJ.les ea van t'er massa alt-e&. A d

ens hi ofeguem.. Jo les faria eSC8P9ar.

- Això no és dir res, ja que escap,a:r-les voldria di
ners. Partidari o no partidari de pagar?
- Se n'ha d'anar parlant .... Hi ha els cora~rs•••

- Vos, vos 1

Si tots, però tots,eñ? hi posem quelcom, m'apunto
- Ve! PlaJa•••
Jo sóc com e1 ve i

"

arque~.

- Ve! Jonama•••

Veurà, quan hi posarà vostè?
- Art> no es troscta de posar-hi més o manya. Es tract

sens, 1 penseu qua primer és el poble que res. Les

culars passen a segon terme. Ara no hi ha d'haver n
ara és el poble que té la paraula.
La paraula si, els quartos, no.

Posi-n'hi més pocs ••• Us donarem facilitats.
- Pòsi'm a la llista com a simpatitzant.
- Vel Avell! ••• i ja sabem que Vos us passeu e1 dia

capellans, però això no té res a veure amb què l'esg
que és cosa del poble.
- Jo hi tinc la casa, sense acabA.r, senyor notari ••

- JP, veig que no en tretn'em l'aigua clara, com semp

"nim al carrer on tothom té dret a dir coses. I tamb
que us volia dir: d'ara endavant ens reunirem a la

sis representants de tots vosaltres, i allò que s'ac
serà.

l a

vetn'"e ve1 Puig si us deixeu veure m's so

glés1a i no aneu tant a la tave-rna. Què us donen, a

- Vil

- Vel Puig, tu series el primer que hauries de cY'em
- Mossèn Joan, que no hi ha cap manament que privi
verna.
- Temooc n'bi ha. cap oue mani anar-hi.

Hi ba gent de taverna 1 gent de novena, ja se sap

- Vel Puig que no m'agradaria veure-us cremar•••

- Que vol dir que ens c)'emarem al mateix lloc? Jo ja

acostumat. Fa anys que em cremo una mica cada dia. P
de ca19.

l no s'anoini, Mossen Joan, jo seguiré

vinya que, si no pedrega, serà, si no hi ba altres n

més raims taci de tot el rodal•••

- S'aixeca la reunió.

Aquella mateixa tarda el Notari pRssà gairebé
a procurar-s~vots favorables 'en la
no tan sols

endal~rerits

de c

~aleida questió del

sinó no fets. El Notari a la pl

on podia ser contradit era una cosa, ara, davent per da
convilatà n'&ra tote. una altra.

C0D19t19Bva les inter-ven

veu de segon tirant a melós, 1. si l'oponent era de bon
la 1ielositat anava i venia sense perdre mel. Si

qui te

vant no es deixava portar per on !!ossèn Joan volla, es
a

la butxaca i prosodiava amb parau1a contundent. i més

D'una conversa corrent en t'eia una mena dê sermó per a

de convénceT a crits. l ciidant n'havia conven9ut a més

bia de crida;r el Notal'i. Molt. Aquella tarda cridà a m

i obtenir que la. gent s'aVingués a. pagar 11 costà torna

toria carregat de rogall. A n'els que vega ban dispos&

que hüvia decidit privar el Bard de venir a cantar al p

- Si no ho t'em eix!, la gent es passarà. el temps cantan

del poble que :rins aTB 'han estat noies com cal., podrien
i anar pel

CBM.'er

fent gll'svoJ.ts per a. ensenyar les came

noies del Bard.

Els p'J"oper- dia de festa els Bards actuen defora mu
Fornells n'estava

1mB

mica ressentit del per a ell atro

tari contra J.a companyia. Si el· Notari era el Notari, e
Bard. l perquè la gent s"'ho prengués com wolgu6s

acabat el repertori oficial:
Hem tingut. la casa bruta
de tant temps de no fer net,
:fins que surt, que t'alta :feia
ai, l"escombra d'En Jepet.

Va

dir

Terenyines intoeades
feien niu a la paret,

com ,s'allunyen amb aranyes
amb l'escombra d'En Jepet.
Una gent ho diu a l'aJ.tra,

de ciutat a llogaret•••
Ja viur

c()nten ta a casa

aMb l'escombra d'En Jepet.
l ja vol tenir

escom~a

gent de gorra 1 de barret.,
puix han vist oom es neteja
a.-nb

l

l'escom'tra

d'En Jepet.

l'escombra cobra fama

1 ning(l s'està quiet
1 tothom voih

Lm a

escombra

com l'escoml:ra d'!m Jepet.
Qui no pot al9Br l' escOOlbra
q
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dejtm8 de tot dret,

amb el cor

va fent la tase

de l'esooml:ra d'En Jepet.

L'esperi t remou campan es

tritllejant amb repiquet.
Com

neteja' s, mere meva,

amb l'eséombra d'En Jepet..
Al.leluia, al.leluia,

cantarem amb espinguet
quan tinguem la casa neta
8TJb l'escombra d'En Jepet•••

Bon treball ha fet l'escombra,

més t.inguem-li

reconet

tm

-per si cal altra vegada
l'escombrada

Jepet.

d~En

La gent veie el Bard peT' on anava i es can~à d'aplaud

deixant-se portar pels aplaudiments, ja atacà directan
El Notari, com està!
Només vol que la gent pagui
i la vila qus,n
,

pagara o

n~

plagui

~i

,
pagara.

El Notari com està,

el Notari, el Notari,
ai la gent di u al contrari
el Notari callarà.
Al final, aquesta can~ó la corejà el poble en pes. El

mes

t'ort eren els que havien donat el vot al Notari.

ensalivant i estret de denli ho sent! i ho escoltà to

llera. l dubta entre menjar-se el Bard per l'atrevime
nmt8ncia perquè la culpa de

~ot

era d'ell per haver tr

de la Pla9a com si es tractés d'un mal-factor. Al cap

món es devien cantar can~ons molt més picades que les
Bard •••

Joan Fornells i familia s'han establert a la pla

fet una cabana vo:ra la riera, i, de tant en tant, van
.,

als poblats dqls voltants. El jovent de la vila segue

en les seves actuacions a fora, i el Notari acaba pen

d'acabar amnistiant al Bard. l l'amnistia vingu6 quan

actuacions fora muralles Joan Fornells destinà la mei
te a

aminorar el deute que el poble tenia amb el Not

gest -els Bards quan convenia feien coses de senyor-

vist tant pel Notari com pel poble i, els dies que l

actuava el Bard feia una passada per la tavema, i l
compres a la fleca 1 la gabella.

- Oblidem coses passades, Joan Fornells - digué el N
que s'hi creuà a la plS9s.
- Oblidades, Mossèn Joan! - contestà el Bard.
S'havia

~et

la pau.

La Companyia

té

ml

segon domicili. Camí de Palam

tenia molts escoltadors, pel viarany de la costa, ha

. ta vo:ra Cap :qoig amb una font que baixa sorral aval
basteixen una cabana al damunt la caleta. El lloc 6

i la Companyia es deixa enllutlrnar. l hi passa tot e
Fins ara, la paraula del Bard era paraula creguda p

de la familia. IBs noies eren joves i encara no hav

en res. Estrella, ja sabem que portava més d'un jura

Fornells i era de les que els mantenien els juramen
FOlI'

en aquell, pe:r a ells petit palau de la caleta

plangué de l'ofici.
- Pare, vos ja sou un Bard de tota la, vida. La mare
sereu. Les noies, les noies són molt joves encara i
tat molt temps ••• Però a mi l'ofici de timbaler veig

tusiasme menys. Jo, jo voldria :fer altres eoses, co

Jo estic enamorat de l~ gent d'a:rmes flue surten a le

- Vantura, els herois són un món apart. no és pas bo
ésser-ne. Uoure

escopetes i canons no és :feina fàc

nades les has de tirar t.u" malament. El mèrit és fe

altres., les canonades ••• I les guerres, malgrat l'ele
els oue les guanyen, e6n una mala cosa, hi ha morts

fent morts i ferits, matant i ferint, que els herois
nyen es fan

tm

d

nom. lli heroi és una suma de baiDS. La

base de l'heroi. Th1 home d'armes que pren tma ciutat,
o

\

moli de vent, sense baixes, no té dret al titol d

lm

quantes més baixes fa o té per a prendre un d'aquests t
i

més he"ó I és. Potser un dia les guerres es faran sense
téns al davant. Avui ales guerres la gent es fereix a

de distància. no és bo tothom per a matar d'aquesta ma

fas guerrer i no hi ha guerres pots arribar a general p

Però no seràs heroi. Pensa-hi bé, Ventura amb tot això
l'f,Jnemic t.ma vegada pot ésser

tm

de qui sap a on, i l'a

de pais amb el qual una setman a abans de la guerra hag
convidat a casa teva•••
- Pare! Ventura! - diu Rosalia, una de les filles del

B

poble i tothom està espantat••• Del costat de Palamós s'
ques i diuen que segur seran barques pirates••• I

Van tots al pob1e. Troben el Notari que dóna ordre

gent a les torres, a les espitlleres, dalt les muralle
moments sembla més un general qua un home d'església.
- senyor, ens podem quedar amb les n01es? l si podem s
- Quedeu-vos, però les noies que

9S

fiquin dins alguna

gent no es posaria a to amb leB circUl"lstàncúes i no f"a
mirant-les. Feu-les anar

a casa a fer companYia a Mari

Fou així com les dones de la Companyia feren amist
de la rectoria, la germana i la neboda de Mossèn Joan.
-

"'",9

de debó, senyor Notari, Que venen pirates? - preg

- S'han vist barques que no són conegudes. De la torre
han tocat el corn. Si hem de creure les tocadas de cor

no els acabarem••• Ara veuran si s'havia de :fer o no s'h

torre ••• I encara es deu!

Un dels veins diu tot passant que no és questio de parla

ara. l que millor que els pirate sàpiguen que no en tene
què s'ha de :fer.

- De momant tancar totes les portes de lea muralles. En

els pirates. l mireu que tothom sigui a dins. No tanqueu
carrer, com altres vegades.
Falta l' Avel1! i la seva dona•••
Aquesta és la tercera vegada que quan sent a dir que
rates s'emporta la dona a la vinya i la deixa al defora
prenguin. l els pirates o no passen pel camI de la viny
l '''hi volen ••• Tu, ag:Vtzil. Ga11art, ves filnt passades per
1

mi:ra que estiguin ben segures. Fes-hi posar carros, ta

dres ••• l tu, Banel, no toquis la campana fins que siguin
-

l si venen de nits?

- Tant poc s' hi veuran ells corn nosaltres.
Ulgd1a. Sol fort. Cel brillant. Uns ocells van d'un

tre piulant i xisclant com si de pirates no es tract6s.
de les torres fan senyaJ.s de no veure ning1i enlloc.
- Senyor Nota l'i, dinem?
Només penseu en menj sr, :fotre:

s que ara ho podem :fer amb tranqul1.1itat, i si esper

potser de fer en mig de trets o no hi serem a temps a d

.

Una barca, solitària i desconeguda, amarra a la pla
fulles es remouen a la riera i algú :fuig corrents riera

- Ac! no hi ha ningú.
- Hem d'anar a la vil...

Veuràs a la vila, n la vila •••

,è passa amb la vi1al Aquest és

tal

ofici eom un altre

treballar. l ja se sap quin és el t.reball d'un pirata. Si

vas a ce:r-ca,. ac! ningú et portarà res. No hi ha ningú que

de t'ranc. P9'r a tenir quelcom t'ho has d'agafar espantant
més amunt d'espantar. Això és el cod5..A la vi1al
Ara? Veuran qua som poes i rebrsm.,
- JQ'capità, esperaria que t'osquegés.
- S'hi Va aral
- Jo també esperaria, capità•••
-

4\

/..,

,

l vosaltres sou pirates? Vosaltres el que sou sou tma a

No vam quèdar que jo seria el capità i que manaria? si o

- Tu, que ets un, diu:fa la vila. l nosaltres que som sis,

ja hi anirem, però que 'Val més parlar-ne abans d' anar-hi •
- Ja m'ho pensava que m'embarcava arn

gen t de llengua i

perquè l'ofici rendeixi es necessita deciss1ó i pebrots.
voleu t'er els diners, les joies, les dones, ••• amb bones
Un pirat.a que s'estimi, a l'hora d'actuar no ha de tenir

en res. Si ha d'espantar, espanta, si ha de ferir, fereix

matar, mata i si ha de violar, Viola. S:l--n6 que mudi d'of

prés d'ae1:.uar pot ésser un bon pare de t'ami1ia, :rer caran

la mainada i regar crissantems. Però è. l'hora de la verit
d'ésser pirata i prouI

,- Veuràs, parlem-ne de tot això. Nosaltres $i~ érem

com t

1l

UllS

s

mateix, i v. ser tu qui ens proposà fer-me pirates

era un ofí ci que donava molt. Ens ho vas posar tot p-laner
dir, recorda-t6'n,

que un pirata no troba barrera en res

segueix tot el què vol •••
- Però Pauses, posant-hi el coll, posant-hi el collI Què
..k

ma botigA amb ¡m rètol de "Pirata" perquè la gent t'hi
portar coses?

- Bé n'hi han prou de botigues que sense el rètol que di
ben a carta cabal.

- Si perdem el temps amb aquestes menuderie1l no farem re
- Tt

t creus que són

nuderies els preus que et fan pa

botigues?

- No, però no són coses que n'hagin de parlar els pirate

- Es que jo el primer aeta que hauria t'et hagués estat r

botiga del Barri del Port!

-" Es peixi-minuti això, Pauses ••• Robar una bot.iga•••pira
tar per casa!.

- Jo trobo que no va mal orientat. en Pauses. Si haguéssim
robant

lp botiga que ell diu, no hauriem passat la gana

passat •••• Jo, francament, arn vaig associar per anar per

vas dir, eepità, que :fent de pirata tindria les que vold
grat o per for9a••• l fem balanç.

si,

la barca és nostra.

ralla única cosa que hem robat i encara no d& com jo su
ho :feien els pirates: agafant-la als nassos de
l'ai~ua..

~'ano

i t

Jt=. ho sabeu com la vam posseir la barca ••• Die

Salvador que :feia dies que no menjàvem calent i que eDs
mes hores pB

8

veure si pescàvem quelcom, i que ell ser

part .•• l els botins p'J"omesos? On són els

.

ens havia de proporcionar?
têmos endarrera i, per
On

volem an

8

ens botins qu

s barques petites ja no va

envest1l'-les necessit.em almenys

per ms'r amb tma barca del bou?

gana al cap de

l ja

saps

pocs dies de ser f'ora de casa ens atrope

lamós, enlloc d~h8.ver-hi entrat rotent i vam haver d'ent
caritat!

- Tu, enlloc d'havel"-te :fet pirata t'hauries d'hav
d'esco-.la!

- Jo, la veritat., si ens bem de guanyar la vida dem

vida ens la guanyarem fent de pirata! l per ai
pirota sense contemplacions i deixar-vos de quixes
&ls

comenq8~nts

són dolents. Hi ha

lm

comp!'omis i

Us vau comorometre a fer de pirata i a ~er-me capi
- Siga'n.
- l manoI
- II.lma.

- A la vila!

- Quan sigui fosc i f\ep-ons 1Ro vila

qU~

sigui.

- Ara seria l'hora d'entrar-hi, de dos en dos, sen
bre, i,
- lli cop

cop a dins •••

lm
8

dins, què?

- U1 pirata ha de demanar què ha de t'er quan es tro
ble Amb tot

8

la seva mercè? 1

- Jo, mentre trobi

a dona, ja us dei.xo les ¿~~ cre

saltres. l que consti que quan vam decidir entrar

jo ja voli#i comen9ar emportant-me la dona de l'espe
..
,
va~ dirt eapita, que de dones anant pel mon trobar
- A

la vila en trobaràs, de donesI

l nosaltres hi

Quan ens comencem a repartir bot! veureu 8i és bon
- Isi no hi ha res peria repetir?

- Ens emportarem gent i ens la vendrem, que també
vitats de l'ofici.

- Jo no ho veig clar i pel que pogués passar esper
vila quan fosm fosc.
Passaren temps i més tenps discutint, abans no es

sis, tY'es no passaren de mig decidir-se i encara de maJ..a
pirates nous, evidentment.

- Ja venen! Obriu! Sóc jo, en Granés, que vigilava a
de la Guerda!

S'ob1'8 la porta. Es ff\ una rotllana a l'entorn de Granés
- QUt:'nts són?

- Holts! O almRnys a ro!
u.ante~

Ula.

m'ho ha 3emblbt.

barr¡u9 s baR vist?

No sé si n'hi han més, però jo a la primera que

vingut corrents.

- A
e

1~

torre de la Guard8. no hAn parat de tocar el com.

re~llar ~stes

res un toc

p~r

tocades

de corn ••• Uha senyal conving

barcA vista •••

S'env1p 1>!ent als vigilants de les tolTes de los mura

l'encàrr'ec de que no s'adormin que ela pirates ja són pe

Al poble hi ha poques armes, i la majoria es disposa a a

inee de camo. Veient a tothom ben disposat es

Va

encoma

dOl' bèl.lic que al poble ~ra desconegut. Però el temps p
pirates no dónen senyal de vida. L'entusiasme es va refr

Aquests vindran de nits.
all

fosquegi que no s'encengui cap l1tn:n enlloc.

Si venen de nits no els veurem fins que els tinguem ac
A

No us poseu nervi08oa. Hi han les
Toco? - diu 'lI C8w.ener

~1ADel

mu~lles.

que era un deIa que voli

com.
~

Espereu - ordena el Notari -. -lue ningú no t'ací res fin

l i ò.igui.

Hi ha ner'li8 en més d'un. Tampoc és per a fer Festa Majo
de que uns pirates s'ecosten al poble.

Alguns

Van

d'un

tre, pugen a les torres, miren per les espitlleres ••• Al

quietud és mestressa de tot. Tot el que es veu des del m

ert.
- l si en Granés s'begués errat.?
_ !'!o ho sé. HA ar:rib.ert molt espantat i encara no s'ha r
El Bard Fornells és dels que no fa. comentaris. Seu

de nedra de la paret de l'església. El Notari. se l i atu

...a 1 només l'havia amnistiat a tJoan. l l" ~mnist1a era pe
ntrar 1 sortir del poble com un resident més. Els dos

ren, amidant-se. El Notari al poble era una mena de cap
Fei2:" i desfeiRo. El

po~le 1 'havien re~~lat

al Priorat i

representant del senyor Prior. Tenia els dos poders: l'e

i el civiJ.. Ja t..enia un consell per a les coses del civ

un consellet, com deia algú del poble, i que sempre dei
En

aU&D

a les coses de l'església, alJ.à el Notari no ad

vencions. l si mai n'hi havia, els crits de Hossèn Joan

ralles amunt. L'home coneixia la gent del poble de pe a

qui anava a l'església perquè en tenia ganes,i qui hi a

s veiés Que hi anaVa. Sabia la recaptació que feia qua
ln bacina ja abans de passar-la, i juraria que sabia
semrre una

pe~a

~u

de cinc i en treia tme de deu. Sabia co

la I1.sirebé totalitat del cens, i no sola dels concurren

glésia, sinó dels no practicants. Hés d'un cop se l'hav

.

niDs, escoltant a la finestra de la taverna per 8 sent
els clients. Sabia Qui es mirava

aI'Jb Mirar especial le

bres de la població, i si erA. gent, de novena, alguna. ve

es descanegaven oficialment al confessiona!'!, Mossèn Jo

"Vols dir que m'ho bas dit tot, Jaume?u. Ell volla esta
thom, tant amb els que

v~ia B

l'església els diumenges

guardar, com amb els que només hi veia quan s'havia

algú es moria. Quan pensava que els primers li podien

'!'TJ]om parl.Ant amb veu a1.9sda de l'infern

gJ.ava amb

el plat fort. dels sermons amb els quals volia fer tre
En narlava aerita de l'infern i en parlava amb tant

d'un

semblava q

'!nt a l ' altre· el :foc bavia de c

ts no tenien al tï"8 solució que éss

escoltadors. Aq

IIotar!, sinó l'in:fern actuaria sense contemplacions.
no assistents habituals

la santa casa, el Notari,

públicamant en despotriqués,
patia sec.eta.
entrar

8

8

n'el fons hi tenia un

bia que era picar ferro fred insist

l'església per altres coses Que no fessin s

,bsoltes. sabia que era gent conven9uda, 1 ell, secr
admirava als com en,uts.

Da tota manera, en

llaurar dret, segona deia ell, a moroa 1

l~s

cos

IJ

c~I~Btians.

era que quan llaurar dret volia dir donar e1s diners

demanava, no hi llaurava ni cristians ni moros. La g

ni amb sermons, ni sense. Fins 1 tot l'infern fallav

pagar.

~ra

la

sn batalla que l'home havia de lliur

que no s'acabava mai. l quan al Priorat 11 demanaven
Noteri passava
tats de

l~

LIlS

dies que els crits se sentien del

vila per apartats que en fossin. Amb tot,

el Notari, i al poble era una veritable institució.
i

un home principal, i ell s'bi veia darDl.mt tota la co

comunitat, mentres nc. :fos pagar tan sovint com ell v
més remei que es.tar-hi 1:>6 anés a novenes o no.

No es digl,¡eren lm mot aquella vegada Mosa.n Joan i Jo

Es oiren i prou. Pel Bard, el Notari, si no li plsvie
~ons,

perdia

tegoría. Es cl81" que segons quines no

i ac! el Ba.rd al catalogar el seu, en aquell moment

xava tma mi ca. Ell

e~a. lm

Bard i, per easar-ne, estav

grau per damunt de molta gent, notari !ncluit. Ièl No
era un bome com tants, una mica
venss.
coses

s1,
Qtl9'

ma~

vist per a no con

havia actuat davant. gent de mà major, però

segons el trotar! newessitaven confessió.
D
.

quan cantava les coses honorables del Pais, no tot er

llicencioses, i el Notari, encara que fos com t'oa i q
l'infern

mae

vep,ades de les que havia de sortir, tamb

tava comolagut 1.9s gestes de comtes-reis i gent d'arm

sabia que la gent de sotana eren ma de-fensO!"s a ultr

l a1l també les sabia les histèries de Poblet, de San

de Sant, Joan, de san Cugat i de Montserrat. Tots dos

lien. l cadasctnl volia mirar a l'altre d'una mica més
aauella. vegada es miraren i prou.
Ja és de nit. Els vigilants de les torres i els de

res diuan qu-a és com ai no hi t'ossin perquè no veuen
tari, comandant en cap de la defensa, els diu que no

sev:e.eixin vigilant encara que no vegin res. El Notari

gent es deixa manar. AlgÚ pensa que el Notari ja s'hi

tras vegades en casos com aquell i que per això crida
veritl2t és

qUè

que coneix

~a

aquell dia el Notari se sent

gen t

8~

que si no hi ba algú

tm

qu~

convil

els. p

rates no en t:hiran ni per a comen9ar dones fa de com

ell pe:rsonalment no n'ba vist mai de prop de pirates,

rates oficials. Alguna vegada se n'bi va anar de poc,

és esser-ili

pe~

mig i l'altra sentir-ho a dir. Els qu

ven amb el Notari, ni de cap malera, deien que el No

posava d'acord amb els pirates i per això no s'hi hav

ni ell pla de det'ensa ni en pla de rebre 'n les con

molta casualitat que en un temps que els pirates
deien els mal pensats, que Mossèn loan bagu6s es

llocs on els temuts elements hi anaVen a actuar.

r.l8

hi

pacte amb els corsaris per a teni r l a gent

t'er aenuons picats dient que s'havia d'estar pntp

invasors t'aien baixes de debó, i que estar prepa'
altres coses, omplensr ~es bac:ines". Però, cert,
, la p{jPtnera vegada que es pensava qt8 se les

piratiea.
ruquen a la P01"ta del davant de l'esgJ.ésia.

-

- Silenci!
-

,l, el campam r.

.Loco'1 - diu

,':'nS

Qui sou?

hem perdut. VoJ.em aigua.

- No en ten i'

Ilo us els creieu - diu el veí. Granés -. 3ón els
de la primera.

El camp pirata s'impacie!t a.

- AOl.1&sts, ai

~saben

que som pocs, no ens obriran

Com?

- Ja els espantaré jo. Vosaltres no serviu ni pe

Ei, els del poble J Encara que només volguem aigu

som? Quan ho saieu no dormira ningú en tr6s diesI

.

'

nits!

- Ací dormi

'8sorientaeió entre els eventuals assalt&nts.
l

&

més, són llengut s •••

'eniu més por vosaltres que ells •••Ens obriu o

ui sou?
- Som gent

Barbaross

Dubtes muralles

dins.

- Toco? - torna a

pmmmt~r

Manel.

- Cal1.eu••• l quants s6u?

Dos-cents i ben marmata t
r'&1 ••• Què :fem?

_ Esn6l"9ll-Vos. D9 moment nomèS uarlen.

dos- cents de Barbaroasa•••

- Però
- Ho diuen.

- Obriu o no obriu?!
e~

- A la nit

tanq

el poble. l no avui,

- Ja ens han fotut ••• Algú deu llave r Vist
_ Calleu,

qUè

da di

no som ro

us sentiran que només somaia•••,Obriu

,

o

- NoI

_ Us -cremarem a

tots~

Ja us hem dit qui som. l e.ra

UB

més d'aigua volem dones, 1 auartosl
- Aneu a Pala.m6a que tenen de tot.
- A Palamós s'hi tornen.

- Ací tamW.
No sortireu més'del poble!

Tampoc hi entrareu vosaltrss. Tenim menj 81" per a tre

El due~ d1a1Ètctic durà tota la ni t. Quen clarej aV ta el

diuen que ela han arrIbat. refor,08'. També ho diuen el
o

el18

heu deixat dormir, però us deixarem 'el poble

podrà viU!"

- Ja s'hi es"t' JJCU.r.\UIt':nt ara.. No ens vindrà pas de nou

- l les dones llA las pendr
- A
fI'

igualment.

Vinya del Puig Pelat en trobaI'8J

•• •

una que us la

- Aquests eo burlen de nosaltreB •••

i ouan sigui. clar del tot i

- Ea bu:r1.en de nosaltr
om fa'!"8D

qt~

quelcom

tar la majoria. Si hem
soc

i

t..è vull.

burlaNse dè nosaltres ••• A

cre-u

sr. l qtrl. no

desob&1r un e apit~ pirata. A

Es clar del

·~ot.

t.oqu

el dos, qu

dialc~at

amb olla.

a.

de Barbarrossa. l tothom hi diu
1"8'(

sebrà

l de cap de lea torres es veu r

Però n'hi haviell haguts. S'bavia

- l què far,

rqueu-vos c

eguir aixi

e

Passarem tot el dia tancats

- l si han anht de debm a cerca!' reforQOs? 1

- l si de :1xéssim
ra~lea

tul

11 de ,caps

p

bestiar a la

•••

ix N'otari era

tul

que no sabia

<iU9

anar a cercar consell al Bard, però

gra:r: tínsaliv

i s'havia da passa

circumstàncies eren excepcion"
',:t determinats posats i

i teni.a. lmes noies que

poteel' de coses da pil'

convicci.ons. El Bard era h

tant en tant ensenyaven

que en tros de lea seves

can~ons

at ma capità pirata f ell se
el Bard era ho

conta

~'hdvia

d'i~inació i

ona'u

la manera d
feta aquella

exposd un p1a

:fer-ho amb tota la serietat del món perquè Jo

el
:f'ian~

d'aquel~

~

9n sabia més que All•••

Joan "fi"oI'1lel1s n'estiscué molt cofoi d'aquell

tes, d'en9à

:f&r.

!Io

For

d:rt.màtic :ri de :fAsta que cone;;t

arò no podia tirar per
qua ~i demostrà el Notari

ar-hi

~

consu

remenà e1 cap d'esquerra a dreta lU18 pila àe vegade

tà el pla del Bard, però a la 'fi acabà arron9ant-se

i obrint els bra90s en S8I\Val d'assentiment.. El Bar
lm

pla creient que els pirates de la nit abans eren

lant de la torre del peu de la qual tingué lloc la

no havia vist rastre de g-ent quan es :Ceu clar. No h
enllà de vuit o deu petjade • • •
De '-a porta que dóna a
l'lells i
ln~

tm~

tres.

rina surten uns homes a

les lloies -Rosal!

d

la,

Bfii:xel1

Plat~ia

bar la riera caminant

.8

més bonica

g:r-an per corriols

ag

ls rr.arges plens de verd.

areIlant

IUa sis estan

'-,

barca. Discuteixen d'

p.Latja i no veuoo RosaJ.ia qua surt de la riera tota
1anc.

- Capità, capità••• També se n'ba de saber d'és..~er c
tes ••• Corn

vo~ie-l

que ens obrissin si Gla hi vas dir

centa?

Altres veg
-

tf~8

s .la po'!' els hagués

t obrir.

als masos dels voltants que havíem d' haver ana

- Sl, si no haguéssim trobat dones, quatre' gdne3
,
.
guessJ.m :t-e"t&s.

-

ua és

l tu

COSlJJ.

de pi

llUnes?

i

'er nirat
T&1

COI.}

ue' hom sigui, o en vulgui ser',

muder d' of':i.c i.

ra ja hi som pel

T~.

t,ingum méas-or-t. Però hi

.ireu'

s

d

penseu eix!, l' ofiei no a' ha fet pe r a vo

Doncs haurem

-

s'na

segui 1:,11

- '''o! A 1e plet..ia .... Tn~

Marx

i anem e
'hAver pebrots, e'h?

lt

Es RosaliA Que s'acosta

8

l'aigua tota nueta bri

el reclam que el Bard havia preparat pels pirate
- llia donal
-

l jove!

- l sola!

- Barca a babor. Cieu I

Rosalia s'acosta a la mar. S' sj au al rompen t 1

els peus es tapa ir I: es destapa amb escuma blanca
ta del

pape~

que fa.

Remeu més depressa!
Jo l'he vista primerl

- serà de qui l" agafi. Amb aixó si que em veig e
rataI
- Don es que remi qui vulgui!
Rosalla mira de retUl a la barca i batent-li

tre fa el esmi de retorn seguint els consells de
- Mireu quins darreres!

Si els pre-pirates no haguéssin tingut més u

contemplar el regal òptic de la rutilant htm1mi

guéssin pogut veure que els vigilants de la rier
dels seus amagatalls per

8

contemplar la merave

la filIe del Bard, sortint de l'aigua al natural

barca no tenen aturador
i desembarquen abans d'h
.
remaven, d'Lm oop de rem magistral fa 1ma baixa
impacients.

- Si tu ho has fet, jo tambéI - diu un altre rem

cop de rem tRn meritori com al primer al segon d

La barca amarra i quatre desenfrenats sal.ten en ter

a vint pesa-es,,, a

qu1n~~

a deu ••• Dels quatre en re

Es .el més. :fet de la colla 1 no pot seguir el pas d

l ve u com la noia desapareix en un revolt del riera

s'hi llencen encegats. l veu com dels marges de la
del

Bam

cau darm.mt dels tres al.lucinats

Lm

dels

sense caJ.ces. El darrer pirata se'n torna al mar.

i es perd darrera el cap de la mtmtanya de la Guar

El pla del Bard i el bon acabament

de~

mateix,

,.'reconeixement de tot el poble i en particular el d
qual obri les portes de la rectoria a

n'ell i a la

sempre que no estiguéss1n en acte de servei. El po
molt aquell acte de

~

r·~ossen

Joan ja que era rar que

1 sortint de la casa del Notari.

El Notari vivia amb Francisea, germana seva, i a
boda, filla d'tula a1t:ra germana d'ell, les quals

s

punts d'una cremada gene:ral que el pirates feran a
anys enllà.

Francisca era el Notari clavat, amb s

Tenia seixanta anys i en tota la seVa vida no havi
capellans~

gent que n'apnmia i d'altra que n'era

fossin de debó, de capè11ans. Al principi de ser a
boda no surtên de casa sinó per anar a l'església.

anys, però els porta tan tapats que ningú no els h
Francisca, cada vegada que sent son germà parlant

passa les nits sense dormir. Tot quan diu el Notar

o a fora, per a Francisca és com si sentis una pla
lis.

una

temporada que Mossen Joan tocà el tema de

d'amagat entre homes i doms ho feu dient que eren

ble i que aquest tant es podia presenta r en :form
forma d'home per a organitzar aquelles trobades.

segura que cap diable, per di~b1e que fos, podr
tma noia de quinze anys prquè

'lm

home hi perdés

tenia por, sabent per son germà :Les propietats q
ble, era q12 aqlest convertit en

lm

a n'ella. l sempre que veMa venir

convilatà q
lm

home en ..l

toria a l'església, tancava els ulls i es persig
1h dia el ve! Puig, l'ateu del poble, va trobar

la sèrie de peraignacioDs i li va deixar anar:
Senyora Francisca, que ~ por &ls

l1a~s.•• ?

De jove havia estat ajudanta de majordona, i

..

.

i les t'acultats arriba a mB.Jordona en propietat

era tenir la essa neta i actuar als :fogona perqu
vicaris, quan n'hi havien, sortissin de taula
bav9!'-se de queixar. Quan hi havia visites, la
gons 1e s

ord~rea

del :Notari. Si els visi tants e

o el Prior mateix, el Notari entrava àviat a 18

- Per a dinar, Franc1sca, avui verd i prouf- de

l si la visita era una visita que el Notari hi v

les instruccions eren:
- Avui un bon estofat, Francisca f
Amb

la gent del Prior .el Notari volia justi:ri.ca

gra, que quan ell deia que el poble no pagava é
d' ..,aquella falta de quartos se'n sentia la propis

En questi6 de sermons en portava tanta de senti

els sabia tots. Els sabia tant"

i era tan igual

tm dia que el Notari s'indisposà de valent de r

fat de llebre, qui t'eu el sermó :rou ella. Deixà

cap ciri i ningú mai en sapigué res d'aquella subs

tants trobaren que aquell dia el Notari no bavia cr

altres vegades, i que els sermons· hau'rien d'ésEe' se
De tant en tant, peI'Q'ts l'aire els hi toqués una

el Notari les portava a tma vinya que tenia a lleva

Era una vinya ben especial aquelJ.a, de la qual el N
gué tr

mai els comptes nets. L'any qua tocava pa

ma..u:t.r'at que la vinya l'hi menés un home de conf ian9
Puig, la collita anava pel pedregal. l a totes les
collien els raims que volien.
Deve~aàes

Francisca es mirava els divuit anys de

sava i més pensava. E::Lla mai havia estat bonica com
boda. A cap edat ja era igual que Mosseo Joan. l n

igual tota la vida. l senti. una gran pena per la n
que creixeria i que la vida que li esperaVa era la

ella: aprendre la carrera de majordona i persignar-

gUè.s homs a prop, i tenir roquets i sotanes al pu

dures o estofats segons quines fossin les visites a

quan el Notari permeté que les noies del Bard entré

en tingué ma bona al:egr1a. Allò eren noiesl Alegr
lli dia la Companyia actuà per a elles a la vinya d

Franc1sca arribà a fer el segon el) algtmss de les

cantaren. Aqtll1la nit la passà rient.. tlJo, ja ha fe

.

.,

"pero Marieta encara hi e8 a temps".
Eh1 una ocasió que el Notari era fora, Francisca

guiren a la Companyia que actuava vora Torroella.. A

Francisca dubtà tma mica perquè el Notari els hi te

que sortissin quan

e~l

era fora, i per a 91

mà era tma ordre de són germà, i desobeir-l
I
" veia a Uaroeta
d'una enc 1c1iea. Pero
tan co

- Mira, ens en con:ressarem amb Hossen Josep

Aquell dia Marieta actuà amb les noies de J

ren un vestit d'una d'elles i quan Francisc
ciar persignacions, però la veié tan maca,

sar-hi en persignar-se. l més tard es senti
perquè acabava de :rer el gran descobriment

que 11arieta i Ventura es miraven rient dura

amb seixanta anys no s' hi havia mi rat ni ri

me •• • !lo podia ser que aquell somriure qe fe

roatrtlS

d'ambdós :fos cosa de pecat, i si e

per haver permès aquella sortida de la noia

pas. l pensar que ella també els havia ting
quins divuit anys els seus!

Per haver ting

anys, ara, si convenia, podia fer de suplen
de fer sert!lom ••'.

cam! que de casa a l'església. Però un dia vaig v

re la torre i la capella de la muntanya de la Gua

jo que no veia més m6n que confessionaris 1 albat

m'adormia als sermons -perxò ara crido tant quan

què la gent no se m'hi adormi-, em vaig donar com

que anava v-eient no ho havia vist mai enl.loc més.

J.a gent diu que només crido i demano quartos, tam

nar pas a determinats pensat!lpnts que a segons qu
xplicar. l aquella mertvella que tenia al davant
era el premi de 1a penitència dels prime$!S dies.
en~à

tindria dues coses per a lloar, les de semp

es veu de dalt la muntanya de la Gt8 rda. l J.a, en

de pensament. contra els qua em t'eren venir al po

dies donant.-JA.s tota lI8na de sati'sfaccions pels m
qt~

contra d'ells havia fet

quan vaig arribar a

de J..levants. l a més de donar-l*s aquestes satisf
gada que pujava a l'ermita o bedxava a les
au~ntio

pla~

vot de gràcies •••

Devee:ades les converses amb Joan Fornells tenie

la muralJ.a, o per fora si el Notari. se sentia ea

hi havien ms uJ.ls o al tres que seguien eJ. pas d
els ulls que la seguien més eren els de J.a gent
els hi hauria pogut caure mai a sobre •

.

- ..• i aix! he anat seguint, cada dia més enamora

què el poble ••• I
- l com és que el van donar al Pl'"iorat?
- No ho sé.

Els reis donaven els pobles com aqu

rel1 de po~stres i moltes vegades ni els havien

b1es que donaven. Aquest el van donar dos cops! J

Cada vegada que voltant per dins la muralla Mossen

passen per davant. de 1a. taverna, en surt algú diss
hi toma a entrar.
- Ara parlen de quan el rei

va donar el poble als

Barcelona!
l la taverna es va assabentar d'aquella manera de
entre el Notari i Joan Fornells.
J. poble. Hi han muralles, una mi

diu la gent, església i alglms carrers empedrats,
eren qmtre cases mal girbades i

tUlS

masos escampa

ningú n'havia reivindicat la possessió. Tot era de
vivia. F'ins que fa molts anys, ent n'anem abans de
que s'havia d'acabar el món -acl diuen que tres d

a la muntanya de la GU8:rda pel' a veure'l acabar-,e

pel rodal un ciutadà conegut per Frugel1o, i ja te

mitiu del poble: Palaz Frugello.. Passà més ·tard a

i després a Palatio FrQge1l1 fins que s'acordà dir

malgrat que Jaume el Conqueridor en digué Pa1afra

nar de Mallo!'OR va regalar, per serveis
prestats,
.¡,

de Senta Eugènia. Qui sap com en diran anys a ven

Al fundador del nom, sJ. senyor Frugello, se li can

ac!. El poble, com a poble, era ben poca cosa quan
senyor Frugello. Potser .,g'enamorà dels voltants,
que valen la pena, i hi venia e passar els. caps d

vingué

lIDS

d'aquests hiverns dol~os que només pass

re la poca gent que hi havis al pobla, els va crid
- D'avui endavant l'amo seré jo!
De momant ninctú.;'l no va dir res.

Se~ur

que

1 seny

fer un petit discurs senyalant tA~s avente

que

nil" un amo i sol:retot un amo Que eatés ben
l fins és possible que

lm

cons~d

dels pocs que esco\tàven

a terra cridés a l'acabament:

- Visca el senyor Fruge111
- Visca! - deguéren ceneatsr elll altres vems.

Al. senyor Frugel10 li degué plaure que li digu6ss

aquella o t'inal, ja que sovint ho havia dit que a

nosa.

1:

a l'acomiadar-se digué a1. petit poble Que

daria de resoldre tots els problemes <:pe t1nguéss

passava i no es presentaven probleD8 s. Elsp>cs ve

Palaz

Fr~ello,

decidiren

r~lmir-sv.

- Aouest senyor, si no li presentem problemes s'e

- Però quin problema li hem de presentar? no en t
blemes.

Vauràs, tu tl1us que la dona no et creu massa- ••

- l això

'heM

d'anar a dir a l'amo?

- No hi puc pas anar jo dient que no tinc aigua a

- No sé si el sanyor li'ruge 11 és entès amb ulls de
- Li podem dir que no ten:l.m diners.
- l vols dir qu& els amo's en d6nen?

- No tenim altre problema que aquest ••• l ei aque
doncs li dirt:Jm que

al poble no n 'hi ha de probleI

l s1, quan 'tornà el senyor Frugell0 set veins

ta:ren i li di.gu'ren que" ja tenien el problema. Ui

dit, pe!'què resultà que el senyor Frugello els co

sament ell n'anava a cercar, d$ diners, i que hav

per e tenir amo s'havia de pagar, que no es podia

La gent del poble comen9à 8 tenir un mal con oepte

Passà de mans mo1tes vegades PpJ.a.f'rugell. Ja en t

l'rell fou regalat als de San t ?ere de Gall!ga
- l què n'havia de fer Sant Pere de Gal1:l.gans
via se!' llavors Palafrugell?

- Reis i comte-reis sempre hen volgut estar bé

Alguns que no hi havien estat t'oren

e&comun~c

excomtmicaions, un tenps, pesaren, sabeu, Joan
segur

que' :iamon Borrell no l 'havia vist mai e

què es pensà donar quan el va xwegalar als de S

com aue els de Sent Pere senpre han tingut fam

mon Borrell els hi ve denar el poble sabent qu
no oemanéssin més ••• Qui las sap aquestes cose
$

base ds suposicions però per a mi aq'!.:este.s s

lides. Els de Sant Pere, que visitaren el pob

des:f.a:r" de la manera que fos. Els reis ,que llav
els oorrptes gaire bé, el donaretl

de nou el po

que j a havia estat donat. Aquesta veRada

en t

dreu de Biure el qual deia que tenia grans pro

ans,... el poble endavant, par a la Mllors del c

tribuc1frons i la salut pública. El rei al preg

contribució del poble· ve dir que més valdria q
dita. l digué p.l senyo!" Biure que no s'hi cap

na:r-li el poble no es recordà que ja havia es
del Priorat de '1anta Anna degué visitar
"

aque

morÀ com el primer senyor Frugello. l com que
a1g Jm favor al

sant

sepulcre, a l'Esglé·sia de

Pri()rat va demanar Pelaf!'ugell al rei i, com q

fer les coses ben t'etes, digué al rei que-, pe
ció amb testament.

Aquesta. veR'ada el rei, que

Cast, en sabia alguna cosa de deb6 de les anad

us\Ú!rucrt.uaris del poble, i condicionà en el te

sés

B.

Palo~

mans del Priorat que no s'hagués mort

e~

s

el qual. era el que cobsa llavors per ésse

Cobrava. poc, però mer;tre els deixéssÍll anar

fi

L

bon tenps, el senyor Dalmau deia que' valIa Tites a

diners que li podia donar el domini. Li costà m
Dalmau, però podeu ansegursl' qua

98

me:ri. pels se

i qua el PI"forat no tingué art ni part en la seV

al senyor Dalmau vetl1pva les coses de ?81af'!>u

'ari el quo1 hi nprer.gué el català i anb això ja
S'C.

!fovament ela papera dels reis van falJ.ar i

ofe~rir

e

oble al

Gove~ador

de Catalunya. Però

nos&tres. El Priorat de Santa Anna era el Prio
Pala:f:rt.ulell com a poble no era :ras 11E'.vors,

pe~ò

n que t'os qui 4igués al contrm:i... El Tai
i8 ql.B
nong~13

\.ID

rei té raó encm'a que s"equivoqui

digueren i recordaren al rei Joan que el

ltre rei' no ho pot desfer. El Governador de Ca
que ell no en voli a sala r res de coses

passa~s

via donat. un 'Oobl.e i. que el poble ara seu, i qu

dit sna:r-hi a passar els est.ius que eren en el m

pOdien passar. Però tembi els hi volia passar e

rat. l entaulà plet. l gros. A dalt de to'\;. Pal

ma pilé\ de papers tant en despatxos reials com

si~tics. Fou quan

J?eÍTan el Catòlic es feu cà.r

qua el Priorat. va veure la pOTt
om CRtò11cs n Vau dir ela nost:rr9
.
,
,

ei. l el !lli ens dona la rao. P

oberta i, nSOta

consell.ers &l

f'rUR'ell era n

- l -d"abans de Palaz Frugello, què se'n sap, Mo
Això

'·S més propi de Bards contestar-ho que en

len Dosar

s pa que formatge, que pas d'un pob

Anna. Però és segur
Ramon

Borre~~

molt abans de la primera

qlE

ja s 'hi havia acostat gent per acl.

gut bon clima, i abans

qUq

el poble fos poble,. s'

tres de visitants que si sabéssim qui eren és ban

veilsda que passéssim davant aquests rastres ens h

re el bsrret. A. Fitor, aquella muntanya que fa de
de la vila, és ple de dolmens. Qui els feu?

}'ito'r ara, no.

FO!'eIl

La g

gen t a l' a19ada dels 1IU9 fer

cions a coves :fflmOaeS i mult.iseculars. El que pas

dolmens de Fitor les inscripcions

s'han perdut a

.ara són coneguts amb noms d'avui: fiLa Roca de la
Peua u ,

III.J8

Vinya Gran", "Serra de Cal9", "Tres C

Fitor es miraven la mar de lltmy. Era massa mar p
tens lm dolmen ben

B ~a.

vora. de I.J.afranc. Aquesta

l' a~ua. O sigui que la meravella. que avui

robat ja l'hi tenle. als que foren milenis abans q
Després de la gent deJ.,s dolmens n 'hi

hagu~

d'altr

portar per la boniquesa del lloc, i tens a la mlB

els :restes d'un poblat pre-romà.• La bellesa del r
pel món, i
Ib

ve1~9

gregues t'oròejaren a L1af'rADc i

els m-ecs,la poca gent que hi trobaren, s'hi

canviaren el vi, el vi vermell de la vinya coste

grega. Els 1ndigens donaven coral de Begur als gr

àmfores per a posar ol:! i greix. Després dels gre

y'Omans', i aquests ja vinguéren per t'eina.
Al. no t
.

adequat par a :f'er ponts, carreteres i aqueductes
costa uns

~stius

i, com a gent superior feren pag

a 1fi gent del pobl.e. Els tractes amb Cl'ls romans f

ti&~nts,1 com qU~ els romans eren ciutadans

de

g

les baiXés eren' totes locals. Eren gue!'Ters de cuira
i

s 'hi atrevia amb aquelles cu!rasSQs i am

quaJ.se"o~

les pOT"'"l.t8va. Algú ignorat, bon mandra. r, mallorquí

que a'hi tornà auan els romans muàaren de lloc. Eaca

registraren tot el rodal i justos pagaren pEt!' pecado

tornaven a marxar, a2 mandroner misteriós feu tres b

fics a la colla. Nou deSèmbaro romà i nova 8Jq>edició
El mandl"oner no f'ou troba-t. Quan marxaven per d
andronar orudnà
U8

lm

Itran trenc al cap del timoner d

sort.í. darrera, 1 qua era el que oferia més blanc

més a prop del tirador. ns r

això és ben
Quo surtÚl
contradirà

s s'ho deixaren có
de Bard •••

aJgú i ho contradeixi.; •• Allò que és seg

ning~.l

é.a que un nou rei surt a la històri

gell, Pere el Cerimoni6s, el qual ens vengué a cap p
dicció criminal i ria llavors el Priorat n'és amo ab

quan el poble creixé que vinguéren ela problemes que
nyor Frngell.

E~s

pirates :feren incursions al.

pob~e.

queixà al Priorat i el Priorat, si bé tenia canon~es
Ib

sermons i plets, no en tenia que sobresortissin

1 trabucs. ms decidí voltar el poble de muralles. Pe
lles s'havien d9 pagar. El Priorat digué que si els
e~s

que: donaven malestar al. poble, que era el poble

no tenir-na de malestar llavis de pagar l'a19ada de m
poble, amb molt bon encert digué que si ell era del
Prior oui havia de pE\gar. "Ja ho arreglarem" Va dir

1tpe:rò que es comencin 1e8 muralles rt • l J.s problemes
al discutir qui es quedava dintre i qui fora del ce

si s'haviaD de 1l"lralla,.. tot

ls focs

havia mura1.lA per estong,.

voltants

rest~ell

Els q

at.es dis ol.lsions t

1445,

l'a

<l~

encara devegades&S, di

for

passaren anys que

u~11es

mb els de dins i durant
e,

:formav

neJ"acion s no e

casori d'un ciutad,'

lla. l el cost

el

Ib t.ma ci u

la muralla, com sabeu, encara

la torre i la caDellEt
iretes,

1

gis

¿:I..e

muntanyE de l

ta els que han vingut al poble hi

volt.ants que t'i, aquests voltants que si jo pogu
ls dies mirant-los
rat ho
ool~

~uests

Der res

t.:f.nc una

,

·t.ia

a les

veu das 00 la mtmtan

8

sa boniquesa pej:'qu

Joan ja
- Per q

voltants i ara no e

1 m6n. L'halIries ña po

,
mon ou

la bo'

- Rs

des de SE.',nt Sebastià de la

par~in

,

nn"o

el

eus v

ta..

no la dieu#j

- Hi t'alta

tm

r\oompanyament ••• S1 vostè me'~ volg

tracta d~ :t'es més oaa de : trum-lai-~8, trum-la
L' (,~tin pArt a la UlVa ""lla és:

- Ara van a l"església a cantar una

can~ó

del B

que no hi ha ningú, el Bard cantal"& iel Notari

.

- Er.trem- hi .

';1 que portà aql.la11 part tin~u~ raó. Dl Notari i

ntran a l'església sen
ca

~lum.

dero ...·

concur,..en

Pugen al co'!'.L'hamòniulll t'a
Fomella diu:

n aquoll

s compass

Sortirem baixant la tarda,
9i e~ s;(arb! no és massa viu,

vora l'Ula i

Cap de Planes

al mar de Sant. Feliu.

Tot passant veurem Calella
redu1da a tres teulats,

i el ventall de coloraina

de Cap Roig a n'els F1ol'Cats.
l si e1. vent duu mala espina
i la vela t'a repic,

calarem a Cap de Frares
la senya de Son Ric.
A

I.J.~ranc

la sorra brilla

si la roaadeta vol.
A I.J.a:fra.nc diA per di a

a gavina hi para el vol.
I,a curculla de la p
~i

dibuixa un

tra~

molt fi.

A. Llafranc hi call la gràoia

d'un sol nou eada mat!.
Al. damunt d'una mar lliure

Veus l'altar del bon mirar.
Cap n'hem vist com a la Guarda

que s'hi "úgui ('.emparar.

;{em trobat herIl10sea galGD)
les més altea que s'escau,
més enlloc aquestes c31ea
i

un cel blau amb aauest blau.

Uai hem vist brodat de roca
d'un encant com el d'aci,
ni la 11m quan el sol toca
la pineda i el carn!.
A la Guarda mar i riba
t.al altesa s'hi desclou

que a lloar-la no s'arriba.
Es millor mirar i prou•.•
Per.xò prec a qui podria
quan arribi el meu passar,
aquest món que tart volia
una mica cada dia
que me'l deixin untempJ.arI
Hi ha uns murmuris

als

es de l'església. El Nota

cor tan corrents com pot i és just a veure sortir de

de sermoI13 a sis tavernaris amb l'ateu Puig al davan

- AQuests és probable que no els torni veure aci t'in
viZl:':uin a ente rrar.

Les parlades entre !lfiossen Joan i el

d'una en la que sort!

lm

Bam seguire

casori. Quan tingué lloc aq

For.nel1s trencà el plat bonic al Notari i hi tornare

tàncies. Haurien de tenir lloc epissodis contuni ents

.

..

distancies s'escursessin.
- ••• i

8' han

d'acabar de pagar les muralles, entre al

Uns diuEm que es van murallar massa cases i altres m

i com que t'ou, diuen, una obra mal t'eta, no volen s"

La gent benestant diu que s'havien només de murallar

llurs, i que havien d'ésser més altes.Per altra band

alles havien de guarda'" recaptes i de

del parer de t'er-les com més altes millor. Es veu q
tan altes i llargues com quartos es pensàven que h

en falten de quartos. l tothom mira de pagar com m

moJ.te, de no pagar. l els delmes.... els delmes d'ac!

no hi són tots. un delme vol dir, pertot, una desan

no passem d'tma tren;1m:e. l ara encara hi ha el conf

pella dedicada a Sant sebastià. Encara se'n deu tma
hi creuen, en general, amb la capella.

- Però vostè no els hi cents la his tòria de Sant se
- N0m6s la saben les dones que venen a l'esgl~sia.

saber de memòria que el Sant era un oficial de la g

riana, que es oonvert,! ell i que t'eu convertir a m

tant. Que això va coure molt a Bioclesià i el feu a
- Però no mor! de l'assejetamalt. sembla que algun

anava a t'avor del Sant, o apmtà malament, i se"n s

senta, de nou davant Dioclesià, i aquesta vegada l'em
matar a cops de pal ..

- Carai, Bard .... ! De tota manera encara Que t'aci so

monejat" em penso que poca cosa en 'treuré ••• S'hauri
la manera•••

- Jo no m'hi vull ficar amb les coses dels sermons,

suposo conta a la gent el gest de Sant Martí, solda
caritatiu que compart!

un dia d'hivern de fred mo

vestits amb un captaire; que es convert! i arribà a
perquè la gent. rica vegi que és bo de tant en tant

com a la que no n'és, i perquè creguin amb Sant Ma
prova de dir que Sant Sebastià donarà
mar en casos de temporal •••
- l a n'els de terra?

lm

cop de mà

- A n'els de terra, doncs a n'els
Qapeja:b

d~rra,

si

temporaJ.s, tamblt deuria poder aminor

cuques de les cols, per exemple ••• No ho slt •••

L6 suggerència del Bard reu pena ar al Nota

la primera oporttmitet per a replantej aI' l'af
sats i fer-hi sort.i'b el Sant pel mig.
Diners, diners ••• I si no pesquem?
l si la pedra ens oata el blat, la vinya i

alura. ens malbarata els c.amps?

- Veureu, veureu....VosaltJ"98 sabeu qui és San
- No.
- Heu de saber que de Sants n'hi ha mol ta, i

s Sants que els altres. l n'hi ha que poden

altres en determinades coses. Sant sebastià é

VosaJ.tres, quan trobeu ün temporal mar endins
-

Quan veiem mal. temps ens quedem a caSa.

l si el mal temps us ve quan sóu fora de ca

- Doncs mal-da-caps.
-

l si es passa de tenir mal-de-caps?

Miri, se' n tenen més
-

com m's mal temps fa.

l no sabeu que Sant Sebastià us pot donar

u

vosaltres., mariners, enmig d' lm tempor al, i a

i una malura se us"posa en hortes i sembrats

l si és tan bon Sant no ho podria t'er de tr

- Que hi t!'e'balles tu, de fren e, ve! Busauets

- Entre una cosa i l'altre es pot. ben dir Que
,
que

.

.

.

n'ha de f'er, dels diners, Sant Sebastia•

- Es que nquests d:1ners no són perquè el San

1J.ir. S6n per acabar de pagar la eapella i pe

part a 1,

obres eClesiàstiques. Que no ho saps,

els diners que l'església recull serveiDD t entre
alliberar capt.ius? Captius d'aquests que agafen
piratea. Et penses que els donarien de franc els
de pagar.

- S'ha de· pagar sempre, vaja.

r anar a comorar una

- No pague·8
- No

en porto.

- lk1e8
-

erical'la?

QUan

calceC:h ••

,

e al c

- Tu ets un ban

le9 trec!

ricard, Busqueta. Però

aques~a

,. ti6 te.va. Es una queetió del pobla. Ja ho sé' qua
ga toth

,

ro..

'ha de pagar. l penseu que per

mano ••• l el senyor Prior donarà facilitats.

- r ei bo i pagmt tenim temporals

i les cuques

horta?

- Es qlE tu vols saber més coses de sants que jO

- Pa¡rarem. ja bo vejg. Ara, Mossen Joan, entre co
pagar per a lA capell
- U1a llesca de pa

8

l

1 no IIBnj sr pa, vostè què

rectoria la trobaràs sem

que el

Prior donarà :facilitats.

- Però

els

cobren no en tenen mai prou

!' Per ara tot el que s'ha pagat,

no ha 8stat pag

he sabut, anys endarrel:8 quan venien el

1retes

u i net,. que dieu 'Vosalt.res,,- Fer batre el poble

gent era una mala solució percrtJ.~ vosaltres, o els

caren abans de vosaltres eren pací.:t1 es, cr1daner,

r per evitar

Que els pirates fessin de les seves

ralles que per alguna . cosa han servit.. l pel
est.alviat. al pobla haurien resultat. bare.tes
de pagar •••

oasen Joan,

hem d'acabar igual

'm'

qUI

aquest.
- Es que vosaJ.t

s us penseu que jo els quar

cto!'!:)

a mi. Veniu a

i us dóno tota el

dieu, Busqueta?
-Deia qte els deu tenir ben amaga.tal
- Si tots fossin com vos, què hauria de dir
No creieu que sant Sebastià us pot ajudar?
- Si ens ajuda a pagar,

-

P~opós&-t'ho

'8t'l

fai'! deJ.8

seUa_

i t'

La conversa que trencà el plat bonic al Not

ell i el Bard pocs dies desp.éo.

- Doncs si, Joan, jo tinc ma neboda, Marie
lles ja coneixen, i t'a

rà bé la tradioió

lm

temps que am vinc

de casa nostra. A casa tot

vei de' l'església. Els homes, capellans, les

A nosaltres ja de menuts se'ns veia dif'eren
Ja en :t'eiem la cara d'anar per a capella'ls.

era de mirs.r 1 de caminar pel carr
dir: "Aquesta noia 8e:p.a majordona".

Però fi

casa eren especials, eren majordones, en potè

tit, no bo 56, ha sortit. d" tma altra marca.

veig massa guapa per ésser una majordona com

guntant, com ua deia, qtà ~n faig jo dels 18

- Càsi'lsl

pobl

a

i jo conac a t.oth()[l'l, no ve

per a ella.
- l per què no hi :fan?
- :Mireu, ac! només hi

h~.

dues o tres cases de

dir benestants. I.J.evet d'aquestes, la resta t
vos: coralers,

SOS,

Veni-veniat1s. sabeu?

tUl

ferrer, un parell

Vull dir que els espo

l els benestants, els benestantf casen els fi

abut. l jo, que sempre :raig el ploricó dien
una

rata~

neboda

no puc pas scrtir ara d:lent que la

~mb

dot.

\.

cssen Joan, el aas&r filles o nebodes no '
dot

únic~ment.

- Es molt/Joan, és mo~t. Tots hi pensem amb e
tueu passeu 1e. barretina.

- Jo passo la
l'ho~a

barretin~

de casar-se es

per a viu1'9. Els noi

saran amb qui vulguin

gui a ells.

Pero vos pre:f'eriren casar un t'ilI b€l que c
Jo, si el meu fill tingués dot, el deixari
t.ingués~

d e la mateixa manera que si no en

te

es caséS amb una noia Que en tingu6cu
- ma qu

s tenir-ne dos, de dots, que

.

- Es que potser esperent, el

\.

dot, Mossen Joan

darà soltera. l les dones sol·teres, si no ha

tè, per

el' maj ordones,

lb el ternps van

que no se les pot tenir.
Si, si •••

l si ara la gent se la mira, si passa mass

quan passi semblarà que no passa ningú. l quan u
no se'n fa cas •••

- Si, això ho dieu en les vostres can90ns, en le

cant.ar només davant. de gent. lliure de lleve s. Pe
tinc jo?

- Si vostè el què vol és casar la neboda 1 casar

dot.•••

- Això del dot és

lm

us, sabeu. Ho dic
sar

.&

el dot de

vos, Joan. No

dir-vos-ho
cara a

gent que

68

poiria

neboda l"han pagat ells fen

les ànimes, que j a seria

1m

dot ben peti "•••

Doncs jo deia que ai vol casar la neboda bé, e
dot petit•••

- Es que no ho és pas el dot dal què els veins h
les ànimes, Joan. Es un dot passabJ.e, t1rE.;ut

Ea

b

- Uillor que millor. Si vostè vol casar una nèoo

de dot, i la vol casar bé, jo -t,inc un fi. 11 que e
gran CReat.

Joan Fornells! Alto, alto ac1. L"amistat és un
n'és \ma altra!
Si

l~

neboda va ben dotada, no cal que hi vagi

Però, però tu et penses que jo puc casar la m
fill d'un home que tot el patrimoni que
90ns pels carrers, i" en car

~

és di

tes no les ha

- Jo dec dir, Notari, que si ma noia mereix un
i SObI'8'tot

tm

noi com el meu, mereix

boda encara no hi ha
- S'h

princes

ar]"ibatea-~

cabat, Joan Fornells I l aquells sis pira

sin marxat igual sense la teva intervenció i la

despullada que és b!n segur oue feu pecar tant

a n'eJ.s que no n'eren al passejar-se per la pla

r ara veig clar moltes coses. Ja aquella passe
- Imp6diea, uerò deciseiva.
- ••• ja aquella passejada impúdica era per a so
neboda pel teu t'ill, com ho ha estat la teva a
darrer temps, i el dir-me com havia de present
als :f&ligresoe ••• I Aix6 e6n coses de les teves
ble ja no les diràs

m~s.

l potser en110 e més. S

Santa Anna ha pogut damunt una decissi6 reial Ó
vull, damunt un trota-mons que no sap on caure
fora!

I la meva neboda, de dot,no en ~ ni en

- U1 Bard, segon 9 quines coses no les contesta.

El N4tari aga:r'a una cosa que al poble era co

Però era un cabrot fenomenal. A la rectoria :fe
havien sentit crits com aquells. De moment, i
dar prohibeix a Marieta de sortir amb les noia
bre-les a casa seva.

- ••• Res. Tu acabaries :t'm.s i tot t'ent de saltim

de casa a l'esg16sia. Estar1em frescosl Aq18 et

què cercava era caser el noi!

El Notari ha de¡passar tres dies fora crid
de marxar crida a les dones.

- r res de sortir de casa. A missa i proul M'eI

Conste:r'I'lació general entre les dones. Mari

dalena, s'abra98 a Frenolsca. A Francisca el N

de no dir. Sap que quan les coses van malament

dies seguita. I quan el Notari fa sorti 1;", l

allà sl que d6na la imprésaió qae d'un mom

de calar toc. I la pobra dona es convertei

una, la dom;tnada per l'infent del Noten;

aquells divuit alYs de Marieta que poden :t

passar en va. Es la nit del.s dubtes de Fra

de dormi.r, dubtà. Quan decidia que la seva

son germà, li semblava set) tir els plors de

la cambra del costat. l llavors pensava: "

l'int'em, per una vegada de no creure a M

pensava més vegades això darrer Que creure
cà ja 1Jbaixecà amb els comptes fets.

Tr-eb

ulls molls.

- No ploris més, Marieta. Potser les no» a
res de tot allò, i vinguin •••
l hi van anar. Elles no en devien sabe

notarial perquè entraren rioleres com sem

de la colla, Alba, la dels ulls neg'!'8s i B

canta i balla, actuS o no la Companyia. N

digueren rets de les ordres rebudes, i quan

,

ren que .1 Notari seria tres dies fora, co

sar-los junts. La cara de Marieta passa de

veu tanta alegria aJ.'s ulls de .la neboda q
les amenasS8S infemals que puguin venir
desobeit..

- Tenim tm8cabana vora la mar, danllmt 1m

és 1ma meravella. Pasarem tres diea canta
Franciaca?

Abans que la t'ina llavors millor majordon

sl, les noies del Bard ea posen a picar d

voltant la valla senYorQ•••

Foren, en veritat, uns die s de t'elieit,at tal ca

pensava que serien. Tenia Ventura a prop i j a no vo

La catena és pel mig del pins. A baix hi ha la UB r.

bo i l'aigua tA aquells dies que sembla que ni resp

blau tendre, tirant a blane. A garb1 hi ha la munta

da plena de pins fins gairebé tocant a l'aigua. Tot
a trooo.r més bonic tenir Ventura al costat. Al m6n

perauè la gent hi prengui les aigues, altres perquè

ta societat, senyores escotades o perquè s'hi facin
diputats. Aque1l era un lloc que el degueren

f'e~

anar-hi a festej ar. La mar, quan té la bona, és

ex

lm

s'hi festeja més. M. S'hi t'esteja en calma, tor9ant

rant-se molt. Eren les coses que debien :fer Ventura

uè Estrella deia al Bard:
Joan, Ventur a i Marieta es miren molt.
- IJfolt'l

Molt. l es miren de la mat..eixa manera que ens mir

:ra molts anys.
-Però hi ha un Notari pel mi~.

iUè saben els Notaris d'aquestes coses ••• E1 mirar
recorda el meu, Joan •••

Can-a1-tard, 1es noies tornen a Francisca i Ma
Encara resten dos di!

8,...

es pensa en els dos bàndols

bat el tercer dia i el temps sembla que el bufin. H

porta de la cabana i, segons el Bard,ha eatat l'actu

han fet d' en 9 à que van pel m6n. Dessota la caba

t'ont de la platja. Les noies hi van a cercar aigua
ue porten graciosament al muscle. Tot

és

troba bon

r per la sorra, portar aigua de la. font, mirar
a.lgú amb aigua més blanca :fa per la mar•••
Hi ha

tm

oaminet entre els' pins que va seguin

alta ni baixa, a mida per a tenir la mar a tocar

.segueix i troba que és el camí de la :felicitat.
- Marieta

~

- U1a mica

crida Franclsca-, hem de marxaI'.

s, Franciscf\ •••

- Es fa tard i arribarem a

sa :fosc"

mica més;, Francisc • • •

-lil

- Us acompanyarem tots el poble, ne t.emeu.

Passa "aquella mica tOOS" Que, demanava Marieta. A

"aquella mica més" passen una infinitat da cosea
de la 'font també, però aquells

dos f'estejador,s

altre mbn que aquell caminet que passen" l trigu
crits de les noies del Bard.
- MArietal Ventural
-

~s

Veniu!

deuen cridar per a marxar•••

- Esperem ma mica. mes.
- Mai

! Ventura!! 1

- Ens criden d'una manera rara••• Anem-hi.
A

poques passes de 1

bana troben les noie

des.

- Ul home, un home :ferit a la platJ al Ara hi hEll
• Ves-hi, Ventura •••'
Ventura büxa corrents a la platj a. Les noies

porta de la cabana, agafades de mns, tremoloses
baix~

a la pletja. Passen unes estones de ailen c

ten murmuris i veus que s'acosten. Ara és la veu
'.

l/No t1nsrueu po,... Esteu entre

i es••• fi 'El Bard i

home "ferit. F'I'8Dcisa li aguanta un mocador al ca

ta

ja verm

"':l't

ho

,

jo

sang. Entren el ferit

,9scon~ut.

- Ee mort?
No, respL.<::I.
-

·J'.l1 l'ha t.robat?

t p6'r a1R'ua a la fort.. La mar

- Alba que ha b2:ii

la platja.

'un llit. Rl :rerit. fa unes re

":1 nosen damu.."lt.

Vol dir quelcom, però la veu no surt.
~

Pobret - diu Rosalia-,qui deu haver est.at ••• ?

L'home es remou nerviós. FreDcieca i Ventura li

fades.

trella li va

tant.

1mB

gran feride

- Pirates••• - diu.
Pirata ••• - comenteu les noies.

1 ferit.

-' No, no pirata ••• -gemeg
'1

-

l

veT tin!tUt
n fa

lluita amb pirates - diu

l

d'aauest home? - preP.Unt

és

• La ferida

lm

nyora ferida, però

ot sortir.
oble. Podrigm avisa

- }Tosalt'J"

sena,

U~

ho sàpig

1 Notari ••• - diu Francisca

De moment no digueu res. Esperem a demà. Aneu

s no

US AC,

l el Bard recoman

anyaran, i millor que tamb6· vi

..

ue no passin pel caminet de

cami de rstom an silenci. Ventura i

}~arie,ta

cam

la mà. La noia no tem res amb Ventura a prop. l

tà content de saber que Mariet.a vora d'ell se

..

noieR

d~l

Bard no diuen

r aquell enissodi 1

tari.

s. j'l'rancisc

a el car

nsat o dient oracions pe

Rosalia ha vetllat el ferit tota la nit. De
deia coses que la noia no entenia•
..- "8s la febre - diu el Bard -. Quan hag'i desc

llor.

-Ea que devegades m'ha semblat que diu algtm m
!il ferit dorm tot el dia. Cap-aI-tard obra
seu voltant. Diu tms mots que ningú no entone

- Calma, ca.lma ••• - li diu el Bard. l n'hi reco
fi ci del mu t.
- Jo, no plT"sta •••

t3e, bé, ja ens ho aniràs

explicant. Ara, re

nilr&J'lt el dia fan companyia al ferit Alba i B

que ell obra els ulls, veu tmes cares distinte
osa1ia és

l'in~ermera

de nit. Com que a l'hom

mir tot el dia, es passa la nit mirant-se Ros
que aquesta tan

dol~ament

que sap li vagi die

mir.
- Donni", a dormir •••

- Dormir, demà! - respon aquell hoste imprevi
erida molt gran ••• Vol repòs ••• a dormir•••

- Dormir demà! - diu ell a cada inVitació de R
cansi.

Com que veu que no hi. més reMei, Rosalia es d

ta one 1 'JI>ste vagi dient coses. Rl1 es posa la
- Jo, Sayyid••• Sayyid Thabit. l 'tu?
- Jo, Rosalia.
- l home gran ••• 1
on pare, Joan.

- l noies ••• 1, Noies, tres •••noies quatre?

osa~t'1"es,

• Jo, Rosalia, l'altra Alba i,l'

t

- lles •••
- no n(hi hEi més••• Ah, si. rarieta!
311 recordB que quan el portaren de la platja en

Era tossut el t'ari t.

an l i

rlaven de dormir t

teixa sortida:
o1"mir demà.
El Bard sent part de 1

ferit el sa1u

,

- .nome gran ••• Jo

I

~l

. e, la t'er:lda n

s

conversa i Va a veure

De'" a passar la nit con

, jinr.. ••• noies ••• Rolalia, O

- Dormir demàI Pirat

, kismet, ld. M1et•••

Com
q

1 Bard veu que aquel.l home no vol dormi

'n

v~i

d

II acabarè de vetlle,r. C

q

r:"habit.
lalia, si ••• !
Je 1a veuràs

". Ara has de creurog.

- Rolelia, kismet •••
1 Bard

.

qua havia estat home de llibres coneix

tòrif\ da Thabit. Aquest parla

una mena de diale

tant en tant hi barr

ot del Pai

rine ra eataJ.ana i

,9

h

r haver estat aJ.guna veg""

vendre-bi draps de preu. fiegona contà el Bard l'e

lia, aqueU home es diu Zai~Thabit, i és

s

lm

da la ciutat d'Alger. Uns pira~s desconeguts

l'hi saquejaren i li

lferiren la tripulació.

diables Ujinn lf , i les noies <lue ha vist aprop,
11 pogué t'er-se escàpol malgrat rebre

---

lm

cop

tissim, i pogué arribar nedanl:rins a la platja
Segons el BArd, el oual dei
lm

ue l'havia entès

casal ala afores d'Alger amb guàrdia partic

-, ••• i

lm

home de la seva posició quan se li s

l'hi sa1ven la tenen assegurada. Ara diu que n
les coses Que hem fet per ell, però que

dia

lm

ens farà arribar el seu reconeixement•••
Han passat uns dies.
,bana i els vol.tants en

las noies del Bard h
lm,

segons Thabit, au

enriquit el seu petit vocabulari de mots del p

f'l.ors, d'ocells, d'estris de cuina i de peixos

apura tan com pot la propera donada d'alta a c
llis tarda, aproftant l'absència del Notari el

manar diners a la gent de Llofriu i Montràs on
rat, Francisca i Uarieta visitaren el peti t

ea

tigué content de no dir al veure el quart ànge

bé les nou-vingudes amb

lID

veritable discurs q

nes de dir coses,amb la seva llengua. Set, del
igual, però el Bard que ja havia

comEl'l~at

els

tenia de tot, i l'entenia a la seva manera, va

- ••• l ara ha dit que valeu més vosal.tres quatr

qua ell té a casa seva, i això que són dones e
,

Aix? va provocar les rialles de les noies amb

Thabit el qual va declarar que les dones da ca

Aaue11 dia 1a Companyia actuà en honor de Thabi

ue poder passar aque11s dies¡bé valia el cop d
bre del

irates.

.bit havia portat més d'una veg.

carregam

preu a Marsella, i segons traduia el Bard, hi h

pactes amb els pirates afi c:lals i 1es seves nau
des mitjan9ant el pagament d'una petita contrib

que l'havien escomès eren, es veu, pirates inde
gueren s

r res de tractes i acords amb altres

ue tals acords si persistissin no

~arien

altra

l' o~ici. Thabit haviA estat també a Barcelona o
i quan 91 Bard 11 donà l'alta ammciant-li que

quedat com si cop de sabre no hagués rebut, dem
si Eil poble més proper podria trobar una barca

i Que allà pageroia amb escreix el lloguer de la

sà amb el Notari, i com que allò res tenia a ve
ocasionérla temps endarrera per la propost.a que
Joan, un dia es presentà acompa1yat de Thabit,

Contà l'odissea del seu acompanyat, recalcà més
posició social del mateix, d' lm casal existent
n'hi posà dos ••• és a dir

~eu un g.ran

inventari

de Thabit per tal d'impressionar el delegat del

Aouest sabia Que si 'al Bard se' 1 deixava dir no
a

~er,

cent,

però aquell dia tenia un bon dia i es va
bretot quan Thabi t va don ar els noms

dors barcelonins als Quals havia noliejat les
ra ca

eanqó del

ro,

pen

.

1 Notari. l

uan

el lloguer de la barca seria un llogu43T mai no

té que es trobaria

barca adeauada. l s'esde

els tres homes lligaven caps, comparegué M.arieta

re-la, no sabia acabB~ les reverències que li de
vermell! de molta vermellor, i el Bard hagué de

la seva parpagalia per a esvair tot mal pensamen
pogués tenir, que j a n'havia

eomen~at a

tenir, d

cies del t'oraster,' tms mots que digué a Harieta
traordinària d'aquesta.

- Diu, Mossen Joan, que Marieta és la criatura m

hagi vist, i que si vostè és són pare, deu ser e
del món •••
El Notari en cregué tma part de les coses que

..

es Veur&.

questió de la barca no t'ou problema. Tota u

t'ou aparellada a Palamós,amb ma tripulació de q

Thabit l'acomiadaren a 1;3 platja el Notari &mb d

talitat de la gent del Bard, i Francisca i Marie
Notal"i donà permls seguint

tul

pressentiment que

galtes de Marieta davant les reverències de Thab

quella vermellor no se li mogué del cap durant d

quan no veia una cosa clara ·sempre pensava malam
s'envermelleja davant

tm

t'orast8w sense més ni m

el per què, de moment, però l'havia de eater. El

dies fora del poble ••• I en aQuell acomiadament e
ulls.

Tothom feia adé~s a Tbabit, i també Marie

ri benei els seus mals pensars al veure que la n
:t'or~eter

$anse deixar de mirar-s e

Ventura, aqu

el Bard ~havia dit Que era mereixedor d'lm prin

gran marit per a Marieta.

l quan Mossen Joan s'em

callar can. I:
arieta! - va dir -. El q

aTxa és el de la

l veié que les galtes de Marieta s'anv

ll1en pod

segona vegada.

Qtma arribà a casa, cridà a Francisca icomen9à a
t'ons. Francisca es det'ensà heroicamEJ1t, t'ins a tal p

ri estigué a punt de creure que potser ai havia t'et m
especte els enrojolament d

ieta. Però abans de d

treure la seva arma secreta: 5' infern. l va veure que
.en~va

a tc!ontol.lar.

- Saps que és,

rancisca, cremar sempre més? Cremar-

ho has t'et a 1

cuina, pt?rò ha estat una cremada par

vol dir cremar tota tu, i sempr·
:..8

"s••• ?

,

cremar molt això,

.oasen Joan •••

- Jo vaig' deixar dit que les noies del Bard no vingu
sa i que Marieta no hi sortia. Han vingut quan jo he

- Moss~n Joan, si les noies del Bard hagué.ssin Vingu
crema.ri fI.?
-

Qui hagués mentit.

ixi. ni Marie

ni les noies cr

rien?

- Frencieca, tu has deixat de complir un

ordres me\

del Bard han vingut mentre jo he passat dies :foral
- Jo no he

,

·ntit Mossen Joan. M"li m'ho havies pregu

" Joan, hi ha i
v1ne:ut o no les noies del Bard ••• Mossen
la veritat?
- No.
-Doncs no hi ha int'ern.

Jo vaig deixar entrar les n

no tenien culpa de res. l
rieta va cant
gon e

viu

<.'1

ar

la platja del C

i ballar amb les noies. l jo ••• jo va

d'tma can9ó ••• l érem allà quan Thabit arri

la platja. l el :ferit V<:1 v~ure :A:arieta jtmt am

de Joan Fornel1a••• Això és 1

tat crua i nua. l sup

la veritat no hi ha int'ern per a ningú. l
culpa, '

hi

cara n'hauríem d

eV2. l

, s aviat sordejo i és possible que le

lamert , i tampoc n'hi ha pe

enteses

ver escoltat malamett •
- Francisca,

1.IDa

gis arribat a t'er
,

lm

],guna vegad

sermó per mi, i l'a

reglis a la teva manera!

cremar les
- Ja

,

es que

cos

ue les coses del t'oc són question

de dir tot, sàpigues que per si ho havia e

eonTessar amb
l

~o8sen

Josep.

què us va dir, el11

,

- U08sen

si,

Joan,

cret de cont'essi6 •••

Th&blt era cert que tenia gent con

prova t'ou que quan la b

,

ea torna

a P

m

gat molt llargament, i els regals ploguére
i també Marieta
verd.

~ou

obsequiada com només h

s relacions Notari-Bard n

empitjoraren, i Mossèn Joan devegades arri
cosa a considerar que el Bard comptés
~habit.

Ib

De cara a Marieta? El Notari no pe

dels q

es guardava els pensaments per a

RI poble passa una temporada de pànic

nyorit de

1~

r, i llurs incu""lrions pels

t'sn cada dia més nombroses.
c1ó als

s parla ja

sos dels voltants. Els dubtes en

qui les ha de pagar.

gent diu que

~

calen armes. Els pirates, diuen, es guanyen la vida
gent cieIs

sos i dels poblats, des

ts i, és cla

t'a la t'eina com qua.tre de

a l'hora de lea

eren o no ho eren tant. De tot això se'n parla
la ~ctoria. Els que es troben a la rectoria

la

ja en

ris de posar tm peti t arsenal al poble, àdhuc de pa

que les armes no vagin a parar a mans dels de la ta
dri& molt ben'esser Que un di
res tindrien s veure
taverna sostenen qu

rectoria, q

es fessin servir pa

b els pirates.
i s'h

Els que fan

de portar

pels

vinguin pirates s'ha bat.rien ells

bé aue els de la rectoria les armes les vol

otse

com mes que per a ma tar pirates.-

. Uosserl
" Joan?
Com s'arregla aixo,

El Notari, malgrat Q~ la cliert. ela habitual de la

la seva, vol estar bé

Ib

tot el cens, ja que e11 é

que mudar de parer és cosa de savis. Ell ja ha

~et

per a veure si resta partidaris a la taverna, però

Tampoc pot fel" sortir massa el foc en els sermons a

primer perquè la gent que hi va és gent honesta oue
9U<18

de no fer cap mal a ningú, i segonament perqué

paga contribució. l era el que el notari deia en tm

rectoria:
- A:t.gtm8 cosa hi deuen. trobar que hi vagin. Potser
ja(com cal s'hi hauria d'anar i ni jo ni penso e
i. Dic això perq

ta la gent que hi

té vi

hi ha coses que no l

a seva, i el va a b

verna. Si/ es troben amb altres tave.L

is •••

l hi

v.

a jl

,

..........

Ossen Joan" hi v,

- A.Uluna vegada n'he parlat

è::Ul1U

a jugarl

~ a'e~~s d'això.

verna, naturalmenta. l els he recordat que es pot an

na, però que jugar és un vici dolent, i que tot un r
t'ons XI va l1'rohibir el joc entre caVallers. l

en

tesar ••• ? Que ells no n'eren de caVallers. l qu

eren els seus no hi voli

l si he vo

u

t aclari. r Der què van a la taverna, he

Plwn dit que a l
0'C1"''''.....

saber res ni tenien p

b

·'ve ma tenen uns go

specialo,

que els de casa i Gueel vi hi és però que mo

També he parlat amb llurs oullera, també. Ies hi h

tinguéssin gots com els de lea tavernes. Les dones m
que llavors beurien
a i a la tava
• l deSPrés,
gunes, a casa no poQ)n pas pa!'lar de les coses que pa
verna. Tamnoc lli
n cantar, a casa, h.a» seguit dien
les dones estan COD\T en 9
s oue per a la majoria dels
anar a

e :rna é s com un 01'10 i :i que

s, que o h

taverna a passar-ho bé/ o a casa a passar-ho malament.
- Jo crec que s91"ia un disbarat molt disbarat armar

Juga.

beu i

- J.ls oue si ven

1

I

t

irates en6usnt-1 tat si no hi ajuda p

11

, docns, jo repeteixo, e

s'arregla aíxò llossen J

- Jo, com saben tots vos1¡ès, sóc home de

pa~

tant com

Ara, davant d' 1.ID pirata armat, sóc home d' armes. l no p

d' arma~me, sinó perquè si a un pirata armat li vas am

les no tindràs temps de dir-ne gaires. Per tant, sempr

a gent que pot tenir pirates a casa aqualsevol moment
tidari d'ar.mar a tothom. Si, a tothom. Si només tenen

de :rectoria, els pirates per pocs' que siguin, t!'ooaran

sarmada que amb armes. l vagin a saber, vagin s sabe

de la taverna al veure qui its que té les armes, si n
ran amb els pirates •••
- Ja hi havia pensat jo amb això.

- Doncs havia pensst bé, senyor Pruned&, havia pensa

- Bé, comprarem le s armes, però j o no en vull compra
que no és de la meva

cont'ian~a.

l la taverna ja sabe

voldrà comprar d'armes.

- Les que no pugui comprar ella les comprarà el Cc:m
- Tant per tant que el Consell les compri totes.

- Si ens hem d'agafar les coses aixi, que uinguin el

- Es oue jo estic pensant que si ens gastem els dine

armes, i eJs' pirates són molts ens haurem gastat els
- sempre aquesta mania amb els diners, t'otre!

- Veuràs, mania, mania ••• un dia per les muralles, l'a

torre, 1 ' altre per a la capella, ara per tma e acopet

- Doncs què vols, que un dia t'elt rin els pirates al

,.

deixin sense res?!

ira potser llavors acabariem el patir d'una vegad

\

jo.

- Aix1 no anirem enlloc, i ens passarem el temps dis

tricu1ejant. mos hem de det'ensar contra els pirates,
que pensin que s4 qte aixequin el bra9.

- sembla que li costa a'a19sr el bra9, senyor Jonana

Què vol que li digui, em t'a mala espina, no sé pet
tothom l'a19a, doncs l"al98rem •••
i hagué, a la t'i,

ai~ada

general de bra9

amb

ció: la del veí. Ilarquès.
- Què passa, vei Marquès?
- Aauest acord és

un

acord de gent partidaria de bu

cies, més partidària de butlles que de penitències

gent, la que no és partidaria de butlles ni de pen
- La de la ta'Wt rna, vaj a.

- Es va dir que hi bauria

lm

Consell que represen

Hi :t'alta algú a n'aQuest acord i en el Consell tan
la

~ent.

del senyor Pruneàa com la del vei Puig. l

pte que la gent del vei Puig és més nombrosa que l

neda ••• encara, ja ho sabem, que al Consell domini
ris del senyor Pruneda.

L'agutzil primer porta dos cJ.ienta de la taver

dóna compte de la decissió d'amar al poble daVht l
les incursion s pirates al poblats de la costa.
- .•• i

s'ha acordat que el Consell proporcioni les

que no en pot comprar •••
-Així només tindran armes els pobr es.

- No, davant la por de pirates la gent de diners s
ells, les armes.
-

l contra quins pirates s'ha d'anar, 1Jtossen Joan?

- No comencem, I1a1eca, no comencem! Contra els pir
si no hi ha. pirates, no hi ha arne s.
- D'acord. l les armes, on seran?
- Se n'ha de parlar.
- Els T'ics les deuran tenir a casa seva, no?
- Si les paguem les volem a casa.
- l les nostres?
- Es podrien deixar a la torre del Consell.
- A l'abast de

~om,

- Jo crec que allà on estarien més bé sena a la r
- Es que la la rectoria no hi entra pas tpthom.

- No voldreu pas tenir-les a la taverna!

eurà=, on va més gent, a la rectoria o

8

la ta

allò que li fa por és que tinguem més armes nosa
- Ben net que si!
'oul

:ra amb Consell ni sdse ens entendrem m

a la gent.

- Si no ens deixen dir, p~uè hi és el Conselli

- Digueu el què volgueu però es ben vist que la

manant algú. Les armes que ha de pagar el ConselJ
i només es donaran amb recepta meva si s'acosten

moo la sessió.

Darrera molt.es portes del poble hi han escop

abans d'anal" al canp o a la vinya els camperols h
l I ' &scopeta?!
- Ah, si •••

l surten a trebalJ.ar amb l'escopeta a coll.

torben,

p~r

Però

ara, la l1targa monotonia del rodal. R

orts de la costa assaltats, robats i Violats pe
nt turcs o berberisc8 i,
nalitats di verses.
-'~

extrao~icialment per

p

Im tenien tots els paisos que

de pirates. Quan les coses no anaven prou bé, la
rata ja associan"t-se a pirates ja conagrats, o t'

dependents. Hi havia pirata que 'se'n t'eia només p

gú li -res sonbra a la mar. Malgrat això s' havia d
lm

vaixell al pas se 11 demanava botI. Si el cap

1 donava emb bones paraules, el boti canviava de

reverències. Si àlgun capità el volia de:fensar e

rates eren més, el boti mudava igualment de vaix
restava sense boti i sense aapi tà.

Altres pirates exercien l' otici a t'ons. S'acostaven

tant al pal la bandera d'elles, i quan hi eren a pro
tir la bandera del cap de mort i dUt s tibies, 1 els

que restaven en parlaven tota la vida d'aquella trob
rates.

Quan eren molts era quan es veien en cor d'a

blets

les costes i era quan rebia tothom i els di

nien t'i. Si l'atac el t'aien pirates combinats tots v

pirates que els altres, l'agosarament s'encomanava i

a caP a ~'engr'òs tots els articles àe la seva consti

lleis els permetJ.en treballar prescindint de remoDd
principis morals, religiosos, econòmics, t'amiliars,

tlstics, industrials, humorístics, sexuals i politic
!Bs piratades tenien tothom espantat, de clergues a

anys, passant per botiguers, dones públiques 1 ho:rto

rates d'esquerra tenien preferència per les esglésie

cut a la porta, ja que a Alger es valoraven molt vas

rones, quadres, joies i aixovars de seda sobretot s

at'e[;t1r les nuvies. Perxò esglésies i palaus, per a d
tresors consagrats i altres tresors amb e

)

s ben t'e

de

que les tapaven, teni

e

tlleres i marleta, talaies i torricons. I devega

sa amb

lm

una mica l'asoecte de to

t1!buc arran de trona, i els

glésia amb el devocionari a 1

t'e~igresos

ent

, i l'escopeta a l'es

gades s'havien de fe-r' servi r les dues coses•••
Les dones

eren

l boti

,
le

cercat pels pirates de to

pocs vaixells s'atrevien a portar senyores

8

bord pe

tossin les trave,s1es.

- Aguanteu-vos! ••• - es deia a l'enrolar mariners qua
de la soldada

anaven que se' ls pe

tés tenir sen

Els pirates no són cosa d'ara. Fa segles i segles

Es pot dir, sense por d'erra-se massa, que ja dat
temà,..1a, 90 és, que comen~aren a have1'-n'hi anb
mes. l sembla que hi ha pirates per anys, amb

e~s

dels admirats contemporanis de Cro-Magnon, dels d
rossa, o dels que el progrés als hi posi a l'aba
S6n, es veu,.

tm

mal necess-ari com la migranya, l'

teri, la politica i les sogres••• Com en tot, hi h
tes hi ha. Hi ha el pirata de drete s, de

C8S8

bo

muaat i dient "Bon dia" abans de posar-se a treb

nir assalariats, es mira les coses de lltmy, e

la :t'eina i, pirata de bon calaix, té bo a les alt
-derad1ssim, i ofici. aln1f~nt és navegmt.

Algtm c

les seves actiVitats, però eom que hi sol

ha~ r

m

'hi tiea terra al damunt. Caldrien moltes revol

mació de tots els pirates. de dretes, i la gent

tes de revolucions••• Hi ha desPrés els pirates d
són uns cap:a-dubtes i, ai bé treballen

lID9S

vagd

altres ho fan per les esquerres, però no saben p

di1'-se, i sovtnt acaben posant-se malament emb d

~/

La :falta de conviccions els ha t'et perdre operac

tes de dretes o d'esquerres no hagu6ssin perdut
les plantegen

~

les operacions,. pprò passen tem

cutin"t-lfts, i tenen molta gert, que diu massa
"Voleu dir que anem bé?}" l arn no es

po~

veg

ésser

També, també hi ha pirates d'esquerra. Aquest.s s

tans amb cames de fusta, van mal annat.s, mal nav

uts.Són 1ma pirates que -ai no treballen no meng
a portar pa a taula en res troben cortines i ho
ti aui peti. Els pirates de dI·etes

són gent que

rates, són gent de gramàtica, de compliments i d

s'ha dit que per a penjar un pirata de dtretes ca
o que sigui penjat per tm altre pirata.

Els pir

són pirates de mig taló, de :t'orat. a la mi t.ja, i

ón prou pir.ates per a tenir càrrecs de comprom1

no van més amunt de sergent s de tropa i algun re
Se n'ha penjat caêa d'lm sense necessitat de cap

pirates d'esquerra, com que piratejant s'hi guan
els que reben més sovint. Són gent de tavema i

gua-l1args i desa:t'iaires, i algtm cop el boti qu

poble l'han daixat, de t'ranc, en un a1'tm. Aque

s'han jugat la pell per

\Dl

parell de pollastres

de Vellut. Es trist ser pirata pobre. },(olts pira
han estat penjats per ganes de penJar-los.
~l

na

feu dels grans pirates fou durant anys, A

de caserna general contra la qual no poguére

ralls, reis i emperadors. Els pirates, que deveg

feTòtgement ells amb ells per apoderar-se del m

es veien atacets per un enemio comú :t'eien la uni
rates t'en t entornar amb les veles ent!"8 cames a

cants fossin les que fossin. A plena mar, alguna
riol'itat o la tra98

------

de vaixells no pirates els

però a Alger, jugant al sau eamp, eren invencibl

davant la inutilitat ,de les anades a Alger a sup
si hi havia

lm

pai.s que en t'os, doncs que hi sig

que pogu6 es dedi eà a armar-se a les eases i pob

1 poble, els tocadors de corn davant l'arrib

passen una gran temporada de calma. Poden fe!', s
lio,
tal

nqnEls,~rrb1nes i

modest

cortira s de llobins. A la

arsenal qt9 es va oonservant verge ce

Devea-sdes un element de taverna s'atura davant la casa
Si J.a porta és oberta, :fa de 1.a port.aestant:
"-

oasen Joan, eneara ens guarda les escopetes'l

El l'Totar:J., segons el dia que té, surt fent la mitja ri
C8r8

Cf,'"ha'8

r-sel.i posat malament, el dinar.

- Per altres coses m'agradaria que us acostéssiu
-

l'hora de fer-lea servil" aq

oue jo tin e por q lle

t4~S

a

petes no tirin •.• l havar de venir a la rectoria per a
escopetes••• !~i lea tin~uéssi

la ttaverna com que h

dia •••
- Si les voleu venir a veure cada setmana, les tindré
.

tia.
,

rmo o

ArJb

se?

- Tanta por us

~an

els ser111OTB?

No, però si el dia que vinguéssim a veure les
sermó p

l.ant de q

tra, si en

es

t fotin ur.a bot'etad8 has de

qu

l. ereiéssim no sah!'!

qtè fer-ne de les

a que també la vostra vinguda podria cc·incidir un d
d

]. Hestre va

u

servir un :fuet!

- IJ.evors per a no saber el dia que hauriem de veni r,

------

les armes siguin

rectoria••• ! l potser, qui saPJ

piràtes passin s
-

Oue

re de llarg.

Deu t'escolti, ve! Llorena.

Ihi

paS8a~en

una temoorada, de llarg. La por era

estol p:f.".ata anava cont.ra

lm

nueli urbà, sempre hi ha

independents que feia el què podien r.>el seu compte •• P

inar-se, deia el poble, per coses Que no passaven.
clar, hi havien els

f]Uf9

predicaven males anyadeB i que
es

il.lit

ui ho sap. !To us en t'ieu d'aquesta t.r.
demà •• '.

- Bah!, home bah!, sempre prediques el que no cre

- ••• demà o demà-passat..
- Si, o el mes que ve o l'any seixanu !
- Ja ho veureu, ja. ho veureu- ••

Però la gent vi$ en calma, que és una bona maner
les muralles i l'arsenal de la rectoria, la gent
pirat.es a1tra :f"11:1na tenien que anar a envestir

lm

rallat. i que els pirates de,vien saber molt bé que

se'n podien eIldur no valien una batalJ.a par p.etit

tant en tant es feia un petit mercat davant la m

glésia. S'hi veien a1g\DlS carros fOTastara que an

vendre :fruita, besti&!' i eines pel camp.
l'J"ència s'bi podien compta!'

tma

Els die

ViIl-i- cinqum8 de

carro tenia am lJa reservada a la muralla on s'hi
o bous.

~1

mercat es :feia sense t!'eure la mercad

per si aeonteixements impr8vistos provoquessin l.m

A r.nés dels carros hi hovia petites parades de ven

quaJ.s meTcaven tma mica de tot, de capdel.ls de fi

de :forcs d'alls a anguent.s de serp ••• Un delegat d
a cobrar l'impoBt de l'anel1a i el de la

(

podia

comEll~r

v~nd8

a

a vendre que no es pagués l'impos

mercat eren aprot"itats per la companyia del Bard,

.

tava de dents veient que :teia més dinaTs el Bard
ció que

e~l

amb l'impost de l'anella.

- Aqui no hi ha més solució que o apuj ar els imp
e~

Bard pagui contribució per les

se~ s

funci<"ns.

Peró Joan Fornells no era de bon cenvéncer a l'ho
quan el Notari li digué que pel'

t\

actuar hauria d

an li contestà amb tots e1s respectes que e11 actu
enfora, i que si volia cobra:r drets e1s pagaria a
xés actuar a 18 pJ.a9B de l' església ••• no hi hagué

gada més entre Mossen Joan i el Bard Joan Fornells

El Notari s'ha absentat algunes vegades i aban

tomat a posar l'infern davant Francisca si Marie

nar de la rectoria a l'església. Però a l'església

var l'entrada a ningú, i les noies del Bard hi en
tida, passen tmes estones juntes amb

l~ariete

i la

ri riu de nou. l fan un pacte. U1 pacte oue hi en

missa de set, a càrrec de1 vicari Mossen Josep, la

no va gaire més enllà de banc~ ciris i confessio

ha Marieta, i Ventura. A la sortida, a la petita 1
~,

tenen temps de mirar-se

t.ma

estona llarga. l d

tona curta. Mossen Josep, que semblava oue mirava

gada que deia coses en llatí als dos únics concur

set, i que devia salE r moltes C08e8 i endevina:r-ne
troba que creme. bé aquella llàntiJa, però vol que

la despenja i la toma a penj ar no sap quantes veg
peIll a que a la

pla~8

ja s'ho hauran dit tot o gair

- Demà Mossen Joan se'n va.

- Nosaltres som a J.a platja del Cap Roig••• Podriem

- La tia ha promès com cada vegada que l'oncle 8e

deixaria sortir de

cas~.

- La senyora Francisca ho ha promès. T tu?

- Jo no, però •••

Mossen Josep és a la porta de l' esglési"a. l li sem
llàntia no ha quedat prou ben penjada. No fos cas
cap d'alguna feligresa de pes. l ·tÒrna a ficar-se

a vetllar per la integritat de la gent de reclina

ossen Josep ens ha vist! - diu Barieta
- A

la platja de Cap Roig no ens veurà ningú••• Us

Marieta se'n va corrents carni de la rectoria. Ve

com s1 se 11 pongués el sol. }(ossen Josep prova s
l' esglé sia sen se compromís. Si, ho pot tel". l ho

al costat de Ventura se l i escapa sense voler:

fe 'remou muntanyes.
Ah, si remogués Notaris ••• t
~al"ieta

no vol

~ue

per la seva culpa Francisc

diu que ella se n'anrià amb les noies del Bard se
'--

- ••• i tu li pots dir a Mo ssen Joan que jo he mar
- en sebéssis res.

Fran ciscs es va donant compte que el que sent Ma

és allò que ella ha sentit a dir que és amor, i

contra la qual no hi ha res a fer, ni les amenac

,

de llossen Joan. l cremar per cremar, cemerem amb

pensa F!"anclilsca. l potser si Marieta troba la fe
gent busca i no troba" potser no cremem tant com

Aquella anada a la platja del Cap Roig fou, p

.

\.

fabulats, un gran dia. Si alIo era pecat, Mossen
tUl

molt mal concepte dels pecats, pensava Francl

quell viure de Mel de

I.~arii8ta

i Ventura. No pots

per això hagi de cremar algÚ, s'anava dient aque

(

jordona. Aquell dia anà
•

CUE'

t, curtíssim d'hores.

- Ja és hora de marxar, Ventura •••
,
UJa mic mes.
Es consulta Francisco.

- da cremarem igual, ara •••
Rosalia va a la tont a cerc
- Jo també vinc, - diu

Y'ieta.

una gerra d'aig

Baixen corrents, joves, a la font de la platja
la cabana se senten rialles. 'Ment.res la gerraes :fiquen de peus a l ' aigua que les :fa riure i
bana hi ha somriures.

De cop, lm crit es:f"erei

nit. El Bard i Vent.ura es llencen caninet aval
porten una de les noies dalt d'una barca, i un
l'altra

la qual amb ma mà a la boca no pot t'

obrir molt els LJ1ls amb tota. la por que pot. V
damtDlt la parella i la noia es desfà de l' abra
- Rosalia!

Rosalia••• - crida-.

se

l'emporten,

Pe:rò la 1::erca j a se 'n va mar endins, i els eri
salia se senten cada vegada més 11lmy•••

-Ol rap)e de Rosalia fou molt

senti t al po

no podia passar de sentir una gran pena per la

nvars els raptors. Algú proposà anar a cercar
ria i 11en9ar-e9 mar enllà a la recerca de la
nova arribà al pcble ja era l'endemà del :fet i
qui sap per quines mars navegava.

oan Fornells acusà molt 'el cop. Rosalia e

a ell, la millor Rosalia del món. Passa moltes

a la platja del Cap Roig mirant-se la mar. Toth
aquells

Bilenci~s.

Només de tant en tant Estre

prenen't-li aquella mà amb la que tantes vegade

(

cam1 jmts,
i

sap, Joan, qui sap •••

El pobre Bard també vol animar Estrella.

- Si, qui sap, Estrella•••
l vora la mar del drama anà pensant ma C8

mai.

L'estelada era molt alara
tot fent gales a la nit.
Tot de cop al seny esvara

l'agudesa d'aquell cr:j.t.
~ tnl ~ri t qte

:t'a basarda,

que 'remou de bat

8.

bat,

que més :t'ibla auan s'esguarda

quina boca l'ba Ilen9at.
Ai quin eri t l a nit partia,

,ai quin xiscle. més p~yent.
Tot el mar el repetia
perquè el sen~i, molta gent•.•
A la :font les dos baixaven

pel reVolts del caminet
amb la gerra que, gronxa\T a'l
ben Portada al costat dret.
ent.re el doll la gerra omplena
van al mar, que quan les veu
S'allargassa per l'arena
per besaI'-lis cada peu•••
De la aombra amb tra1dor1a

d'on s'esperen
tma

Vigilants,

estranys amç bogeria

a:f'alconen els 1n.t"anta.
,

.

Rosalia es atrapada

d' tm que malda estret de dents,
i fugmt de l'abra~da

pel serral ge'n va co,.ren't8 •

Ells són tres, sense temen9a
,

de la platja en soletat.

:0881ia per àefensa

so.s té el crit desesperat.
arieta galta roja,
que la por et t'a enmuèlir
d'una 80tnbra maldant boja

al davant del

~ 11

bot!,

lés algú que res atura,

sense espera ni temor
et deslliure, . criat.ura,
i els dos braços de Ventura

tre'trobEll per l'amo!"••••
De la pobra Rosalia,
801s el xisole

a~le

ja es perd

d'ma barca que Aorti
ben remada a mar

om l't•••

Els seus peus aaanm't.

~a

sorra

his restaven pels esguards,
i l'onada no e ls esborra

t'in 8 al cap de dos dimarts.
A la

:font, encar la .s:n:trra

oull l'aigua de cristall.
L'aigua
i se'n

"8

cau brillant p l3r terr

pel rec avaJ.l •••

Amb silenoi s'emm1rall
lIma nova ai mar callat.

Passa el vent i també oalla
oom si res hagoée passat.
RosaJ.ia, tan volguda,

alegria del meu món,
quina mà tan mal Vinguda

t robava de la fon t .•.
Rosalia enamoraïre ,

com seran ja mes cançons
si

'1~8J.

cor d'aquest cantaire

hi ha ma pena sense

t'ODS.

Rosalia, nina blava,
ajorala del miraJ.",

a la mar sovint anava
i plorós me la. mirava

per si veia't retornar•••
De llavors, cada any, pel dia
d'aquest fet que em treu delit,
El

la platja s' hi sentia

amb la veu de Rosalia

la basarda d'aquell crit.

51, a la rectori~ comenqà sortint l-'in'fem d

nitats, aquell infern que deixava lfl. pobra li'ranc

i sentint literalment pudor de socarrim. Però aq

cisca s'hi tornà:
"-

- Hi haurà t.ant infern com vulguis, Mossen Joan,

gut o no desobediència, si no hagués estat 1a in
arieta seria avui anb els pirates.

l jo, tan p

guis, m'hauria mancat temns per anar a casa de1
- l qui és que 't'ha dit qle jo no hi

'\8 gi? J

A mi

venir sovint al pensament, i que la gent no vulg

trem·e de mere, però a casa el Bard hi vaig sens
'ho tingui de recordar ninp,ú. l potser hi vegi

les que tu hi haguéssis dit, ja veus.
" c.Toan, tu de coses d
ssen

les saps

tm temps hi hen coses de Marieta i de Ventum •• •

_ Franaisea, que jo sé exactement qui va a missa
-

p~ossen

Josep I l jo Que em nansava •••

_ Pensaves bé. Quan jo l i vaig pregtmtar qui ana
em

Va

dir que hi anaVa tan poca gent i que l'esg1

ca que la concurrència no e's veia bé. Amb això j
era, de t'eia uns dies, la parròquia de missa de
I

més

COS8S.

.

sé que al mateix temps que la rectori

verna qui ana,ra a missa de ~t.

si,

13 t·avema.

no us penseu de coses del pob1e. Ne ob1idis que
1a vinya••• Sé q'Je a 1a taverna els coraJ.8:r's

VEll

barca per a veure si trobaven Rosalia.

sost

A2lgÚ

. badl'OS podrien estar 8lnag ata en alguna cala espe
qtms, o que potser

s'hi hstn"1en

amagat confiant qu

perseguint-los ho faria a mar obert.a••• Aquell co

vèncer a més de quatnJ disposats a córrer el pe

sentar bat'alla, si 1a trobaven, a la nau pirata.

pocs •••però ja lis quelcom que en sortissin quat.
El Notari se'n

Vf\

a la cabana del Bard el qu

eDissodi de Rosalia, s'havi.a traslladat a la pla
Pel carn! va pen ,~mt que una cosa és tenir idees

al matrimoni i 1 ' altra anar a r6conèixer que deg

ció de Ventura, Marieta seguSl'é essent a la recto

Bard nodria se~u.i,... RUBrdant dist.àncies en questi

però amb Vent.ura tenia ~l deure de regraciar-lo
rill <Jue eorré Marieta

vinro.lé d'havsl'-lo desob

sava amb pirates quan dè1a a Franaisea que Mari
casa quan ell t'os fora del poble. Pensava amb a

cisament. amb Ventura )qU8D vetava la sortida de l
toria.•••

ossen Joan pensa 'fer cara seriosa davant el Bard,
r~specte

seves idees

als casoris, i anar de dret a

tura pel seu comportalTlen t. Però a l'arribar a la ca

platja de la Guarda, veu un Bard desconegut. Aquell
versos i caDQ:ons

cau segur les haurien dit els ra t

i les haR'tÉsain pogut dir, era desconemtt .. El t:rob

de la cabana mirant la Mar amb la mirada perduda, i
irà la presèn cria del Notari troa segons pe,.ulJs a l'ho:rit 00.

El

toma

r10asen Joan quedà desamat. i pen

ment, què l i hauria Rltcceit a n'ell si se li hagués

ari9ta.

f)'

acostà al Bard i:

- Joan Fornells, ací. no esteu segurs. Pu..~eu al pobl
poden

, viure

a la rectoria, i vos i Estrella ja ho

- Mossen Joan, que hi vingun ells. Jo ja no em mour

vora mar eso erant••• - diR'ué el J-3ard amb una Veu que
veure amb la poderosa i vibJ-an t de

qUElfl

actuava en

o l' he senttda molt lE.rSapariCió de Rosalla, co

tothom, però pots9r es pugui far quelcom. Jo he int

diverses l1iberacions de dDtius. Rosalia és tan bon
que la tindran

lm

temps guardada per a senyors de g

ser amb temps i dinqrs ens en sort,i,m. El vostre fil
~arieta

i jo remouré cel i terra per a veure si. us

salia. Ja sabeu que sóc un home tossut. Sapigueu a
rat i

l'~sglésia

del Sant sepulcre són la mateixa c

Sant Sepulcre, no us vull esperan98r massa però us
hi tenen allò que ea diu la mà
s deixeu abatre

t:rancada a lLiberar

pqr la dissort Joan, per m.a! que

'nt de rectoria devel!ad98 n'endev1nem alguna•••
:J. Nota!"i, 'ma vegada

11an~at,

no tenia aturador

tes de valleR

a'~1istats,

eanon~

a bisbes i

recordà favors a priore- i ab

s ••• Se li diu

qUf3

am ns

de fer int

del Sant Sepulcre t que s'espair ja que hi ha previs
el~

p'J"opi emperador contra

pirates d' J.rgèlia. Hi ha

el famós Ra:r"barossa el qual

•

ria ajt:rlar l'

acabal~

9a (F:t-anqa. no s'ho sap

tant'9S terres) i netej a~ 1

erado

que l'emperador Carles

sr de virates. A canvi

sa es reposaria. el :far.JÓs corsari aJ. tron

Barba'

l'havia t,'J"et

rbarossa no ho enten

an:vs a bano.

Il".~ 8e 11.•

ren coses de la polit.ica.

'atxo

A

pacte al Gold.~. , senbla que fou el capità R1ncon al s
F!'"an~n,

de

i aquest que tenia Barbarossa al seu serv

dir del pacte el qual a Barbarossa j a no li venia m
ta:ro

•

,.ador, pe,. algtma cosa n'

Però l'

, tenia entre

anar a Algal' i d9sfè r la pirateria que hi

oIaven
pe~ador

1A8

A

coat"s rneditaerranies. Gent de mar inaiQ

dient q 1e era un

porada de

orals frequents i que per bona cosa qu

cosa era no ha'\e r d'heure

a

l d::f.sp

amb el
q

1 teros per anar a Alg13r

r de pirates,

la meteorolo

8mb

aJl:Lria

,inava i

el

Alger l'e

sda

t

lluita podr

o:roaJ.s.

N'o se san a

rador, el cas és que aguan

donada i no .feu cas dola homes del temps de llavors.
1 món parlaria 'se~re més d'e

'er net de pirat

1 feu b
.~1

"[' ningu

Nota~i reportà

mls patern p
on

cav;ül •

l'empe~ador

totes aqu

acompanya l' l'

tes nove

1 Ventura

erador a Alger. flortl

solia doner consells al princep Felip

temps endarrera,

1:[,

t'ou fet un brillant acomiadam"n

no

VOlg'tlé

ser many

a
.ue la, rectori.a i fent adéu
.

via la t,.ipule.eió de dues taules.

Estrella conaeg

deixés per ulles hores el seu mirador de la platja

i la ja reduida companyia es retmi per a acomiadar

poc timbaler del grup. La rectoria també era a prim

a demostrar que oo~va com els demés quan Col1T ani

aconsegui, a més de portar a Pa1am6s les dues done
ua~e

partidaris de

novenes~

A Ventura l' abra9

molts ulls eSPeren el pas del noi davant

l~arieta.

teriorment., vota que hi hmrà abra9ada. La rectori
Ventura a1:r a~ Moss'èn Joan. Qui ve,

despré~és Mar

pirs s'aguanten. Es la noia qui S'av8D9a•
. - Marieta•••- diu entre dents el Notari.
Però és FrRn~1sca aui salva 1R situació. L'abra9

d

Ventura és curt i dos ulls ploren. Quan la t.avem a

a aplaudir interiorment,

Franciac~,

treient suaume

bra~os del jove, s'hi ab'!'898 ella com si es tractés

1 Notari no tingué; temps de passar de "Marieta•••

cisca

qui, mirant,-se són gamà, li diu igualment a

com el seu ''YA.rieta'', petonejant Ventura:
- Ho t'aig jo per ella, Mossèn Joan!

ent.ura sort! de Palamós rtznb a Barcelona d'on
van al' encontre de l' emperado'!'

q~.E

l'tia de Gènov

quaarA a deixar Alge!" lliure de pirat'3s. l l'esquad

davant la ciutat el 20.d'octubr'e de 1541 segons s'a

dem de bitàcola. Feia alglm dia que la b- úixo1a no
ra. Es vell venir mal temns.

- Ho diem al' emperador? - pregunta algú.

- Tanou-la la brúixu1a! - es l"espon -. Solretot si
l'emperador. Unn de les cos

que no es poden contr

peradors, i si el nostre vol precindir del temps, do
cindeix.

Els piY"at.es d'Alger, al vem-e t.antes veles,s'espan

no dir, pero espantats i to1B fan la t'arnosa tmió dava

comÍ!: Piratesre dretes, de centre, d'esquerres i pir

dents, es posen incondicionalment sota la direcció d
barossa.

Fins es posaren sota la direcció del gran

gent no piY"ata o que

sabia que en :fes

AQuell 20 d' octu1:r e t'ou un dia

qt~e

molta gent passà

alt. A. l'esQuadY"8 es preprava el desembarc. A la ciu

rava.

3qUadr~er a prem re tres ci utats com aque
que es veu ts Alger! - diu

~nt

tmi:formeda mirantrse

amb n:rans ulleY"es.

- si nanés es tracta de veure per on desembarcarem••

moltes muralles voltant la ciutat, parò hi ha el po

veuen

ssa

vai..~ells.

- Es1 deuen tenir amagatR en a1t"'es llocs. Fo crec q

tes'C

aquests. no tinguin altres vaixells que els p

veuen al Port••• Qui és que ha de donar l.'ordre?
- Ara hi ha reunió

!.an

de l'emperador.

etiu

Tothom als rems, tothom preparat. l que ningú es mo

llocs. Avui no es dina. L'ordre de desembarc la don

pitana posant la. bandera de combat. Tingue u gent

:e

vista. d'aqueixa nau. ND passi que donguin l'ord1'9 i
nem!

A la ciutat hi ha J!ent que es mou darrera les m
col.10oo personal darrera marlets i espitlleres. Hi
UB

espera ordr

dalt de vaixells dissimulats en ca

Dayredi té aotròleg. Ell sap qua en ténen tots els

menada i ell es considera amb dret a tanta anomena

vol rei, pr1ncep o megaduc. El d'ara l'estrena. L'

quan perdé Ttmia li havi~ dit que guanyaria, i Ana
com més Que Ifunis.

Guan llogà. l'astròleg nou li v

lia la veritat t'os quina fos, tant en batalles,
f'ortlU1a. Abdalà,

qUil

CO

eix! es presentà el nou as

...ea batal~·9s sempJ19 es poden gu~ya¡o, i, si es

viceió elè Q'llaIlva'!'-lcs, Do es poden pel·dl~. Perxà.

obligació és dir a qui ens paga qu<t guanyarà sempre.
plicà:
- l si l'astròleg enemic diu la mateixa cosa al seu
- LlavoY's són els astres que decideixen, i

lm

dels d

si no és home llet1lf r, segur que farà mala :fi. Jo qu

astres favorables hi po1B pujar de peus amb les meve
Si abans d' ma batalla ne ho veig clar, em limito a
guanyar, 1 devegades es guanya i, és clar, el mèrit
casos és més nostre que dels astres.
- l

si et demano questions econòmiques?

- Un pirata actua per a enriqu1~8e. l tu, (/a1redl,

ets més pirata que els altY'es •••
-- A casa és ple de dmes. Jo passo molt temps fora.
de t'er mal pem ar?
- Jo et puc predir els anys que faràs, qui intentar

lloc, quin serà el teu darrer combat i les baixes q

corsari tindrà titol nobiliari a Anglaterra, com mo
dor Carles, i qt1i, ret.irat 'tu a Con8tantinob1e -que

tiraràs., possibilitarà qje amb el temps acl hi lluin
franceses, tot això i cent coses més et puc anticip

això els astre s ho porten escrit, només cal sabeI'-ho

de quina dona t'has de mal fiar o de bon t'iaI', acl e

t'allat sempre. 3ls astres han int'luit i influeixen d

emperadors, guerres, festes majors, morts, vagues g

tes-corrents/ referèndums i temporals, però quan hi h

..

mig, deixen de ser aquesta mena de calendaris regul

pre i, o 1es dom s t'an les coses al revés de com els
diuen, o els astres"

aquests elements que volten 1\

tanta serietat regulant-ne la vida, en questió de d

el desequilibri d'alguna matèria vital i prediuen m

sevol astròleg que et digui al contrari men t, o no c
els

astres ni les

d~

s...

I

é!airedi, d~te s, aquell 20 d'octulle te Abdalà al c
ta:
- Què?

- No podem perdre.

- Recorda que Analuc em, va dir la mateixa cosa a Tun
qu:f.rta t'i va t'er Ana1uc. No vull punyetes, jo, i ara

veles en mar i la del propi emperador. L'emperador s

perdre no hauria vingut. l hi ha emperadors que pref
lm bra~
"- '.In

que perdre una batalla.

ra la mar, r'..aired1.

- Només hi veig veles dels altres.

ira't bé la mar •••mira aquest bellugueig que no é
Hi ha batalles que es gJIIanyen sense canonades.

- No em vinguis amb org'ues Abdalà, que els astròlegs
llarga i em costeu molts diners.

- Jo sóc un astròleg car, ja ho sé, però sóc un astr

bé lA mar, ~ireb1. Els homes dé les veles que blanq

Alger no l'han mirada bé. Tenim les llunes tardorals

l amb 1e,s llunes, els temporals ••• Deixa que desembar
dran embarcar.
- AbdaJ.à quf.¡ t'hi va l' astrologia I

- C!~ired!, que ho veig clar com l'aigua sense ni cCX
\

tres. Sóc t'iU de taarecs i em sé el pais de dalt a
ventades i tempestes ••• Els homes de les veles s'han

desembarquin i si l'emperador és dels que ho t'a us p
les barbes. Veuràs que la 'teva é

,olta més barb

te'l podràs quedar amb ba:rba i tot•••

u

ls aconselladors de l'

èxit. Aquella anada

So

erador i Abdalà s'em

Algar fou un disbarat. Les ll

llen9aren damunt la ciutat i extraradis els tempor
rals que es recordaven. Potser feren curt els que

l'emperador que s'acostava mal temps. r aixi com h

lla del segle, el descobriment del segle, el casor

la eatl9Ó del segle, aquell fou, de llarg, el tempo

Almenys eix! ho digueren tots els que el sofriren.

es feu perqt& ho manà l'emperador, i quan mo~ de

miraven ells amb ells amb cara de no acabar-s'ho d

- Són ordres de l'emperador ••• !- es deia amb la bo

r es desembarcava, que bo havia dit l'emperador.

Entre els desembarcats hi ha Ventura que és de
s'ha de. creure les ordres imperiaJ.s.

un

temporal

i fa por a molta gent la qual no té altre objectiu

ral. noel toqui, però Ventura en té un altre d"obj

per a ell, estS. molt damunt d'un temporal per temp

Ell s'embarcà i desembarcà pensant amb trobar Rosa
lia dir moltes coses apart de retrobar la volguda

dir que el Notari podia riure's d'un modest aprene
d'lI:l home que li salvà la neboda de caure en mans

anà a lliurar Rosalia a Alger amb l'emperador •••E1
tot clar. Amb temporal o sen.se ja és prop d'Alger.

té Rosalia, i ell l'ba de trobar perquè és de llei

.•

PIt l'què a Alger hi ha l'amic Thab1t que que1can deu

tomar Rosalia als bra,08 del Bard. l Ventura no v

im1ames, n'està segur \!fue ha de trobar i recobrar
pel món amb la fe· dels grans

conve~uts:

descobrid

anarquistes, malalts, po1itics, tenedors de llibre

enamorats, tiradors d'os, Vi ce-presidents, enamora

entrenadors •••

La població pirata, malgrat pensi que un dese

temporal és una bogeria, sap que hi ha un desemba
pants, el del temporal 1 el del desembaro. I, de

dos e spanta a dins no deixa ai :xoplues. ni refugis.
- Han desembarcat! - diu Oairedí a l'astròleg.

- No anirm ~ire lltmy, senyor. Amb aquests ruix

no hi ha desembares oue hi vaJ..gu1n. calma' t, seny
"-

que ja pots cantar vistoria abans d'haver guanyat

Hi ha molta Rent la qual, Bota el domini pirat

l'encant i, entre aquests hi hm els

a8tr~legs

qu

sl 1 els astres s'entesten en fer sor-t1r tm no, p
lla vegada com que l'havié:1

endevinada demanà, i

table augment de .soldada. Pensà i molt ben pensa

s'errés, o s'erressin els astres, valdria més que
cosa pitjor pogués deixar tm bon passament als :f
pers.

l va d'1.m lloc a l' e~tre dient a la gent e

- Aquesta vegada &1 temporal va a favor nostre. N
ens mullarem. Ells, a més de mullar-se, amb la m

sant, es mullaran i pel'deran més de mitja esquadr
l AbdaJ.à resultà

lm

bon astróleg. Al ~emporal

segui un "temporal. <1t la mar i l'esquadra no sap ca

Riba unes barques t.ombades a la platja on hi arq
gtms desembarca-ts.

~

- Potser pararà••• ! - diu algú que vol fer m
perador.
Però el temporaJ,;hel tot del costat d ' Abdalà, enll
a més

Cf\da

vegada com si bo t'es esperant que a1s

quadra es donéssin. TriR'aren a :fet-ho, però a la

poral

anava creixent prescindint que entre els tem
erador,

hagués tot un

lm

manador de pes, havent

amb tot.es dues mans al. :fer la reverència degut. al p

gueig de la nau,

veig amb l'obligació de dir, senyor, que pots
aquest temps,

paro

que quan pari,ja no hi serem a

- Tothom és testf'moni que no ens :ran :fugir els pir
temooral •••

og'Uè" deixà, reduida i mal pa

l l'eSQuadra q

ig t'er assalt contra la ciutat dels pirates.
sentir canonades de tant en tant

raven

Aq.

l'aigua

- Sortiu! Fugenl - comen9aren a dir a grans crits.

Bo i muJ.lant-se' els pirates celebren la victòria a
parat:Jt les 9scopetés a l'aire.
p~atja

Una s'atreveixen

precedits pel. mateix Cairedi en persona.

poden -aa ran

L

r. A moltes les onades les torr

la

olt mal tomades. Algú al veure venir els p-irates
dFmt. Hi ha de tot entre els

sembarcats. Hi bs q

dret at:lb l'espasa a ptmt. Hi ha qui diu a grans cr

- senyora pirates, que a mi m'h::¡n :fet baimr a ter
Hi ha qui espera di

'Dollons amb el cap arran de

dar:rera el clatell, a pmt de rebre. Hi ha qui no

b l'eepersn9a de "qui saps ••• n L'escamot de Barb

llarg, com si no hi :f'Qss1n, a molts dels, desem1::ar
Il

'ant de grau.

desembarcat, l'emperadC'r?

On és l'emoerador?

Silenoi. Cairedl s'enfada:

- Si no teniu llengua, no en tincleu de debó! - diu
l
A

,

esq

'a.

ix actuacions del capitost. pirata - a

dedicà, es va dir, a tallar orelles de gent que vo
vetllant. per la seva integritat fisica, respon:
- L'enroere.dor ho va manar que desembarquéssim.
-

l ell?

- Va du" que el desembarc es fes de deu en deu l:B rq
11 vi!}

mès 'taro ••• p~rò el tempoml anà en

¡l'bare. l no f:JS vol
,
s sen pena ni

- Ai:x1 no ha

:b s

ar de lE. n al capi tan

no li :fou possible p

rres d

i e.mb més

qlleel

òria.

Imharcat.

- No.
-

l

ner Què us feu desembarcar a vosaltres?

- Nosaltres no les dism.tt
-

rdres de

l

l'emoe~ad

l ara, què :fareu?

rador.

- Doncs cridar vis ca l' e

- També tinc piratesaddictas, jo. Si no fos ain c

hauria nou capita •••és clar, jo sóc quelcom més que
rat~s.

En aauestes

s Solimà i Ca.iredí.. l po-ca co

a n'el t'amós turc ea senyor de Requesens

li f'eu pl

sa que, aquesta vegada, no ha pogut fer amb mi tot.
propietari òe més de mi

ón. AQuests

addic~ s

al v

costareu molts Quartos si us vol redimir. Ja he fe
jo amb la gent de l'Ordre de la
que la va f'mdar
llorca, i dos
predicar molt
dreu

tro

J'8i

rcè. l espero :fe

1tR anomenada, el que

predi canors de les vostres camàndul
~

perquè

tom8r a cY'idar visca l'

ls feren Sants••• S
de prop. Ar

tot s'apuja, que mobilitzar

s'ha mob

fe-:-

uartos, i

t al vostre atac b

garà a apujar el preu dels captius. l mantres ea t'a

els de bon bra9

ens fareu molt

~avor

remant en n

Vont,urs 1 qua1re dasertbareats han fugit platj
les tI1ul'a1les hi ha

lm

robert que els llim-a de la

rcf'url senten els eri te de joia de,ls pirates Quan

tes

rel, posa timó ~ garbí.

pel t

drA ,

a

d~

surten uns escamots en d

UluroJ.leS i

ja. Els cinc porten dos dies dins aquell refugi.

és Raire con vi

or sortir al defora, però la gan

nacions. Uns diuen que és preferible convertl:r-se
lm

dia o altre poden ser alliberats, Que mori:r-

refugi voltat de sorra.
- JP¡ no podem tornar a ooaa, ara.

l aquesta gent

tar menys malament si ens hi presentem que pas si
ato •••

Tot allò era veritat, però Ventura és portador de

ins. Deix1dir i es manté neutral.

Just quan sur

'enets que veren de les muralles els desco

- Som cinc. Fugim en cinc direccions. AlgÚ tindrà
d'escanar! - diu Ventura.
Si allò no t'al1a.va,

lm tin~~ia

Fou Vent.ura el sortós.

l'oportunitat d'en

~onsiderà nat~aJ.. Ere

assos per a trobar Rosalia i posar-se en mJt alt
Notari, guardador de l.:arieta.

Bo fi.ca. per la por

11a deixant. de córrer, oom si hi entrés 1 sortia

el soroll
:foe en senyal
dor.ft.,;s

t'i ca JO

b vel a lA

entada que s'acosta cridant i dispa

r la def'eccció de la R:

trets. De tant

. . "". Una d'elles,

rd

AD

t

tant

del ve

s ulls enlluernadora. A Ventura fins i tot li

ò all no ha pas anat.

pica l'ullet.,

8

Alger a

picada d'ullet. I segueix carrer avall. No s'ado
dora d' 'lllet el segue i

:Xe

Hi ha un a petita p1a98

Amtmt., blanqueja tma mesquita, alta i tornejada.
posa, de les alt:.J.res, a convidar els creients a

ne picà. l'ullet. a Ventura es fiea a

tUls.

.A..l cap de poc, i quen l' iman obrIa l'acte, en su

mb aparença de tmi:r més ,ossos que del ccmpte,

_ nt de la pls98 es va po san t d

Ventura.

n

" terra.

-

pa a Ventura.

11

- Ara pla! -

8 A1~r

que es tl"oba

vis.

ca é

la dreta••• La

MêS cap

1<]1'3 e':r~~t.ivament

és

eBO

a 1a d

i es mira de cua d'u

b més ossos vis'tos

1 'hOO1

contemplat. Ventura. El vell es posa el dit. al na
silenci, senyal. que millor seria que ea fes· amb
la boca ja que amb e.1 nas ben poc soroll,
fer. Ventu
veu d'

creu.

ada.

tem

pot ve. mirant la gent de

veu oue els pirates d' A~ ,. ni

ea treu l'escopeta del damunt

~

Es clar feia poc

haver-JJ:l da fer sex-vir. De totes les mE:l1eres, e
l Profeta, s'hi passà mitja viàa amb 1.-.
e~

,;tt,,'vir•• Ilhome no
de l' iman. L'ho:

!"m&S

mou t'ins qne ho van fent e

dols ossos va unes passes dav

ca a la botiRa de 1

181

havia sortit. Al dava

b fruit.s, ve,..dura , carn :rostida i pa. Ventura

ro
dor

~cusa

ela d1"s s

menjar.

.ya.1a el pa :i la cam. El ven

l'ant la

i

lI1Vl.ll':,\.l<;1

le aqu

ta coses a Ventu

Dl"

111. Però Vent

t'ilI de Joan Forn()l1s, i e

lles i a:rroD98 les espatlles. O:ficialmentés sord
entre boti

endina i

surt aooMPanyat d'aquel

d'ossos que VentlJ~a ha vi st a la pla~a, el na teix

aa't81à

dreta". l

~

U'l'!':

l'ant

8

la

de la nicaila d'ullet. El noi no sap què :t'er. Pen

u 'en

vinal' el p9Ilsamen t, p

• l'To t

u, entreu a casa.

vell dels oasos li

1c, e

!ma,

- Però •••

,

Entr

U~

i

Entren

la

ecta,

d'ést~is

bot~a.

a rUll

Fi ha de tot, de :fanals de v

de

e

a canons vells, de colla

a, d'u'tenailis de cuina a

tOI'es per
d

plau.

de tota

a

a. d

andà1i

tes de vi a llibres de pell., de quadres

n "" es
- Ja

v

di,.., de tot.

explicaré qui sóc - d-it1 el \Vell -, ara di

1

'l'"

ut a

r •••• Per andavent de la

tit la ~ent ve~ tots
III

ID(31

cadiron

t1 que sou fo:raste r i, l

pensarà dels del dese

nt, q

te

Ventura

re.

cOP de cor i diu:

~bit.

Carai!
-

l

fa el velJ..

,,,,..ai ?

Si,

rai.

sabeu aui '

- diu Ventura.

- Prime'l'" ael

si,
qu~

e

sid Thabit?

ui sóc jo, potser perquè tinc t

t'ha f'et entrar••• si ets lm dels del f:recasaat

,

1

s vestit corres peri

aquesta que està darrera aquests ull.s qm vens

suposar d'on 'venies, i va intentar que la segu
seva maners, ja ho sé, i t'hagués portat aci.
t.ot. això quan sàpigues que

nosa~tres SOll

jueus

que quan podem ajuder algú del pais que havia
'fem. Ho enums. ara?

Esthar, la meva neboda.,m

blava que havia vist un àesembaT'cat sol 'Pels c
i que s'acostav3 a n' Rquesta pla'9a.

fitant que els

heI!1GS

Ea qlUID jo

de la plaça :feiftn l'orac

dit uns mots •••

F.l vell era Hestre Jaume un jueu d'efeceió
Alger quan els jueus de debó t'oren foragita.ts

amb ben noques coses,

p$l"Ò

tomà a cornen92:r.' pe'

cia de jueu, comprant, venent i deixant di.nars

calaix de primera :t'i1a.
- ••• Jo no va1Q' néixer juen, en sóc d'ofici. A

ig de la. jueva mils bonica que mai s'h
li di r que si sa'm va exigiro que em fas
i molt més. Just. quan m'havia passat

ella

vai~

venir a

~er

com

hagu~s

jueu.

6DS

van t

anat a la f"

s dejtm1s deIa primers dies encara r,o m'be r
la ve'.1ràs. I.i'alp;rat portar-nos pocs anys, i jo

s maqu:f.ssima i, almenys per a mi, la més lOOca
Ada, vi'ua •••

baixe a la botiga .i Ventura la. veu tal com
dit que 8n;;¡.
9113

fet jueu, pilI' ella?

t del partit que ella hagués esta

,me l'han solfejeda molt a la lUeva 1\da. Em
dona guapa!

_ Jaume, Jaume, que tot això ja ha passat. • •
l la gent que ha vingut
a contemplar la meva Ada!

B

la botiga amb l'ex

No se sabien acabar

rregat d'ossos colp jo tingués una d> na, per a
meva.
- JalDe, que abans dels dejtmis tu no estaves

- La bellesa d'Ada tenia sempre la botiga plen

l.a veritat. Ara som tms jueus rics. N'hi ha d'

protegim. A n'els jueus pobres els donem cons
ren donar durant mol.t temps ••• Ara ja saps IMS
per què intentem ajwidar-te.

Ventura es decideix a contar el. per què de

ger, diu de què ve la seva coneixen9a amb 'l'ha
ell es va embarcar arrib l'emperador, aquell hi
Alger i ell per una altm: per Rosalia.

- De moment - diu Mestre Jatme- al carrer no h

Si els pirates d'esquerra et tAobéssin, :fent t

dor els volia suprimir, ho passaries malament

Jo conec el teu ani c Thab:L t. Es client meu i d

ha ü. ngut a la botiga. Es dels que porten turb
senyors pr!nclpals d'Alger.

Viu als afores de

merciant molt considerat, can tots els ccmerc

hagi sort. Jo mai em dóno abans d'hora. Sóc to
de

cosa m'hi bato a :fons. Qui m'havia dir

que u

via de dir que si 1 Es' clar que em vaig haver d
lm

jueu d' ofi ci. Si Resalia és maca-- com dius p

rem a temps. Els que
són maques.

}TO

venen denes són molt reg

les venen tan depressa, no. Se

ae! quan arribava

lm 1'0 ratster 9S

presentava d

ja tenia la residència assegurada. Ara fent ta

emperador volia mudar les afeccions dels ar.gelin
és que no parlem de pirates. Et

V)

stirem de

j~eu

parent meu i podràs transitar per la ciutat prim

Thabit més tard. Jo cena c la gent que ven capti1

he aconpanyat gent de l'Ordre de la Mercè. Tu de
calmalt, i deixa'm t'er a mi. Els de l'Ordre

VEll

de quartos, tenen mo~t bones paraules però els v

ner,s no bones parau1eo •••

El mercat de presoners era molt visitat. Uns
prar i altres, com a tots els mercats, a mirar,
cat on es venien dones que les ensenyaven per a

compradors, al natural. Com que l'atac de ]., esq

Carles ja havia passat, ben aviat els pirates d

i es disposaren a anar cadasc1im a les se,. s cos
tenia. 1 ~ aspe cte de sempre.
~a1

com haVia dit Mestre Jaume, Thabit era un c

gròs el qual veia moltes reverències a1 seu pas
fins pels pH"òtes d'esquerra.

~l

mateix Barbaro

seus homes que deixltssin transitar en paules b

Foren pirates independents els que algun cop at

saltaren després els vaixells de l'amic Zaid. T

rem propi, i t'a algun dia que pensa çue les don

re bé són semp1"8 les mateixes. S'han de renovar

drà a1guJJJ s i en comprarà d'altres. lBs que ara

sa grasses. Fan masSJi bona vida. i la seva hUm
nomlts menjar, posar-se i treure vels, i passar
l'altre coix!, per bans que aquests si81 in,

To

luetes 5_ posa greix allà on no n'hi havia, i or

les doms que es tradueix en :fer compliments am

que Thabit prohibi, de feia temps, que hi hagué

l

lm

dia baix a a la 'Ciutat disposat a '.donar al

jecció de joventut que el faci quedar bé quan 1
de comprornls.

La venda de captius es fa d'acord amb les p

compra dels assisten1&. Quan els venedors sabEKl

dors de bona bossa porten a nercat les rltserveg

la concurrència és normal es porten a pla9a les
es poden adquirir a preus més aviat raonables.

mes d' tul8 vegada baVi's dit pel' a proveir de noi

- Poseu-me-n'hi quatn!. I, si saben ballar,dobl

Però com a bon comerciant discuteix preus i, si

- Si me les doneu mlts barates us en compro .u!

Ben poca gent ho podia fer això, i el mercat qu

homes com Thabit tness1can"t arriben a oferir les
pelat.

Thabit ressegueix el mercat central sense a
Sap que si és descobert. els preus puj aran.

l

t

es troba amb J-1:estre Jaume.
- També, Uestre Jaume?

Pensava que

tenieu prou? O és que veniu a

m~r

Vos

ereu d

només ••• ?

- Z8id, Alà és gran I
Ja ho sé, però vos no en sóu.
- Si convé en seré. Hem de parlar, Zaid.
- Negoci?

Que teniu quelcom nou a la bottga?

- No ••• Escolta •••
~

,

l Mestre Jaume conta a Thabi t la història de V

- Gran Déu! Si no la trobo jo no la trobarà nin

- A easa. Però no fem passeres encara. Pril'lB r h
salia •••

- Jo ja fa estona que volto, i només bt mirat l

Avui som dijous, al Hercat Nou avui és dia de
hi, Mestre Jaume.
De lluny se sent la veu d 'lm venedor.

_ l aquesta si no és amb molta plata no hi te

bé. l és per a domar encara. Fa dies que 1.a.

que es vegi en cor de pagar el qU& val ... Es

perador que ens volia borrar del mapa. :Mire

sola que totes les del Mercat Central. juntes

- Es Rosalia, com si ho veiés! - diu Thabit.

- Deixa'm actuar a mi - respon Mestre Jaunereconeix podrien sorgir pr6blemes.

stre Jaume, arriba on sigui i, si cal, d
en donA1-i més!

Tot el què té Thabit per aqu

S'acosten més al

grt¡l

dels que volten el Me

t.aula hi ha. diverses noies. Unes, can que no

riuen i :fan postures perquè els possi blss

(Q

cin cas. (ba, .La que :t'ou es veu objecte de l
8

mir+a gen t amb cara de rep'ta. Fer que el

les cames de la noia costà dues bai:xes ent:re
Rosalla. Thabit la reconeix i li semb1a que

1a ten18 al costat. guarint-li la ferida i en

nom de les coses amb la seVa llengua, tan ge

no

•

- Es ella, Hestre Jaume. Es ella! G:reriu el

Hestre

c)

a.t..IIle

s'acosta més

reconeiX81l i li

.
deixen pai,7 •

.'19a, Uestre ••• Si les vole

la taula--expo. A

r a cuinar,

Potser les voleu per a fer bonie••• 1 perquè
no?

Rosalia es mira el nou vingut i dirigeix con
que sent.

_ l vos, no us en dQ1eu v

onya a n'aquesta e

prar noiesl
Hest.l'e Jaume inicia un somriure i sense al.9ar

_ N'o teIlis Rosal ia ••• l no mogui s aquest posat
,

No facis cap dEmostració. Tinc bones noves pe
11s di usn q tE Alà és gran. Potser s1 •••
Dit. això s'acoRta més a la noia davant
sents.

~es l"

asalia no sE'p com t'e:r-ho pe r a ob-r1r

Jaume, en bareller, demana al venedor qQe li p

ravolts a la formosa captiva. I,

Intres amb

la mira 1. .remira li va contant la trobada de

bit. Rosalia, malgrat l'avis del vell plora a

pectadors -Alà toma a ésser gran-, ho atribu

té la noia d'anar a parar a mans d'aquell ca
por a a coll l.Iestre

JEUuJr:#.

- Demanes o o1'ereixo? - diu aquest al venedo
- Aquesta és per a mil - s

ant de la terce r

de Barbaroses el qual es deia que

i en teni

- O Del' a t'ni I - no es pot estar j a de dir Za
- O Der a mi 1 - xi,sela Mestre Ja 1JD9

Ela presents al Mercat

.NOU

pllnsen que veuran

U1s possibles de1eg sts dels venedors t'sn una

deixar entès que 'es tracta de mercaderia cara

- Cinquanta TIlOnedes d'or!
- diu •
...
- Heva P&l'" cent! - crida Thabi t, desafiador.

La gent ,està a punt. d~ iniciar un apl3.1dimen1i.
Thabit malgrat &1 turbà Verd que porta i les

i davant l' as'torac:f.Ó dels aspe c~3dors s' abre,

El venedor no té temps d'organit.zar la subha

- Meva per cent-c:f.nquanta! - diu, amb Rosalie

- Això és pujar peT' ganes de fer-ho, per encari r

Però espeT'eu-vos -diu el

ctae

compra per Ba,-.b:1ro

qui us jugueu e1.s quartos?

l se'n va segurament a cercar instT'uccions. El v
ció

del vell pirata, però també Thabi t ~a la ~e

por ea tracta. Uestre Jal.JD9 intervé de nou i ho
evitació que Caired1 act.uï
- llia subhasta éalma

Sl

ma

COiD

a pirata que

bhasta i no es pot para-r

curt. di butxaca.. La noia és meVa per dues- centes
si algú puja més qne ho faci ara sinó és meva!

El venedor pensa que dU9s-cen1i 8 monedes d'er só

nedes d'or, i que mai s'havia :fet una puja com a

temps. Si no es decideix aviat pot veni't' Barbaro
se la noia a franc.

- Teva, Mestre Jw.me. l que Alà ena ajudi a tots

Ela assistents a la subhasta piquen de mans soro

Jaume s'obre pas enmi[(' de la gentada portant Ro
Alguns espectadors dediqt:en

t'T'ases a la parella

des de l'argal! eren aquestes:

- Carai, Mestre JallDe, això és pagar captgirells
poca

- llassa barca per aquest tempoT'al!
- Si Alà no bo arregla pes ••• J

- No pateixis noia. T'ha comprat per a t'f!r l:xmic
estre J:I1lt1me, que

no te l'acabaràs!

¡mig de lea fest.ives o no exPressions deJ.s arge

la subhasta, Thabit s'aeoata

als homenatjats i

- No tinguis por. Ac! Zaid Thab1t és zaid Thabit

biés, Alà és més gran que vosaltres no us penseu
a

cas'B

Mes,tre Jaume •••

~othom

ca SR de

volia dir coses

con quan Rosalia trob

aume.

!~str

- Ro saJ.1a , estàs bé?
- l el pare, i la mare i Ma:riet8?l
Si, Rosalia estava bé. La seva bellesa fou el seu

- No r.la toaueu Que la podrlBu 'fer malbé! - havia se

tes vegades •••
Quan fou raptada de

l~

platja de Cap Roig fou port

d'un florejat carregament de noies en
rèi~r.

Però ella era, sense cap mena de dubte, la

.lereix1.a. Fins i tot alguna de les noies del car:re

conf&sat al veure la :radiant humanitat de Rosalia:
- D'aquesta si que en donaran molts diners 1
bell car:reg-ament, capità, no?

tirem quartos llargs - deia el pi

8uvoso oua aque

t a la primera

barCA.
~}o

ja en

comoo~o

a estar tip de recollir òones

aquesta vega.da n 'he vist una.. ••

- També l'be vista jo, capità, però aqueixa ans va
que totes les altres plegades.

l capità segueix com si no hagués sentit é11 pilot

- •••n'he vist \ma que podria ser com el premi de t

curant dona a la gent. de d mers.
- Jo havia dit que també l'havia vis

, si és que

morena que hem entrat, i que també

i m'havia en

de oUèdàr-me-la.

Ja l'havia sentida ja" el capità la prira ra interv
perquè:

- Devega.des la gent. s'oblida que un capità en mar,
l

un capità mana, i ja no seria capità si no manés,

la nau, damtm t la tripulació i

d~nnmt

la càrrega si

guie
El pilot, però, amB dones pel milS

9S

tornà repli <:

'--

- Aquesta c~rega its especial, capità, i és de tot
- La meva part d' aqueRta càrrega és aquesta morena

cedeixo tot el què traurem de totes les al tres.
- A tots ens :faria pecar :fort aquesta morena, però
de totes 1 el que es tregui del seu rescat entra a

...1 capità, de moment, ho vol Ar:reglar amb bones par

im, pilot, no cridem. ACpleet.a morena no se'm m

9à que és a bord. l vtü.l que sàpigues que per bude

1ien res he fet els tl'lés grans disbarats que es pode
per Aquest.a estic disposat a fer els que calg'u1 de

rò no en fem encara. Jo la llibero de la meva fortu
•

' l

podeu afegir el ,ue jo us pagui per ella al benefi
nent totes les altres.

Es ma proposta raonaòle, p

dar, pilot. l si vols qUA cridem menys, te la pago
n'ha de

sab~r ~es •••

- Ai.xò no és jwsar net, capit à. A mi i a molt s, aq

té tan esverats com a tu i, per a no d ispes ar de pr

la podem lliberar nosaltres. A més això és desfer e
- No cridis, pilot. No n'han de t'er res els altres
'"

personal. Jo no puc privar qm f\questa mOrP.na t'agr

et puc privar de cridar. I amb crits o sense aques
la tr.eva mo rena 1
- Ja en narlar,:m¡. També n 'he

~ets

jo de disbarats p

potser més que tu. Però aquesta dona serà d'algú q

olt més que tu. D'algú per e~ qual ha esta t robaa

:ui em priv8T'à que aquesta noia sigui meva?
- Jo, .la tripulació, el dret. ta l'iUmI

és que peT' una dcne vols orga

- No cridis, et dic.

ti?I
- Per aquesta sl I Quan ens

va~

enroJ.ar vam quedar qu

onet.àríes o en espècies serien a partir, i que&l b
seria pa.rtidor el produ eta.
- Don es ara ve uràs la :fi

e fa qui vol rivol tar la

a plena marI - diu el capi tà disposat
,
sabre E\ la a.
ció amb un
coberta i

t:1 pilot saltb

defensar la

grans crits diu que el

deix del tracte i que se'n vol elnportar dones per

lars. l si no fossin els pactes tots les hi voldrien

particulars a,

et carre,gament àe da! es

Q t8

po rte.n I

S1, s'o~anitzà un veritable moti a bord adb motiu d
i

tà i un pilot tenien de 'Rosal! a. Podi a ben bé

eJ. Bard de tenir lma fUla can aq'B lla.

I motí. fou

la trlpult:lció, i es descapitanejà al capità. En nom
lm diu:

ui ens
ja h

asse~ra,

,

pilot, que tu aguantaras els pac

cooen9at a

t:inar-nos i si hi han de tornar

stigueu tranquils. Jo compliré els pactes. Ara, m

no us dimtés qlle sento p. pe!" tiquesta noia que tots

taixes coses que sentia el deposat cari tà i que sent
que l'heu vista. I si hagués d'anar per a mi, jo la

ero

..

,jo sóc pilot de lleIs l~'he compromès a portar u

de port a port i d'entregar-lo als receptors i ho fa
q~t

cS]"regament hi :figura aquesta noia que de mom

lm canità sense :feina, i a la qual si Jo la pogl1és c
a gust encara que em

quedés sense res. Pel"'ò la llei

per a nosaltres qui en som f"ora. Repeteixo, però, qu
jo vagi amb la llei a la mà, com que em conec en qu
lles, considero oportú que es dobli lràrdia

del d

les dones, i que no se'n tregui cap, ni per ordre m
bar a destí •••
I":1

S

posà tma guàrdia especial al departa

de llavc:,-t'tS aue Hosalia sent! una. pila d

t femen! i
vegades:

11

ue la farieu malbé 1• • • "

L'endemà

d'aqufÜla flotable subhasta, Zaid Thabit e

casa r1estre Jaume.

estre Jaume, és possible Q!le la gent de BarbaroG
visita. Vos no us deixeu espantar si vet8 D. Digueu

per ordre meva. Si Barbarossa és Barbarossa jo enca

abit. I, per a. evitar coses, Rosalia i Ventura vi
a cesA. fins qne les coses es posin a plIDt per a so
pais ••• l teniu, les dues-centes monedes.

Som al palau de Zaid Thabit. Ell i els dos germ

dies parlant del temps que Zaid passà a la cabana d

apren més mots de la llengua dels que el salvaren a

Cap Roig. L'home diu que Rosalia és la millor mestre
bat, i que si vol plantar tma escola a Alger ell h
és••• Ri LSD.
- Sidi ,

Entra un servent.
all qne s'acosta. Crec que és el

nt a

sa!
_ rt,;stà

bé, auq vinJ!ui. "Altres vagades ha vingut. F

quan arribi.

l vosaltres, amics, deixeu-me sol un

l'amic Cairedi..
Durant una estona els complim~nts van i venen

i8'. Cadascun sap que l'altre coneix ñe què s'ha de

bit, com a come~ciant ~s diplomàt.ic. Catredi., com a

si fos a plena mar o a casa seva ja hauria parlat se
Ara és a casa de Thsbit,

lm

dels primers cRlaixos d'

qual ha fet negocis alguns vegada, i va :fent ten¡ps,

s'ha parlat del darrer tempOl'a1, dels disgust. que ae

tsr l'eJYlPerador Carles; da ln moraJ. dels defensors d
veure que els element s hav i en anat a

f~voI'

seu; de l

carrers de la ciutat i de la conveniència que hi hag
tori, encara que tos pirate si la

per

8

cuidar-se de l'estat dels

m~oria

c~rer8

Des tanquéssin a hores raoD::lhlea, de

("'1&

dels ciuta

i també de q

no s'apr1ge

de les coses aue es venen a T'lla9a, de oue els nuvis

les núvit3s a tempa abms de

al

S8l-se •••

- l t8Jl'!bé s' haur!a de parlar de la J.liber tRot d' enseI
- l d'ofici .. ·• •

- l Que

lm

pogués escollir el. sabater q.t e volgués •••

- l l1i1::>9ru.t pol:tticae

l de senyora.
- l dI:?

comp,..a,-n e i vendre 'n •••

- "~ira, Cairedi, em sembla que no has pas vingut pe

tot això. l t'ins ara en s hem :respectat. Tu al teus n
als meus.

Inos an

quss'tió

al R'ra, Thabit. Això no és questió de n
di nas. La

tn~Va

gent, !"'l'ha vingut

Et

avisar

Però tot es pot. a:rregla~. H'han dit que !lI'estre Ja1..l!1

per a tu, i la noia no és a la botiga del jueu. La

r fora complimenta,

la vull.

Jo també, i ja és meva.

Thabit, jo sóc un bon amic i lm mal en(.~nic. l tinc

que s'esperen.
T'aran en va. Aquesta noia és meva, i és bS'l
ot el que es compra es pot vendre.

- Pas aquesta noia.
- Thabit, que

t,Jl

j a en tens moltes de dmes •

.é s en t ens tu.

_ Però jo amb l'ofici que tinc hi puc estar poc ta
estar sempre amb les que tens a casa.
_ Huda d J ofici.

- No sé f'er res més que el que faig, i el que :faig

això ho ha de tenir present tothom. Quan convé sóc

que pBa~a el temps qne pot anb noies a la t'aIda, p
-sóc Barharossa, el pil"sta, ho sent.s Thabit7
l'ò en aquest païs hi ha

]~e1s,

Cail'edi. ••• Jo he

comprat legalmS'lt. Si no hi ha;!uéAsin lleis tot S
xos,

d~ls

que no en

'K>

Ien de llei s.

- Jo me les faig, les lleis!

Mira, 'l'habit, parlan

perquè jo em guanyo la Vida t'ent altres coses que
comuro pel doble del què n'has pagat.
- No venc.
- Pensa que fins ara he fet fer els uJ.Is grossos
naus hall trobat. les teves •••
- Sortiré

en nallS amades.

- No vols dire rs, ni et :faig por?

- De diners no me'n manqu~, i de por, el pare l'n'
i

ni1'-ne i no en tinc.
- 'l"habit, no me la. deixaries veu!'*! aquesta noia

Veure i prou}si no ha de passar d'això •••

sid ra venir !tosalla. Barbarossa resta sense alè

- Carai, T'habit.••• Això ha millor del què em pensav
- No té preu••• ?uè en demanaries tu si fos teva?
- Ni hi hau:ri'a pan prous diners en tot Alger •••

- r-.scolta, Caired1 ••• Tu ms de tenir més de setant
tanta-quatre de fets.
-

ys •••

tanta-q 'latre

l

questa a casa seria com si

- tJo amb una dona e
~anta-set.

- se:ria,

.it,

parador. Tu, o

~l

serfs ••• Hira, aquesta noia l
teu.porsl •••

Jo i el temporal I
o

.!.'U

u

no sóc ningú, j 87!

i el tenpoi:'"al heu donat un gran disgust

8

l'em

den aliar-nos i donar-n' hi un alt h:.
- Thabit., no l}tU!uem!

- H'o juguem, C8ired1. Aquesta noia havia d'anar 4-

usdem • No fan propaganda ells, diel.4 t q

- Pe
t.~nir

una, de dona?

-- \.i'icialment, si, pe:rò tots fan el què poden i c
rado~a,
CO'

temps

poden molt i devegadea hi han :f'i.l.la natura

lla aq1l9Rt.O

l.lr:r~ben El.

di s,gl1St

filla naturals

tel1EIJ

rt de sang

tenir lea millors places del pais •

l'emperador li <b n

nosa!tms. Aques

per' a 911! CJuiJ et sembla?
- Thabit, tu ets negociant i entens arnb trac.. s i

b1iaues, i jo sóc un piratA i només entenc

..

acci

QUelcem ec diu que m'e8tàs fotent!.

- Ce'iJ"leòi, jo ""'aid Thahit, senyor de Biskra, et ju
de Haho

el seu Profeta i de la

dra Negra de la

ta noia no serà mai de 1'empe:radorI

- Sí és aix{ •••• però no m'en vaig convençut, Thab

e

'en~anya,

'estió de dones el cor

perquè la gent es pensés Que l
a f.'iestY'e Ja

però mira,

ia servir .... Però

•••

- Hestre Jaume, ja ho saps, et respecta i, en canv

(10)"" no en vol ni sentir-ne parlar. Deixa'l en pau
Caired1 ..

a espantada ning!) l i treurà del

m!l1'lt. l

de mal, Thabi t.
-

l oue ell 17 t,

Plostri

- l el de les teve

mar és

el v9riú\bla carni.
,UB

uan trobin les me'\8 sr

an, Cai:rodi, ~ Alà hi deixa c~in& p

ho pot tot •.•

'ò aQuesta vegada ha fet el sord a donar-me la
volia.

- à, Cairedi, sap qt=an ha de f'er e.! sord

i qu

n

- 'll1abit, j a t'he dit OU0 parlent no ens entendriem

tietes per

tot., parlant. l jo ce 'n vaig pensant q

dona algú m'ha fotut. Tu, Al.à o qui sigui.
- Alà no ha volgut que :fos per l'

- N"o ho sé, no ho sé, no me 'n vaig ro assa convençut

In

e n'hi anà da con'f"'enç

se dintT9 pce
ona l i

i

p~2r

rp.~tes8in.

~rar-li

rbaro9sa.. :::::11 p

Constan.t inopla

I '.hi volia p.nal' amb

. ssa:r e:l

floret de

uel1a jubilació.
l aq~lla que li havia 9
.

,.. unt;. d'elIas. no nodia ésse:r qu
,
_o 'h~~és re
hAVi
nat 1 m~ 8:i

bit, huUt'in po:.rut
~8

amh

vega

s

aqu~lla

~:!

c8~tiva.

~s cla~

Que Alà t8mbé es podia

de Thabi.t. Al cap i la-:fi Alà s'havia de record

d

pAr~ ell havia suprimit moltA més cristians que 'l'ha

tar a l'hora de fer concessions. l ba v

ria de c
captiva

els cristians suprimits per ell. Els gran

harué Bain quedat amb la boca oberta quan J.' hagué Ba
llb aquell carregament de noies encap~:5\lA.t per la

hava volgut con csdir a Thabi t.. Potser era el premi
robes als cristians a

pr9US

abusius••• pe'!"ò de tote

a Ips altu'!'es, hagl1ès diapo3Rt que Thabit· li

h~U9

ho disposà malamm t. p"tser a dalt dI:) tot donaren

i els que les havien d'executar les entengueren ro -

........à no en tenia la culpa de tot plegat•••• Així

ana

redi Barbarosaa, i, de cop, pensà que tota la culp
t,re

el jueu de la botiga ••• l se n'hi aI:à am

JS11m9,

I/home de la. parada del ddvant.. la botiga, dóna la

estre,
-

Barb8~ossa•••

!

..,alè hi farem!

- •.1 estre Jw
p~ov~id8

- diu de "b

dla ll

1'bar08m~

-, t·-

de la ciutat.

- Ho diuen.

- l qui et nenses que sóc, jo?

- Cairsdi ••• Cairedi

BR~~rossa•••

Cairedi I3arbaro8ss, i què més!
Done s .•• ciutadà principal d' Alm r .••

- No. Piratal Pirata, sents?

S1, però pirat.a prin cip al també.
- l saps amb què ens guanyem 18 vida,
- Tothom se la m.tanya

COTl'J

el~

pirates'?

pot, senyor.

Robant, matant i violant!

Però una cosa és f'fl~ tot això en plena mar i alllb

toma, o desvetllant la població de les costes de

sol dormir més que del compte, 1 l'flltra és actuar

me més vell da la ciutat el qual si se li pren.8Il
altra

COGa

C08

que somrlure.

- no, si entre l'lm i l'altM, aquests diea si us
ré mse!
-

el darrer de di. r, senyor.

~e~re ~ts

dit que havi·es comprat una noia a molt. bon p

- H'h
:t'et?

- Jo sóc

hom~

-,fi. Za1èl Th~:f.t, j8. ho

- AIe l.'b. paga&>..

j~J,

l'he venudcu

sé.

bé.

h3Rl.lé9 p~~gc~da

s ta l i
quo

~"e

d'9 negocis.

ancament,

Jo.
C~ir~dí.,

no em pensava Qua

No n'ha de feT' ningtl :res é!$ la rn'7VU eda.t. Tinc la
pe1"qoo ho sàpigues 8Hb ~es noi

de casa. el:cam m'hi

- Ningú ho dir:i.a, Cai:re'tJi.

o dic jo> i n'hi bl.. prou! l a mi el que ela la fa

- senyor ••• Cobra. Si avui em toca pagar, altres· dies
caS<', se t'han

f~t

anticips, se t'han comprat joies i

- Es aigua passada tct això. Hi havia una Doia qua l
mi i

tu l'hM vsOlda a Thebit. Es com si

jo no puc permetre que
altres. l jo

~m

pi' eng'1dn

c~)ra

re

1'!~uller

de Mestre Jaume,

qua¡ l'hor.:H3 ho deixà tot. Té com ell més e

eda.t, però

C0m

res.. Sóc jo que p

tinc de cobrar aqt1est mal•••

}iJl aquest t.loment entra la
v~ peJ~ 1.8

1 'hag'u~s

{tevian

.. eonsa¡"va,

enCa!'R

a~r

quelcon de mal di r q

moltes de lea coses 'que enlluernar

Jf\lUlle •

enyor - diu la dona -, si heu de t'er mal :fort
f"f:Hl-tt!a'l a mi t~m~Jé.
d~iha!' a

HeM passat tota una vida junts

cap en bé o en mal.

- No són coses de d6nes, aiJl:Ò, encara que hi hagi u
mig. l ja que has vingut, on va un home amb una sol
- L'amor és

lm,

senyor. l el meu home, que és el me

per a mi. Si ell tingués tIBS dones l'hauria de repa
i ara és tot meu.

- Roman90s! Deu tenir molt poc anor el teu home que
gui portar a una sola dCl1a. Jo no sé què fe~ne de

tinc. Perxò a casa les dones no s'hi han acabat ma
prar les

qu~

vull, de doneo.

- Però és €rool' comprat, senyor, el vostre, i el d'e
por. El meu per Mestre Jaume és amor ve l'i table, que
es compra.
ib

això aneu errats. El profeta ja sabia quina te

b la questió dones. Jo m'enamor. d'una casa i la
aa~tes

i me les eanpro, d'una barca i la. ecmpro, d

les compro,

0,

essent

COtxl

sóc 'Pirata prenc tot allò

tà.

ra.

- L'amo)'" no es

ra ni es :roba. L'amor és distint

tant en pot tenir el ri. e can el pob..L--.:II.

s pobres?! Els pobres no compten. Hi ha cep rei
pil"ata pobre, i cap soldà, i cap banquer, i

CE.lp

bis

quita •••Es que els pobres fan pujar la borsa. el 'Ore

si s'haguéssin de ret'iar dels pobres auè serien farm
metges,

confiters i pentinadores ••• 1

- Però els pobres es poden
enamorar. I, si no fossi
.
(

q~

mouria els rems de les vostres naus1

- Nomis :faltaria que m'hagués de remar jo!

- l els vostres soldats, senyor, 1 els vostres serv

- Per això sóc ric, per a tenir soldats i servett. s.

perquè sóc ric no puc permetre, per ric i per pira

gat'i, pagant, la noia que jo volia. l per això he

- Es que aquesta noia ha estat adjudicada legalmen
prada un home ric.

s q:ile jo a més de ser ric, sóc pirata, carai 1 E
leu entendre.

l si tu per diners l'has venuda a T

ners li pots comprar. l ara els diners seran meus.

doble del què n'ha pagat Thab1tl Potser he dit ma

Tinc de treballar molt 1 jugar-me la pell cada veg
diD rs, i tot s' apuJ a ••• Portar dones
a més de posar-Us pa

8

8

casa és

al

r

taula les has de :t'er alar

tar-te ma fortuna en roba encara que a mi m!:agrad

5eq>re he trobat que són mals-s-guanyats quartos e

tes

per a mudar les dones. Ncxn6s s'hauriEll de ve

anys no els permetessin anar sense res anb el cap

m'heu :ret xerrar mlts que del compte, i jo Drrant
mai res ••• QUè et penses que en pot demanar Thabi t
- Thabi t no vem.rà.

- Ja ho sé. Perxà de moment jo volia pagar el dob
va pagar ell, p~ sabia que no vendria••• Però

de pagar la jugada que m'heu fet entre tu i Thabi

a passar comptes. Si com a home ric p8c aoceptar q
comprat a preu alt una

COS8

que jo volia, no ho pu

a Barbarossa que s6c. Algú ha de reb"nt, Mestre Jat1
- senyor, no fa gaire Nau venir a demanar

1m

entic

galeres per anar a eliminar gent dels terrenys de
les ••• Havieu vingut també

lm

dia a que us pos6s pr

de draps de v81or, i un altre dia•••

- Bé, sóc pirata o no s6c pirata, jol A veure si a
de demanañ excuses a

lm

botiguer. A un jueul Si un

- r.nAstre Jatme, tu saps Que xerrar no és

e~

meu fo

tu ets botiguer i és el teu, em vols portar a juga

- No. Escolta, caired1. Aquesta noia éa molt

tdssima!
Jo ho dic perquè l'h

vagi si hi ha altres c:1des.

ro

ca

rane~8

meus d'anys•.Per<> per més que en suprim

els suprimits sigu1n enemics d'Alà i del seu Pr

glen el n:eu problema. Jo 11 quan corro en mig de
nonades,

trencats i paraules gruixudes,

b~s

morir, i perxò batallo 'tan sovint. Devegade8 he

a l'aigua....Ara, quan s'acaba la lluita, quan s
vors, llavors 6s quan penso amb l'acabament, 1

noies me'n poden fer oblidar•••

- L'aeabanent amb 18 dona éstimada al co.stat, n
l~orgue de

- Tomeu-hi amb
a

la sola dona! També

Je 8'

dones de casa. La cosa :fotuda 6s que elle

~a

t4mps que no en s6e••• l al paradis promè

ja

vell, i que en :raig jo, Ja vell. d'tUl paradis p
disset.. anysl

- Tot depén, aeny8r, del Paradis que un és par
o, si a darrera hora em voldreu convertirl

què dimoni!' Avui, xerrant., t.i.nc la de perore. e

nutjo eom abans, però el dia que m'enutgi de de
vegades de la noia que te m'bas venut a 'l'habLt

Jaume I Aouesta botiga, tu, 1 aquesta dona que e

:fareu la :fi que havi.en d'haver :fet avui ••• Avui

rrar, però bo i no passant de 1Ce.,..rar, la 'teva p
tre Jaume?
- Sempri m'has espantat, Cairedi, tant si vens

.

en so de pau.

l si t'haig de dir la veritat. ta

pantat quan venia aoueixa noia a .Tl'abit.
l 'tu, dona?

Jo si el meu home està cont.ent estio
tic esoantada.

~ontent

Ja veieu, devegades, amb què es :fa t'eli9 un pi
encara espan'tB 1a gent.
- Que Alà

et conservi l'estat d'avui, Ca1redi.

- Mestre Jat1D9, que no et passi l'espant que a da

ta de

pira~s,

1

pob~e.,

devegades han de fer els u1Js gros

entre-t.ant, el calenda:ri seJn1eix el

dia. No hi ha alteracions visibles. Lt) tavema i

nen els mateixos adeptes. El mercat de :fora mU'M
important, i les

dCJ19S

de casa es comencen a que

r::.ul mai més de :fer-ho-, que no es pot anar a pla9

comorar.
Rosalia

!!fI Bard no ha actuat més al poble d'en9
i de l'enrolada de Ventura a l'esquadra

Com que s'ha de

ro

viure,

actua als pobleta dels vo

de tP.mps endarrera, i alguna vegada a mitja

1 rapte de Rosalia ha estat tan f"ort que el Bar

1,í! dir. Estrella ha salvat la situació

lAoP.
ixò arribà a orelles t.ant
ve i

Pui~,

que porta 1.a vinya

ctoria com de

.1 Notari, és entre

verna.
l què diu M'oasen Joan?
Aquesta vegada em.. penso que va de debb. Ell%,

ha demanat mai res, ha fet bellugar a tot l'estat

ta. l es l::811t¡guen, i t'en actuar uns de:legats que

rres on hi ha captius, però

alliberar prea-oners

'ol paciència i quarto a •.
Va;a " ja acabarà demanant-nos-en 1
, i ho sé per el1. Es especial Mossen Joan.

r s les coses que sap que la gent no en
pella de la Guarda, el que fa¡ta pàgar de les

que deI!J8t1ar quartos per a coses que 1.8 g1tnt WL
alliberar els fills del Ba

1 que segur que to

menys en donaria, no val cap mèrit••• Diu que a
manar per a fer un ee.mpanar nou.
es mori de vell.

Per~ulè

\~

serà la s

"s',diu, que sl s'ba d

que em donarà la gent de la vila, aquest campa

gú mai m6s acabat u • Jo me'''l creurèo no me'l e

rò dóna gust sentit-l0. Es un home que

més

l diu, amb tota la serietat del món, que a més

de la Mercè, ell compta amb els Sants de la vi

bast1à i Santa Uargarida. ?Io us hi podeu pas

Sants davant del Notari. Diu que ens dÓDen mol
osalt rea no els hi omplen

q

ri l i ¡ro:rto

- Jo

les ha cine a ••

vinya i em 1!mito a

ses que li sento a dir, o part perquè algunes
dre prou bé. Ell ja sap els punts qtl! c8190, j

tractes amb la vinya els vam fer molt e1ars. E
la vinya. no volia pas dir que havia de cob' ar
teneu? A mi
lles
a

,

paga religiosament., com a relig

s. Ara a mi m'sln'ada sentir-lo

M811t.re

el

'lésia encara no J.i he sentit mai ••• PerÒ

noara que

par~i

de coses de Sants. Diu que pe

poble s'hauria de :fer festa •••

Ib això voto per Uossen Joan. A¿"a, nosaltre

vernal

- A la rectoria hi han problemes.
- No, si a darrera hora hi vindrem a fer sermons a
- Deixeu dir, homes I

- Ja .sabeu que la de casa hi va a Jfesglésia com m
no hi anem. Done s diu

Ol.W!

no és la primera vegada q

costat de Mariet-s, que no se'n mou mai de l'esglés

que deia al final de demanar les CORes de sempre: n
tura!".
,

La. de casa es va acostat' a la noia 1 da b

va dir:
- No t8l1t fort, Marieta, que tot

ho sent.I

, l la noia, sabeu què Va ·cOIt. est

- Què?
Si ho senten els

demano

dalt, també ho po (]Bn

!ntir e

tomi Ventura.

Era veritat aue Uarieta acabava les oracions fossin

demanant la tornada de Ventura, i que ho deia en ve

Notari era dels que la sentia.
El Notari era com er
,

na Ventura" repetit se li ficà tant al pensament, q

sari l'acabà dient: ... l que torni Ventura! n. "I que
va contestar la general en pes.

A la taverna es comentà molt aquest acabament de ro

tà tant que un di ssab'te de gran concurrència algÚ p
guda a menys del Bard, trobà aquesta contesta:
\..-

- F1ns Hossen Joan

dien~

rosaris en parla de la tom

del Bard. Isi nosaltres, que ja se sap som gent de

descreguts, ordinaris, vaja, però si nosaltres bo i
i potser més i tot, fessim quelcom pel Bard?
l,

Què?

En Puig, que a la vinya té converses amb el Not

oteri 's amic anb ~ent la qual, pagant, allibera p

caigut en mans dels fJ.Oros o dels turcs. Per què,

dit que per ai.m no ens en vol demanar de d mers

contat en
:01ta,

Pui~,

no fem un cop i n'lli. portem•• •No

els que puguem!

Hi ha com un minut de silenci. Allò és nou. F:i/'f<.Q
mes hi :havia un demanador de diners: El Notari.

algú més. Algú tus. Ul de més enllà s'a:f'anya a d

per si s'ha de pagar de debó i no hi és a temp".
odrem donar molt poc nosaltl·es••• - se sent a

- Per poc que donguem farem quedar malament al N

ra que per e. fer quedar malament al Notari s

- Podem ajudar a :rer venir els fills del Bard....
U1a

~ol'Ta de

mariner, negra, enlluentida i suada

tma taula. S'hi posen monedes.

Una f'orttma, fen

nt era. gent de taverna, però era contr
'nys econòmicament es veu, perquè:
- Si, mira, jo diré que he jugat i he perdut.

- Doncs a mi avui m'ha tocat cenvidar.

- Fa quatre dies que tinc aquesta butxaca, forada

s han pagat tot

e~

peix a preu de surell•••

u uns cagats,! Jo èiré que he donat tot el qu

nessin BIs fills del Bard. Seaur que no em creur
Surt tma pet.it.3 comissió de

~a

tavl

ia. Truca. Surt Franc1sca a obrir.

ossen Joan?
- Si, què 'li volen?
- Hi és o no hi és?

-s1•.•
- Doncs, que

au~i.

•

s p1ant

orredissa de Francisea ~ecto~ia endins. Davant ~a
que f.'a, el T'Totar:f. diu:

- lTancisca, dona, que aci encara mai s'ha fet res
'U9

passin.

!ro volen passar. Diuen que surtis tu. Jo ••• no ho
Doncs ja surto. Por, jo, de què, ni de quil

- No us auedeu al. carrer. La rectoria autènti·ca co

lla porta on hi han els papers. segur que hi han l

tots plegats, i les actes de matrimoni de

l aquesta entrada 6s neutral. Passeu. Seieu. En aq

no ens hem menjat mai

8

ningú. Paraula.

"La comissió es mira ella amb ella. Mossen Joan es

pensa la comi
amb la cua ent!"

ió. QUan sàpiga el motiu de la nost

cames••• l la comissió entra. l s

una taula.

- Vosaltres direu, amics.
ics?

- Preferiu coneguts? Doncs vosaltres direu, conegu

~ Joan -fa el cenegut ve).• Avell1- nosaltres
oasen

ntats amb algtm dimODi, tms menja-capellans i un

dud&s, encara que en el nO$tre cas seria millor di

perduts, però per aquells dels seus que compren ca
.

l--

na ha t'et ai.Xò per ajudar a que torn~ eJ.í fillb d

el

qt8

hem pogut recollir

Joan encara que ansn a

l el vei

~la.

lm

dissabte de ple ••• Som

taverna•••

Avell! deixà daml.mt la taula la gorra de

Però ••• espereu-vos ••• la gorra!

l'anorta.ció de l'amo. No tenia dine l'S i hi ha

Aquell dia al poble en passaren de mal explicar

als departaments oficials de la rectoria fregan

diposità la gorra dam\IDt un reclinatori, can si

-- La taverna, la taverna dóna aquests diners p

.nii elt fill, de Joan Fornells. l no cap dels q

mis8~ ••.•-diu r.~osse\ Joan

agenollat. davant la fa

marin~~.

De cop, es desenterne1x i surt com un llampec.

trar a la taverna. Esperà que en sortia un parr
t'es sortir al taverner•
......

oasen Joan, ja pot entrar!

- No busquis 1:rega, Tomàs•.•• ! Té - li diu dona

QUe beguin tots. I si vols diua que paga la cas
ver fet!

Tomàs sabia que si de ia que pagava la casa no e

li faltà temps per a dir que la rectoria pagava

,.aus de Zaid 'l'habit porten draps de casa de
IB.

tba d'elles duu, segons Thabi t, el millor c

.s.

seva història: Rosalia.
durés sempre

El poderós Argeli vold

Ell ja sabia que Alà, encara

temporals, en segons quines coses que se li dem

que no les sentia. l malgrat això Thabit ho hav
vegada que aquella travéssia durés sempre més.

via tenir altres coses a fer perquè la travessi

durava semore. Rosalia estava al punt per enam
rés, i Thabit Ja t'eia dies que pensava que per

disposat a fer-ho tot.. Fins li havia passat pel

que

DÇ)

hagués.

d& ser més que lm cop, de f~r-se .pir

Rosalia•• No, a Alger. no n'hi bavien

~~

noies com

que a ~a ciut.at. hi figuraven dos harems d'anomenad

Barbarossa, i
(

e~

de Zaid Tbabit. Moltes noies ho te

nor, elles 1 f"an111ars, que hom 198 escollIs per a

dos serralls, i s'havia sentit m6s d' lm cop a dete
~',

-_c1arar:

- U:l., la noia de casa té la Vida assegurada. Ja fa

treballa amb le8 noies de Zaid Tbab1t.

- Honte, la de casa potse'!' no ha tingut tanta sort,

a la secretaria de C8iredI ••• PQtser a casa de Thab
però com que Cairedi., és

lD1

dir entre nos,

Ja ha p

bilaei6, doncs les noies fan molts dies de festa,

més, quan sortin de 1'harem seguiran cobrant. El p

blir aquest servei ha est at Cai redi.. Per a tapar p
sol f"er en el seu 8SPeei.aJ: ofici •••

Un barca lleugera deixa Rosalia 1 Ventura a la

Guarda. Era

lm

dia d'aquells que Joan Fomells es

hores mirant la mar.
Aviat ho sap tothom. El tocador de com de tom

e

table sim..--fon1a. El poble ja sap que allò no té

r

entrada de pirates, que es tracta de quelcom extrao
bai:xa a la platja en tòtun. Al poble, darrera les

han quedat el botiguer Madrenes que mai ningú 1 'h

la botiga, el coix Canela que ha premès guardar la

màs, i la dona del menesca1 Fin81¡.j'1!! ha tingut l'ac
part. en aquells moments.

Hi ha pressentiuents 1 tothom vol ser el primer d

""La rectoria s'emporta el primer premi. Mossen Joa

mer de veure

lm• •

sardana en mig la plstja fo~d

lltat de la companyia del Bard amb el turbà verd
Sant Sebastià! - diu la rectoria.
l Alà, què?! - respon Thabi t
En 8:luep. mateix

moment, molta milla mar enllà, l

sos de Mestre Jatm1 e deia:
Sant diner!

- U1.a mica 'tots - digué la taverna dels talons de
La

tomada del.s dos captius ports abra9ades.

thom. Marieta no té aturado r ni prous bra90 s per
turs.
La tomBia enceta problemes. l precisament aquel

mitat de Marieta.
- r.fB.rie ta! Qua Rosalia t.amb6 ha aM-ibat! - t'rena
La tornada porta

armisti ois.

- Han tornat! Han tornat! - va repetint JoS! Fom

vostè; els de Thabit i els de qui sigui, però hal
Joan I

l el Bard i el primer pW'ltal de la rectoria s'ab'

anys que no s'hagt8ss1n Vist.
A Rosalia l'abra9ÈA tot. el poble.

La noia era de

que hi hagué abrac:ador que rePetí. Nomlts
dren, el ba9ter, el qua¡

lm

nó go

calladament feia temps

per la noia totes les coses que també volia fer e

Ell tenia dues coses al món: l'ofici i Rosalia. A

mUlor baster del món perquè Rosalia pogués dir q
casat.
- Andreu, 1?u també, home! - diu Rosalia al veure

i no gosant voltar per ms segons aquella hlSDan

Però era ella, ella mateixa que el cCl1vidava. An

xat de complir aquella convidada encara que li h

l'ofici de baster que era la cosa que estimava m

després del de Marieta a Ventura, el millor abra

dreu a Rosalia. l aquesta el va acusar. Va veure

dels altres a9-uell

ab~9.

l hi va Veure a l'Andr

altres. l recordà si, que alglma vegada passant
baster acuest se la mirava can

~i

hagués sortit

lla del Bard i el baster del poble s' abra~a:ren j
Fins que acabaren abra,an1i-se sempre més.

Rosa

cants el barri seriós d& dins la 1II.la, i Andreu,

convertin t, dia a dia amb el millor baster del m

S!, portà problemes la tomada de Rosalia i Ven

va al cap d'uns dies amb més Rosalia a dins que

té de nou Ventura a mis sa de set. Ell jan' estav
tornada de Venttn'"a, pero n'estava emb reserves.
hagués guanyat ptmts amb la s&vageste. a la Pla
el Notari creia que no n'hi havia prou amb allò
l~arieta

de la easa rectoral. l deixava passar te

aquest al final aniria a favor seu. D'altra par

passar Marieta el temps perquè la rector'ia veiés
triccions de sortides Ventura seguía presidintpensament, mirades, oracions 1 passereR. l ja

8S

mirar a terra quan ,el.. Notari l i raonava que si b
ent.ura

e!'8

molt per haver-la treta de les mans

era nas ob1igeció pagar aquell deute amb
de l'Ordre de la Mercè,

lm

~rgumentava Mossen

matr

Joan,

sovint de dont s, i segueixen JJOltero...
-

.1

q'

jo, trossen Joan, a

,ntu!'a ja me l'estim

de la he.talla de la platja de
'!'"

cap Roig.

J'JJ.ira, si Fran<:isca hagués fet la seVa obliga

sis

enai~t

de Ventura

~

f~~i

hagnéssis enat a

~a

cap vegada ni, al no haver-hi anat, Ventura. t'h

re de mans d'tms pirates.

ssen Joan, s i la tia. Francisca ha fet quelc

ai,:xò que tu li ret mUa.

va vida ha estat-

- Harieta, tant tu com ella, perquè som de fam

qui SÓC jo. l de que no és la mateixa cosa des

que a lm home

qu~

1& seva mi saió és aalver àn

als que

ségv~ixen

camins contra

- Mossen Joan, jo sense VBntu~a, ser~ 1ma ànim

a

la tia Franciaca, cada vagada Que tu en dema

jo en demanaré cent vegades la salvació •••
N"~s

el Bard estava content sense trampa. l j

Bard de sempre. Li tornà l'alegria de viure, i

nou, d'aquella gram veu que Quan actuava mura
m01ar tots els vidres del

poble~

l ja té una c

nada de Rosalia i Ventura:
-- ix

Ll.8~ranc

f'ou l'arribada,

mpre mé s t' he de cant al"

platja dO!,ça, enamorada
de la mar, i de ,l'onada

ue de lltmy et ve a trobar.
Semore meé t:Lndrà9 el toc
del sorral de l'alegria
:e em tornava si t'os poc

a Ventura i Rosalia
un mat! de vent xaloc.

L'aigua que ve

de~~

enllàs

és blaveta de color.
El mar blau, l'onada no.
Quan manyaga o no desfà's

a la sorra que grogueja,
aquesta aigua que et festeja
de què- és feta, d'on és treta?
Es fa d'aire amb llum d'albada,
o de gotes de rosada,

o qui ho sap apm de què és :t'eta?
Tu que :fas de festa gesta
per trobar ponent encès
o pel caire d'tula aresta,
vols festa mé s festa festa
que

mi~r

Lla:franc can és?

Sorra neta i aigua clara.
En les ni ta de 11ma plena

s'ha vist més d'tma sirena
que s 'hi renta. bé la 'cara.
Dalt la penya hi ha l'ermita"
mig ermita mig hostal.
Tota nau és mol t peti ta
COJÜ# amplada

d' allà dalt.

Al rempent l'ona no salta.
,i

Es la nit i tot dormia

dorm que dorm :t'ins que sortia
tm sol gros vermell de galta
que donava amb llum bon dia.
l

tot brilla 1 tot remou'a

i amb la llum que fa carn!

veus

~afranc

amb colors nous

estrenats o;.da mati.
A

lJ..a:franc farem l'anada

i

cent gràcies cantarem.

l per més que hi fem estada,
auan som fora 11 enyorem

i mé s fort cada ve~ooa!

Un dels problemes grossos que portà la tornada d

Ventura ja 81 mig coneixem, :rou el que es plantejà
Q118

se n 'havia anat drogat del tot per Rosalia ho p

cap d'ms mesos del seu retorn a Alger, just quan :f
tma pirates turcs boml:e rdejaren Palam6s pe,..què Pala
via tornat, l'assalt.tren i no deixaren gall ni gall

presen tà a la Plat.j a Gran. El Bard l i e cn'tà la trist
que els turcs t'eren i dels palanos1ns que cremaren

ble hi anaren dus .. centes persoDdS, però quan arriba

óS només tingueren temp s d'escoltar les misèries q

els pocs palamosins que els turca, que semp ~ han ti
rates o no, de fe!' les guerres b6, deixaren vi1B.
- Els turcs són molt turcs, Joan Fomells.

Si hagu

hanes de Barbarosea qui sap, potser amb diners

s'ha

la raó. Ara els turcs ••• Si no es t'a un va-i-tot un

a la mar per temps ••• Joan Fomells, hen de parlar.
- sempre serà un plaer ..p er1ar amb tu. l m's ara que
t'et

lm 8

grans p regrasos par1 t:rl t.

- Tot aquest temps he 'tingut mestre Jaume a casa en
parlar la vostra llengua.

JOSl

Fomells vine a par

- Parlem-ne, Thabit. Pet;ò avui ella no hi és. Es al
Es dimecres i és el dia que ella hi puja a veure M

tejar.

- A festej sr? l això Què és?

tre Jaune no me 'n va

f~stej art

- Home, és natural. L'home degué pensar", mol to bf.l'l pe

,n coses ni de tu ni d'ell.

, però quina cosa és f'estej sr? Que no la pugui. f
Jatm1e, hi passo, però jo, ?aid Thabit•••

ira, Thabi t, f'estej a!' és com t'ho diré jo, fer ma

serios

- Fer manetes? Jo

t, home!

- Veuràs, voaalt.ms

1 'hora de pensar en casar-vos,

- Mim, normalment

fan els tractes amb la dona o

unacort.in a, llavora et p I9sen ten la dona velada, i
sense vel, i sense res, és clar, fins el mateix diH

xi no saps què hi ha darrera de l vel?

- No.

Aix1 no podeu saber què és festejar. Festejar és r
fer mans :1 mànegues pe"vlè t'escolti. l

mi~Qr

sempre

noia sigui la més maca. Hi ha el f"eatejada r eonvenqu

decidit, 1 el festejador passiu, aturat, a veure ven

neralmEmt s'ha,{ de quedar amb la que no volen els al
tejador nat; sempre escollatx la noia
que pot arribar a ag.

r 1 a noia pel

118. No has vi st ma i els

0010

bonica, i n
bra~

i dir-li

com fes1:.egen?

sa de nO' dir perquè la colo

S'est

lfegen els vegi

que nJalment són. Eih festejador nat també s'estarruf

manera perquè la noia en "faci cas. L'estarrufada hum

casos solen ser llogades de. cavalls si no se'n tenen

rams de t'lors, Berenat.ese •• El festejador m t veu tot
mal ea dol la possible festejada,i

nir vifJtòr:ies,amb joies, llami, pr

sp si ha d'actu

es o l1àgr!

tumar la noia BlI1b la seva pmsènc1a veient-la cala d

que amb aquist.a tècn:fc a hmobt.ingut notà:>les re
, sd' lm a noia ha acabat. dient:
- ",Ph! bí..- acost.umat tant que ja no podria passar

l una bona maner-a de festejar, al.anys ací, és pr

ses a les noies, no perdre's

per prometm ••• Amo

anades a plaça, v1atj a'l" "' •• Hi ha moltes maneres de
a les noies., t'estej art.

Tot el tGsteig va encam

fer dir que sl a lee no:fe s.

O de grat., o per cane

98. El festejador d'a.c! és tan ventat d'ell mate

el l/Sl" com si ~e8 noies no tin~téss1n altre fein
hi ha f estej ado ra nono als que mi ren de :fe at ej ar
però tots, les vetlles dels "sls"

respit'en fort

O sigui, fest.eja:r,a casa nostra, fins que vinguin

el próleg, el p mludi, el portal deJE¡ casori s

bit?

Així, jo, ja no puc f'estej sr.

- No.
Ni amb Rosali a?

- RosaJ.ia, ami e, ha donat el cor.
Tot?

- Si. L'ha donat a l'Andreu, el baster del poble

Festegen.
Pe'rò si jo, ,jo, ho demano b al de

¡t

a Rosali

salia é s donada, 11labi t. Di es passE.ta va bai

dreu i

va dir: Jo

,

1 noi de casa no do

sali •••
TampOC

dormo jo, Joan Fornells.

- Pef!ò tu•••

que vulg

mi Alà em permet. de tenir les don

- Ja

és

una bona cosa, ja, però

.

"a aC1-,

ib

aix

pocs partidaris-

Ae!., per ara, un borne ma don

:b una d GIl a sola.?

- Però on aneu

Ui, Thab1t, n 'hi ha Que amb una de sola en tenEl

són Rosalies al món.

_ FarÓ veiam~ Joan, aquest festejador de Rosalia q
~

-

•
ro'!s

baster.

QUants vaixells t~?
- No cap.

- Quantes oses?
que. hi viu.

- Serven
'.

Uo en

té.

- Din13rs1
- cada dia hi ha taula naraèla a eal h ster"
~8alia

- Joan, tant tu co'

heu triat malament.

- Th8bit si el baster ha caigut bè a la noia •••
- Si

r dirà a la noi

baster és cc

- Tinc ent.è

U'~

ací el

són tossut l:t.

les bones i ma l'

- I si no val p

erto, Joan

Faries de Barbarossa1

- t'';s oue per acP.-lesta noia teva :f'ar1€. de t&t jo, J

- A veure, ThRbit, parlem-ne••• Som de dos móns di
tenir les

òon~

que vols i de tant en tant et dei

xistèncles. l com Que tens diners pots
.-

na

~enir

sem

de

dones, i quantes més en tens més respectat

us.

Ac!, amo això, no us arribem enlIo Ce l la

dria més d" ma de dona I Però
t1ssima T:rinita't.
de faldUlesI

una cosa és Alà 1 l

passar, Thabi

- Doncs jo P
don

,

8

estic disposat a pasa:r-me

eis....

l'Vents, n

sis a deixar tot seria un mai

m diràs la

ro.

vos~~a

salia i per

illor q

decà en veiéssis una d

- D es j

i i a Ro

1 m'honora

- Això t'b(\Y"Ol'

p~~ar.

l:.leló quina és, Joan Fo
existeix l'amor o

n~ex:is

vo~aJ. tres

- Parlem-ne d'això. L'amor, p

qe J

és?

- El

'Ot qe

e s

_
aue,.
antre ciJ.

trobin t.ot

rnutu.amen t 1

amb bé o en

~,

fin~

tma dona

pas

o en riquesa, amb sa

en l>ob

qne 1.a mort els sep.ari.. Si no hi hagués l'am

tracte entre homes i don

seria una Ruarr

te

sar oua sis homes volguéao1n la mateixa dona, o
ues a sis denes diferents •••

- Vetls, això amb amor o sense,
ho tellim arreglat

SarlBe

amb el

o

vost

compJ1cacions. L'home es

i tcthom conten t..

- Pero a totes sis diefJ les mateixes coses?
- No. semPre hi ha

Uf¡ 3

preferida o ho ha de sem

tres t'acin mèrits pe r a convertir-s'hi. D'aquest
s po:rota que dóu a gU st. l no es v.

ns permet.eren
l~s ve1~Q

rrar els qu

esta"}' bEl'l ptHrveits de dones. Vo

pel carrer, sabeu quina veu tenen i mé

dea que :fan ••• l si

com

dius bo i voient-l

est

ris que no s'acaben mai, calcula el que costa.ria
Ib dones

vinem

tapad~Q.

rxò ens en dei

tenir for

algUn CI• • •

bit••• ThA.bi t .•.

que "tens,

~U~jt

les esti

te?

i

eup

- Jo? A

.

ra aquest

ona sempre e

- Ac! un

, elles saben e

.aC1

tldB 1 ella ha contestat uJo tamb6", ja no hi h

llevat de casos especials que se'n fan llibres

tm home 8 'han lligat. amb aquest tlJo tarnbé lf , ja

UDE. dona nostra s'ha lliR

nt possible. l q

que

home, ja no pot ser d' lJn altra ho

tin~ui

tin'!'Ui. moltes si és d'on ets tu, ho e

o que

ni,Da~ant7

t.
- N'i

oam.mt molt?

- No és questi6 de diner
n

ixi .io, si per

tu i

al

\IDB

nl1.C,

for

b~ter•••

no es tracta d

• Els dinara •

tots

- l si jo els llen

r, Thabit, no és

- L'

• Ò a Thabi t ••.

l'aigu~,

els diner

a cosa U1aterial, no

:ressos.
C1

d'en

jo no l'acab

q

rea, re·striccions, afeg

condicionat, amb f
pastora pot
-

1 rei

semPre q

d'un

aquest amor

r per
Vt

1,

i ...

.Iràs.

pastora

i, sí, però si el rei no n'eatà
a

, e

lla .. l'amor no

••• Qu

ra

d'enamo

això existeix p

cas c'le l'estat social dels d

l'amol:'"' és per darr.lm t da

tot.

- VAln:-às, (Toan, jo no em puc donar tan aviat.
aquest amor vostre. Per què Rosalia no as pot.
-111

Et desem des del baster'.

- El bast
,

,

'e,..o aa

!
qUI

or

porta

...

t

l

ot agoaf'ar el m

l'enamorat de Ros

1 baster

ster no l

1'amor que Rose.li a duu al

despr

,

home s

or al seg

ter l i privarà de pOl·tar

tu

donat

na de dones. Pe

tens

G

partir. Ací l ' &:.10!" entre home i d Jl a é

les t ¿:queB de
~"

.:lJ.,

.

oe

oeta

ol •••

c~.ner

~

s,

t

es

a a1r.l.Grs,

sol,

-

·t

1

tUl

tal

la mena de devoció, d'a

discuti.ble. L'amor

ment qne

,

r. L'amor qu

s 1"

d

n'questl

h

alt

i es presenta

a~ b~ter

de

ala sofregits o les arracad

això són romaneros. Aquest amor vostre és rest
gros. Si H

literari que és el seu poc

ia q

el tet'JlD s que

,

rò

uestió

inó home-don

,

En mol

de la 8 relacions
,

~ou

.és nodem a Olle R<

.eca

a casa.

~('ia

, i

l

Là Meca Va ve

via da resoldre el tracte ent re gent de sexe

,

solució senZJ.

arana, nf-.tural.

vosalt

solen aquest, p

porr-ni

ls

hUúl

•

prob16ma, alt

nò té Ull gall

l del l"egne dels galline:r-s, v

'egnes: caval.ls ~ bous, molt
femelles

di8P03ició del m&'
t

es

Sa.Jvmt totes les distà

ne l' e:x:empJ.e, cfn
ció7

N'omèS

Jo

Ii

i etc6tera, at

s6n mÚltipl

ls que no sóu partidaris de la K

ta gmn llei natural.

_ Ací, Thabi t, hem dictat ~eis a tot. el món

les nostres 11e1s hi lla la que prohibeix la p

a caea nost.ra que un home faci anar m's d'una

_ Doncs mira que jo· be sentit molt.a gent. vost

ria encantada de la Vida si pogués, sense con

tenir diverses dones a casa a la seVa disposi
tingués de menest.er. A qui faria mal això?

- Potser temps a venir els criteris dels legi

questió del nombra de dones a usde1"ruitar a c
ens devem a unes 11eis, a mes tradicions, a

en moltes coses,diferents, i ens n'omplenen l

nonnalment. si algú muda de dona ja np torna m

- AOl18sta, aquesta és la gran 1"aJ.J.1ostra. E
pennet. mtdar de dona com de calces, i no per

11en <:Bm les que portàvem. les tornem a fer se
Igual t'em amb 198 dones.

-Acf Thabit hi ha coses 1namobibles per ara:

vents i ceserne s, meJ.alts i f'annaoèutics, tra
tes, pagadors de contribucions i festejadors
que una noia
que si
~ En

f'este~s

a més d'un pretendent.

s'ha dit que sí.

aquestes d8cisions hi influeix el que jo

no?
- No, Thabit, hi ha el festeig, no hi penSIs

..

- l si jo deixo a Alger totes les dones qtB h
descendència?
- Rosalia estar1a molt trista si

t'h~t1és

se

- Perxà en parlo primer amb tu. Ningú en sab
xo dones 3i mainoo8 a

Al~,.

i m'estableixo ac

pensar que he t.robat pirates en alt.a mar••• C

va, em diria un nom dels vost.res •••Joan , Pere,

les coses Que creu Rosalia, de senyor de Biskra
de la teva noia gran, Joan Fomell.sI

Déixem-ho

això.

- Rosalia en aquests moments escolta les coses
rella el re ster.
Que es foti, el la s'ter f
-

,1:S

que no té dret a estar enamorat un baster?

També en tinc .10. l a casa, ent:ç'8 jo i tm bas

ter que fos, guanyaria jo.
- Thabit, és que Rosalia està pel l:B sterI Home
entens això?

Ea que jo la vaig prometre el par

que aci les coses es fan aixi, i quS1 no s'hi f
Si Rosalia m'hagués dit que el baster n1 fu Di
gués dit al pare del bl,ster

que tomés

lm

alt1

riem parlant •••
Que no potser, v sj a•••
Hi ha

COS&S

oue no poden St?r" Thabi t. Però pe

t vol, t'estima, però t'e,stima d'una malera dis
t:fmen als que es f'estej a •••..
- l si mai torno, me la dé:fxaràs

una mies Joan

salla•• '.
- No hi tornem, Thabit. home I
- No, aquesta v~da vull, dir per a veule,-la, p
parlar...

..

- Si, home, i tornarem a ramir la companyia i e
per a 'tu tot s·ol.:••

No, no ho en tengu6. prou bé Thabi"li qu
per a ell, o no ho volgtB entendre. Perdi

Rosa

la gan

dinam1~me

mereia1, i l'entusias1Ie i

amb els aua

seves coses i q1.Jge1 portaren a esdevenir el pr
ger. Intentà

borrar el record de Rosalia t'en

dint el seu harem. Fou debades. Adquir:1 gran no

meroo.ts de la ciutat. Cap es podia comparar amb
Bard. l Tbabit agafà el pitjor mal que llavors

el mal de la tristor. Les noies de l'harem ja n
li moxatnes que el deixa'

igual. L'home' no m

de pat.ir de l'estomac, miren t a terra amb el ro
ra el que les noies deien

t, distret.

dis

- Filla, jo ja no sé què fer-li més. 5emp re la

s de tot I

que et -ra ne rdr~ 1

vagades algun f'aniliar.o amic li gosava dir:
- Però per què aquest posat sempre. Què et f'a~
- Rosalia! - contestava ell.
l bo va

respondre

~

També portà la n01 a al cap una bona t.empor a:ia
Qu~

entreva jubilat a Constant.inopla vers l' an

soldà. del qual Cairecli n'havia estat embaixado
i al veure-li descarre$I!L r tante s dena 8,

- Carai, caired!, qu:in noret
- Hi t'alta l

Si t1ne'u

.osses. Vola d

s bonica" senyor. 1.1e se la \Tan

me anys

LUQUJO

,

'n re 00 rdarifIl I

- Potser ho arreglem, Cairedi ••• Podem :t'er algun
càstig, en honor teu... Sempm va bé cremar tros q

quests

.e només tenen una dona i perme"ten que

passar la vid

usp1rant per manca d'holll!. Par

q1JB en Cl"emarem al.gtm •••

~9ntres

a Alger el pobre zaid Thabit seguia n

la gent de La Meca podia col.leccionar dODes,. i q

era exeomtmlcada si passava d'tma, i Cairedi s'an
a Constantinopla, al poble del senyor de les Set

gú en va

arriba~

a dir, hi ha novetats,. Rosalia s

j a amb la bastera més maca del pais. Quan els diu

dada a pla,a, els ulls de tots els concurrents la

- Que em doneu dues vegades enciam. Adrià ••• !
Es que els dos ull.s d'Adrià, botiguer, eren dels
pas de la bastera maca.
A la rectoria també hi ha hagut novetat.

H

"gur, i.nferns pel pare i per la mare ja que malgr

seguir dient que no amb el casori de la
neboda ha seguit pensant que si.
Verna que segeeixen

D

eboda am

segon s &s pot s

discutint-ho tot, les coses

- Jo ho sé de bona tinta. Per a no discutir més a
quan es posa tossut no s'hi pot discutir, la noi

a l'aJ.tre eapellà, amb el capellà número dos i li
tant ma absència del Notari:

tlr~ossen

Tal, jo i V

lem casar. Si no hi ha casori legal n'hi pot hav

Què havia de fer el pobre capellà?
- A més que és cosa sabuda

que aquest capellà qu

poc n'hi ha per a no di1"-ne el nom••• e.8 pot dir e
pellà i no

seguir segq.ns quins consel1.a dóna ••• q

era partidari, encara que no ho digués, del feste

si era partidari del festeig havia de ser partid
- l per això els casà •••

Quan tornà el No'tari l'infern en ple no es m
ria dtr ant hores i bores.

_ Pe:rò Hossen Joan, Què havia de fer jo? Deixar q
fes caure la cara de vergonya a la rectoria i a t

protestava Uossen Josep Quan el Notari reposava p
desorés d'lm picat parlant de disbarats.
- Vostè es va precipitaT', Mossen Josep. Vostè es

Enlloc de casar, vostè havia de fe:r sortir la dipl
la meva tornada.
- Ja ho vaig suggerir, i se'm contestà que si s'e

tornés ja no s'hi seri.a a temps. Ve 11rà, això és c
tola al pit, }'&ssen Joan!
Pe:rò

els va casar l::e n casats?

- Jo a l ' església sempre fai~ les co·.s tan bé co

Algú podria alegar manca de testimonis, no ho s
- Jo vaiR' preferir que en ~'sobnt8sint Mossen Joan

pensés que aquell casori era una cosa meva ••• Hi e
timonis.

- QUi vol dir tots?

- Aqu1 hi ha urà erite, j a ho sé, però ells m' h.a v
lli

són, ells?

-Doncs en Puig, en Parés, en Frigola, en Matllari
- La plana m~or de la taverna! Com es devien

riu

- ~~ai els havia vistos tan seriosos. l a m6s de l

havia la taverna en pes. Les senyores Plaj a no po

seu banc. S'hagueren d'estar dretes tota la flmci

.

l era veritat. Com era veritat que tm dels assi

tir:

-.

- Feia vint anys que ne m'hi havien vist ••• i pots
vint més perquè m' hi tomin a veure I

1 Notari passà ms dies que quan feia sermon
tir. La gent sortia de l'església tremolant.

- Noies - comentava la t'illa del metge - t.rob
per messes coses!

A la rectoria, aquells dies Francl.sca més d'u
dir:

- J..tossen Joan, que ja ho has dit a l'e.sglé.aia

No, ~~arieta no s'emportà ni un clau del dot q
via dit Uoseen Joan

Ql18

tenia. Però què és un

divuit anys enamorada? Rea.

Seguien les novetats. Ventura deixà la com

Uarieta es convertiren amb els primers ermita

de la Guarda. TeniEl'l quatre vessanes per a tr
ta al costat, Ventura es oonvertl amb el mil

El Bard i Estrella bi pugén sovint a l'ennita

bon temps també hi puja la gent del poble. C

que havia de durar segles. El sant adobà algt

malalties" i l'amita :rou dipositària de mol
tiren els primers ex-vo.ts. Al poble hi havia.

però es posà de moda anar-s'h1 a Casar a San

La taverna, pero, no podia pas permetn! que S

gués un :feu de la gent de la crosta, i hi or
les

C098S

més diverses:

enatt.aàes de vi, l'a

servet,consp1racions, postes de llarg, ayarad
concursos culinaris ••• Com que

~l

final la qu

sant Sebastià, la recto:ria hi pujava en parad

.

aquesta se n'hi anava en actes de la rectoria

- Joan -diu Est:rella al Bard -, Marieta té la
quan Rosalia s'obria pas.
- Vols dir?
- Vull dir.

- ti1a neta •••

l'à

un~

net. Uarieta no posa el peu com.jo •••

De debó?

- Ma:roe de Déul

Com ·s1 ho veiés.

Tingué raó Estrella. Al' ermi ta, al cap de po

m! de tenir

lm

ermità nou.

El númer o u de la No

pujat més a. l'ermita. Els dies de festa senyalada
salo d'eplst.ola, t'eia la :feina Hoasen Josep. l s

tari que per què no 8lt'l veia per l'ermita, .e1 No

que pujar un home sol noranta quilos a sant Sebas

molt. I com que era veritat que el Notari era pro

norant.a quilos, doncs ls gent ja no ho tornava a p
el Notari no Pu.1 ava a l J ermita.

oesen Joan- l i diu un dia Francisca -, lldariet.
Ja m" ho pensava.

:è és el que et pensaves?

- Que 8:1 es va casar,. doncs que és normal que tu f
bandoles i gorres amb puntes, Francise al

arieta ha tingut un f:iJ.J., !Aossen J ~an,
No són

COS8.8

lm

fill

de plorar aquestes, J:¡""ranci se&.

no ploro pel f"1fl11 que ha tingut. Marieta, ·ploro
La 'M8temitat de Marieta va minant aquella

~orta.l

dins el Nota~i. Es el prim9l" t'ill qua té la (mica

res'ta. gsclar que no .l'ha tingut ell e.que+l fill,

coneix l'a.ceu.eixement que se sant domitl2't per un

no sentits, plens de tendresa. Ara mateix es trob

que p:?..gà ma 140nda a la tave!"!'ll'\. l pensa i T'lés pe

conducta envere Uarieta no és potser la que deuri
sermons van perdent. foc.. En un d'ells al fer un a

ba: ••• i us heu desent1r purs com el riure d'un no

primera vegada que s'ha sentit aplaudir a l'esgl
, ..... va corrents

per~ignant-89

sense parar.

~s

jordma, que d'en~à d'aquell dia es presentà a

guants tant' a l'hivern com a l'estiu.
El l To"ta!'i passa, d'un estat d'ente:rniment, a

Però no en surt
més que fer de

Cot1'i en~mt

penitent~

tro

de la penitència .. Hav
Fins que ho veu clar:

l hi pujà.

A la taverna, que ho sab9'l t.ot, es comentava•••

- si,

abans d'ahir. Era nit closa quan sortí de

de la crosta que va malament., vaig pen sar jo. N

mbolicat. amb una bufanda sort! per la porta de
per què el vaig seguir? No ho sé:,
l

c~rriol

t.m

préssentim

que porta a X:M l'ermit.a. En arriben!

tma bona estona mirant per tma f'inest.ra. A dins

el t1'Bnut i de gent (Jue no n'eI's. No es decid1

de nou amb la buf"8tÜ a ja ,que havia pujat a l'em

sin al darrera••• ma1 em pensava que aquell bome
pujat 'tan depresaa. Jo no el podia seguir i aix

per conills tan

corro jo .com el gos i, pel dir

conills ••• Em vaig apropar s la finestra. l sabe
el. ITo tari ?

A dins hi havia el Bard que tenia l

:faJ.da, l' al~va enlaire i l i t'eia jocs de barba
l un dia qn

1 Notari sabé que el Barders

.

presentà eap-a1-tard al' e:nnita. l hi ent1"'à.

~'[

1 fill per tota contesta al seu pianiir'ssim: "E

.•'é POT, 'Primer, amb aquelles manasses de prend
però acaba agaf'ant-lc. l el noi., no sols no fa
:feia 8mb el Bard, sinó que plora a tot pl.orar.

el :fill i

!arieta, com totes 1e s mares, defen
petit ?etoc a l'oncle,
s clar, no t.'havia vist mai ••• !

la darrera puj a.'ia del Notari

No fou aquella

llavor-s BO s'havia h squl3jat

si;

:familia.

erò si

la familia era la :famili

aVan p art, doncs

havia vist. e1.s Que
capficava massa.

ls

sa l'heme

si,

e~

No

es va U10rir l'avi Tonêt, fiT
'-

rir l1 he,via declarat. b;;ossen Joan. (tu.e elR'erm2.a B
ciènci~.

casat malament, "S'ha de tem

l i havia dit Quan el germà se li presentà dient-

dona n'era també d'alt.res. Amb

a1m

havia tiuRut

pobre Baldomer a més a més de tenir aquella dona

eu s'ho

h~UUCi

agat'at

amoo-t, hagués tingut u

vida no hi ha pas cap dubte. I, amb paciència, m

són de

,

bon passar••• Cap aconteixement. :fami

perdre mai cap hora de dormir, ara, d'en9à que e

via vingut al món a Hossèn

c.T08P.

l i semblà que d'

nien criatures cap hi havia vingut coo aquell di
Sovint trob~va gent puj&n't a Sant Sebast.ià.

l doncs, Mos~n Joan sembla que- caminEm!- se l

- Si, no hi ha res com el caminar per a conserva

Pero per qU9 aquest noi plora quan

&'r'1. veu

a mi

'efa aquest smnàs del Bard ••-. Què 1" hi dón a1
Li. canta cançons i

es de us est.irar

la barb a.

ta la qual de :fa dies veu la transt'ortneció de so
El barber t.roba el Not.ari pel
_Ql

"'rrer.

v

\

em

deu haver remogut el sanfit i

hem Y'enyit., !fOssen
Jean?
,..

- No, no, quelcom

sortit a la cara. Perxò em deixo uns dies la b

- Si és que.stió del sang, samarugues Mossen Joa
l herbls.

Vagi a cal herbolari, hi vagi en nom

guf que li elongui una grapat de l'herba de la f

senyora FrancisC8 que n'hi pntpari dues tomes
dejú i l's¡tra ab2DS d'ana:r-se'n a do:rmir. Amb
"rit, Mosaen Joan. Sap Es Verinós •••
-

}i)l

Salvi de l'Horta, home••• Enlloc havia trob

nia que teniu aci de posar motius a la gent.

s

sar a n'Es Verin6s••• Veieu, hasta a mi em feu e
- Doncs a n'Es Verinós li va sortir un vesper
allò era

tUl

vesperI El mtge el va tenir entret

de dies i el vesper 8tl8'1t a més. Ja no tenia c

Verinós. Fins qLl!t jo li vaig recomanar tomes d

feridura i, just als tres dies, el clatell d'E

dia presentar pertot, i com si vesper no hagué

- Doncs si aixtà no passa, haurem de prendre-1

No se n' empenedirà, Mossen JoS1, j a ho veurà

A la taverna, és clar, la conversa del dia és
ba del Notari.

- Tampoc és res de l'altre món que aquest home
ba. Deixeu-lo tranquil, homes, i si es

~

1 dei

se la deixi. Al cap 1 . a la fi hi ha mol ta Sant

1::Brba, i can que són dels seus, doncs l'home e
per assemb1ar-se'1s-hl.

- Es que ara no en porta ning(¡ de barba, al po
que se la va deixar va ser
aposta.
- UJa aposta?

11 Avi

Triquetea q U9

- si, es van jugar un beren sr amb :&\ Quim
~s

qui portaria la barba

dies. l j.a conei

Toneta de Cal Carrós. Quan Ja la 1:Brba d'E

a la Toneta no n'hi :t'eu,i despr6s d'esvalo

reep,

lm

dia li va dir:

ra QUim, o la barba o jo. Trial

L'Avi Triauetes per a demostrar que a easa

ell i que si l i passava pel cap de deixar-

deixar, doncs se la deixà després de mol ta
l'aposta.

- Doncs a mi em balla pel cap que si el No

és perquè el Bard en porta. l jo ja a6 el

el Notari a l'ermita mirant per una :finest

el \l'aUet de la Marieta jugant amb la barb
nu.

- l si fos eixi, què?

QUè n'hem de :fer no

deixa la barba o no se la deixa. Sóu xe:far

- si què vols t'er qwm no hi ha partida pe
rar les teranyines del sostre?
- No en tinguéssis més ~ a casa teva,

de

- Ui, Tomàs, les de casa serveixen••• Si/pe

hi surt sang del IB 8.
- Es millor julivert-

pi~t.

- A casa les teranyirÍes .les tenim m6s a mà
6

,

- U'1a clau grossa al clatell tamb6 va be.

- No hi bares com una bona clatellada, do
de conill", i sang estroncada•••
- Pst •••pst••• El Notari I
- QUe ve a

la tàW8me11

- No, ell 1 barba••• segur que se'n va a l'e

som a l.'e:rmita. l al. mes de Jtmy. Mirar, d'allà
deixant guanyar per

lm

sentiment espeoial que,

plació del món que volta l'ermita del qual n'é
quest aent.imen't especial

8S

tradueix en segon

ulls en blanc i, en altres, per agafar d'tma r

i mirar de fer-la arribar a la mar la qual,all

rmca o canta i es riu dels hom. -tsmN es d
nee- i de les pe,dres que
i tot

tUl

li~1

tiren. Avui el el

món s'ha deixat veure de dalt l'ermi

amb el poble de les Set Torres, bastit damtmt

oantat envers la mar, vol tat de masos escampa
ha estat a tocar un :f'umblane puja cel amunt

:ril, de moltes :xsmene1es a cop. llia parella d
.•J

la fita d'un calIp. Encara que per anar d'un c

tre sembla Que s'hi pensin els bous, també han

ble dina tothom, homes i bèsties. BIt o malame

thom.
no hi

L'erm:f.ta 6s voltada de pinedes. Hi ha p
~gin

estat a teupa i s'han fet graJ'llJ a

si, recargolats i anb cara de patir, però man
barrets de verd de eara al cel. El Notari dei
dels miracles callats qt-. t'eia

c~a' dia

Sant

que la gent. no bo volgu6s creure. La gent, se

l'i,només creu en miracles espectaculars: cami

gu8,S, l'8suscitar morts
. t convertir l'aigua en v

d'aouest darrer miracle 1 es mirava el t&verne
,

veia obligat a deelarar:2 Ja n'hi poso jo d'ai

ta com la gent es pensaU) i l i passen per
menys

espatarrants amb menys graus de miracu

l'ai.gua, viure, llegir, la vinya, el pa•••Més

.8ntanyes totes pintades de verd i, sJ. fens de

que totes, la serB in:t'1ada, del. Canigó.
•

•

II

J..'ennit.a" quan

sego

• •

-

ensenyava les t.erres i mara

templen al seu :fill:

- Veus aquella serra del :fons? On mires, baba

si, aquella ••• Doncs .aVUi encara és de casa •••

\

Fa dies que Mossen Joan no ha pujat..

- Potser és fora••• Rem8'la molts papers ton on

Ro aclareix Francisca la oual pujant a l'e.rm
'.1 petit Joan al dannmt s'hi troba

can al pa

l hi ha agafat tanta afecci6 a pujar a :t'e·r ba
qu~

pe-tit .rmità

les seves f"t.mcions de majord

tit. l.'!osaen Josep era un dels capellms. de m
molta clerècia, però

tal

dia no es

Va

poguer e

- Franc1sca, ja me'l menjarlt aquest esto:f'at p
tots •••

oasen Josep és que jo havent-me de cuidar
vegades no tin c el cap on l' haig de teni r.

- Si és aix! menjarem els estofats com siguin

- s1 que es troba bit. No sé quina en porta dé
la

~rba.

No ho dig(¡e"ssiu pas, però ja fa

veure a l'esglé,sia davant <:,\'t.m Sant Pau que h
l'

pensava que treia la pols del Sant, uns n

sabeu?, pe rò no, preni a mil es de la barba de·
paracions

~mb

la seva•. l vaig sentir com deia

i ja vem-an quina cosa és po rtar barba I u •••

A l'ermita, aquella tarda hi ha el Bard i la
l'i

ja té la barba q~ volia i 811 i barba s~e

giravolts del cam1ntt que- ports al cim de la

da. Aquell dia el can! li sembla 1Í1es bonic qu

va :fent t'osc, i 1ms ocells que deuen havf!r pass

celebren amb uns cant.s d' alegria.

El Not.ari se

es pensa que aquells cants es fan en honor seu

a comoàs de les notes dels invisibles executant

a Mossèn Joan i h~ de caminar can si esté8 a

tren.
rai à' home, sembla que el bu1":in!

El petit ,Joan al veure el Notari que :feu l'e

tir8nt,-se la barba endavant amb les dues mms,

gran rialla i li allarga

omriu

es podia comparar amb el que deuri

fer, agafan

a Qui se li obrissin le8 portes d

la Rlòria ce

de:rora,la taverna, que també havia puj a

el cant de dues veus poderoses. Les vena no ten
la
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se 'n

Val

mar end:fns. lli veler que pas

teste a cops de com. LA mar respira poc a poc,

,nou el veixell ma mi re més depressa. Qui sap o
8

1'enn:f.ta encara s"hi seIJt.ia cantar.

can~n8,

El Notar

del Baro Joan Fornells •••

Pala:t"rugell j ullol d
i

